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14  DE SJU DEPARTEMENTEN 
 

14.1  De sju departementen 
1De sju departementen ha i ockulta litteraturen som vanligt fått olika beteckningar: de sju 

strålarna (rays), de sju temperamenten, de sju huvudtyperna etc. 
2I själva verket är kunskapen om de sju departementen sammanfattningen av kunskapen om 

alla kosmiska världarna. Individerna förvärva alltmer kunskap om dem med varje högre 
gudomsrike. Människan bör göra klart för sig, att verklig kunskap om högre världar icke kan 
förvärvas i människans världar. 

3Det är först i femte naturriket, som förutsättningarna finnas för att begripa det mesta i 
människans världar. Så nog skulle en smula mindre tvärsäkerhet klä våra lärde. 

4Man har försökt göra de sju departementen begripliga för mänsklig uppfattningsförmåga 
genom en mängd symboler och slutligen gått ända därhän, att man använt beteckningar, som 
skulle väcka någon förståelse hos flertalet bildade. Detta har sina risker, ty människorna ha alltför 
lätt att inbilla sig förstå det som för dem i själva verket är ofattbart. 

5Mycken gallimatias har levererats om sjutalets ursprung och betydelse. Okunnigheten, 
aningslös om sin okunnighet, visar sin lärdom genom att säga efter vad den hört eller läst. Så 
fortleva mänsklighetens emotionala illusioner och mentala fiktioner såsom mänskliga kulturarvet. 
Det är mänsklighetens arvsynd. Verksynden består i att sprida vidskepligheterna vidare. 

6Tre kunna kombineras på sju olika sätt. De sju högsta kosmiska världarna äro resultatet av de 
sju primära möjligheterna till kombination av tillvarons tre aspekter. Eftersom hela kosmos är en 
genomgående analogi, nödvändig för att reducera friktionen till ett minimum vid atomslagens 
nerdimensionering, äro tretal och sjutal grunden för tillvaron, nycklarna till esoteriska kunskapen. 

7Sjuindelningen är bestämd av materiens natur och kosmiska materievärldarnas byggnadssätt. 
Grunden till sjuindelningen är kosmiska ändamålsenligheten. 

8Kosmos består av 49 atomvärldar, indelade i sju sjutal världar. Högsta sjutalet världar (1–7) är 
prototyp för de sex övriga sjutalen. Dessa sju högsta världar äro grunden för de sju ursprungliga 
kosmiska departementen. De lägre sjutalen världar äro successivt nerdimensionerade kopior av 
högsta sjutalet. 

9I dessa 49 atomvärldar försiggår monadernas medvetenhetsevolution. Denna är indelad i fem 
naturriken och sju gudomsriken. De sex högsta gudomsrikenas evolution sker i kosmiska 
världarna 1–42, lägsta eller första gudomsrikets evolution i solsystemvärldarna 43–49. 

10De sju ursprungliga kosmiska departementen uppdelas med lägre kosmiska riken i nya 
underavdelningar av de sju ursprungliga, så att varje departement alltid har något av alla sju.  

11Vårt solsystem tillhör ett departement, och våra sju planetära departement äro 
underavdelningar av detta. 

12Världarna 43–49 äro indelade i sju departement. De tre första departementen äro de 
fundamentala, representerande tillvarons tre aspekter. De fyra övriga departementens energier 
göra sig starkast gällande i världarna 46–49, avsedda att underlätta medvetenhetsutvecklingen hos 
monaderna (uratomerna) i de fyra lägsta naturrikena.  

13Allting i kosmos, solsystem och planeter hör alltså till något av de sju departementen. 
14Man kan säga, att de sju departementen representera sju olika slag av aktivitet, sju 

aktiveringssätt, sju olika slag av energi, som för människorna närmast yttra sig såsom: 
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1. “vilja”, makt, ändamål 
2. kärlek, visdom, enhetssträvan 
3. aktiv intelligens 
4. harmoni genom konflikt 
5. vetenskap 
6. idealism, ideologi 
7. organisation, metodik, systematik 

 
15Departementsaktiviteten kommer beträffande de tre aspekterna till synes i: 
 

• världarnas formande etc. 
• monadernas medvetenhetsutveckling 
• tillvarons ändamålsenlighet 

 
16Aktiviteten är dels mekanisk (enligt naturlagarna), dels ändamålsenlig (enligt livslagarna). 
17Högre sjuvärldsaktivitet (exempelvis i världarna 36–42) är normerande för aktiviteten i lägre 

sjuvärld (43–49). 
18I vår sjuvärld (43–49) dirigerar aktiviteten i 43–44 den i världarna 45–46, och denna dirigerar 

i sin tur aktiviteten i 47–49. 
19Allt som sker är resultatet av dessa energiers påverkningar. Så är t.ex. hela evolutionen deras 

verk, varvid deltagande individerna själva måste utföra allt de äro i stånd till för egen utveckling. 
Utvecklingstempot blir individens sak. “Förutbestämmelsen”, som det fablats så mycket om, är 
slutmålet. Och vad som i övrigt händer individen, är hans eget verk i det förflutna. 

20Första departementet representerar rörelseaspekten, viljan, energierna; andra departementet 
medvetenhetsaspekten och tredje materieaspekten. Detta får naturligtvis icke tagas i absolut och 
således isolerande mening, då ju de tre aspekterna äro oskiljaktigt förenade och därför kunna 
sägas vara olika sidor av samma sak. 

21Första departementets energi verkar frigörande från det lägre samtidigt som det möjliggör 
uppgående i det högre. 

22Andra departementets energi verkar förenande utan att därför verka bindande. Det är 
attraktion, som möjliggör syntes. 

23Tredje departementets energi verkar intelligent förståelse, motsvarande uppfostrans 
progressiva utveckling av medvetenheten genom upplevelse och experimentell erfarenhet. 

24De tre första departementen kallas även huvuddepartement. Intressant är analogien med 
rörelseaspekten (energiaspekten) såsom uttryck för planetregeringen, medvetenhetsaspekten för 
planethierarkien och materieaspekten för mänskligheten. 

25De fyra övriga departementen kunna sägas vara modifikationer av det tredje, nödvändiga för 
allsidig belysning och användning av medvetenheten och energien i materien. 

26Energierna från departementen 1, 3, 5, 7 (de udda) verka objektiverande och de från 2, 4, 6 
(de jämna) subjektiverande. Inflytelsen från de jämna har verkat totalt desorienterande på 
intellektet och möjliggjort den subjektivistiska illusionsfilosofien i både öster- och västerland. 

27Största “affiniteten” visa typerna tillhörande första och sjunde departementen, andra och 
sjätte, tredje och femte. Däremot intar fjärde departementet en isolerad ställning i förhållande till 
övriga. Första och sjunde sträva enhälligt efter “mästerskap”. Andra och sjätte förenas i gemen-
samt band av trofasthet och lojalitet. Tredje och femte överensstämma i sitt sökande efter kunskap 
med alla förefintliga medel. 

28Varje departement är mottagare och förvaltare av energier, som komma från många olika håll 
(planeter, solsystem, kosmiska världar). Tilläggas må, att alla planeter stå i intim förbindelse med 
varandra. 
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29Varje departement inom vår planet mottar energier från tre av de tolv zodiakkonstella-
tionerna, sålunda: 

 
    departement         zodiakkonstellationer 
 

första  Väduren, Lejonet, Stenbocken 
andra  Tvillingarna, Jungfrun, Fiskarna 
tredje  Kräftan, Vågen, Stenbocken 
fjärde  Oxen, Skorpionen, Skytten 
femte  Lejonet, Skytten, Vattumannen 
sjätte  Jungfrun, Skytten, Fiskarna 
sjunde Väduren, Kräftan, Stenbocken 

 
30De två mest betydelsefulla världarna i solsystemet äro värld 43 och värld 49, manifestala och 

fysiska världarna, liksom de två viktigaste departementen äro första och sjunde och de två mest 
fundamentala och därför mest ofattbara naturrikena äro manifestalriket och mineralriket. De två 
viktigaste centra i höljena äro hjässcentrum och bascentrum (högsta och lägsta). Bascentrum är 
det centrum, som allra sist kan träda i full funktion, och detta först när hjässcentrum hos kausal-
jaget blivit fullständigt vitaliserat. Yogafilosoferna tro, att de lyckats väcka kundalini. Men detta 
är, vad planethierarkien bestämt hävdar, ett stort misstag. Yogierna äro inga kausaljag. 

31Liksom vetenskapen icke kan konstatera medvetenheten i mineralet, så kan den ej heller 
förstå evolutionsprocesserna i detta rike med dess fyra evolutionsstadier (börjande med 
kristallformningen och slutande med radioaktiviteten). 

32Första departementets högsta slag av dynamisk energi har i mineralriket och sjunde 
departementet funnit sitt högsta uttryck för metodisk och systematisk (rituell och ceremoniell) 
organisationsprocess, lagenligheten i dess mest pregnanta form. 

33Första departementet (“makt”) i mineralriket kan förstås med avseende på 
“atomsprängningsfenomenet”. 

34Det är i mineralriket, som uratomerna förvärva grundförutsättningen för både lagbestämdhet 
och självbestämdhet (självidentitet), en tendens, som hos kausaljaget blir oförlorbar lagenlighet 
(kausalideernas lagbestämda överensstämmelse med verkligheten). 

35Varje lägre rike är en källa till energi och vitalitet för närmast högre, en reservoar och 
ackumulator uppladdad med energierna från högre. Det blir en växelverkan, där båda tjäna 
varandra med vad de förmå. Det är denna växelverkan, som i de gamles skrifter fick beteckningen 
“offrandets lag”. 

36Betecknande för samtliga naturriken är, att företeelserna i dessa tillhöra åtminstone två olika 
departement (växtriket tillhör tre). Ehuru mänskligheten ännu icke kan förstå på vad sätt 
departementsenergierna yttra sig i lägre rikena, må likväl redogörelse lämnas för denna 
departementsfördelning: mineralriket, departement 1 och 7; växtriket, departement 2, 4 och 6; 
djurriket, departement 3 och 6; människoriket, departement 4 och 5; femte naturriket, 
departement 2 och 5; sjätte riket, departement 1 och 7. Planeten Tellus är enda planeten med 
organiska former. Varje planet lämnar sitt speciella bidrag till medvetenhetsutvecklingen inom 
solsystemet, och det s.k. organiska livet är vår planets bidrag. Evolutionen är ett evigt 
experimenterande inom alla slags solsystem och planeter, och ingen framkomlig väg blir oprövad. 
Det är målet och snabbaste vägen dit, som är det väsentliga och icke sättet. 

37Med uppgifterna om naturrikenas departementstillhörighet är naturligtvis ingenting utsagt om 
vilka departement naturrikenas monader tillhöra. Monader från alla sju departementen förekomma 
i alla riken. 

38Alla monader bli vid införseln i kosmos fördelade på sju olika kosmiska departement. Intogs 
monaden t.ex. i departementet 7, så gick involutionen ner genom atomvärldarna 7, 14, 21, 28, 35, 
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42, 49 och kan jaget sägas äga bästa förutsättningarna (enligt minsta motståndets lag) i 
evolutions- och expansionsprocesserna utveckla sin medvetenhet i detta departement. 

39För att kunna bli ett andrajag måste jaget emellertid tillhöra något av de tre första 
departementen. Ett sjundedepartementsjag måste alltså förvärva ett essentialhölje tillhörande 
något av dessa tre departement för att kunna helt anpassa sig efter hithörande vibrationer och 
uppnå värld 45. Jaget förblir därefter i detta departement under sin expansion genom femte och 
sjätte naturriket. Först vid övergång till kosmiska expansionen (värld 42) kan jaget på nytt välja 
ett av de sju departementen. 

40Hos människan mötas energierna från världarna 47–49 och från 43–46. 
41För de sju departementens typer på kausalstadiet får livets uttryck en annan karaktär än på 

normalindividens stadium. Vara är vilja, är vishet, är tanke, är harmoni, är vetande, är attraktion, 
är processordning. Från sista, sjunde, räknat kan man följa medvetenhetens uttryckssätt i 
utvecklingen, om än ofullkomligt antytt. 

42I själva medvetenhetsutvecklingen genom solsystemets allt högre slags utvecklingsfaser kan 
man urskilja två tendenser, tendensen till förståelse och tendensen till enhet. Tendensen till ökad 
förståelse, kunskapstendensen, visar sig tydligast i departementen 1, 3, 5, 7 och tendensen till 
enhet i departementen 2, 4, 6. Monaderna följa enligt minsta motståndets lag den utvecklingsväg, 
som beror på vilket departement de tillhört under hela involutionsprocessen ner genom allt lägre 
världar till fysiska världen. 

43Linjen 1–3–5–7 ger erfarenheter i och kunskap om materie- och rörelseaspekterna, linjen 2–
4–6 om medvetenhetsaspekten. Udda linjen är vetenskapliga forskningens väg, jämna linjen är 
psykologiens. 

44Värld 46 har kallats enhetsvärlden, enär det är i denna första kollektivvärld vi uppleva 
enheten, förutsättning för fortsatt evolution. Men den är samtidigt vishetens värld. Två vägar leda 
dit: departementen 2–4–6, vilka kallas enhetens väg, och departementen 1–3–5–7, som i 
46-världen upptäckas vara vishetens väg. Dylika symboliska beteckningar äro mycket upplysande 
för dem som sträva att förstå innebörden och ej tolka allting snusförnuftigt efter bokstaven. 

45För att undvika ensidighet i medvetenhetsutvecklingen få alla monader göra erfarenheter i 
samtliga sju departement. Detta sker för människans vidkommande i de fyra inkarnationshöljen 
hon begåvas med: kausala triadhöljet, mentalhöljet, emotionalhöljet och fysiska eterhöljet. Dessa 
höljen tillhöra olika departement (vilket som helst av de sju) och växla med varje inkarnation. Har 
individen under inkarnationen särskilt odlat medvetenheten i ett eller flera av dessa höljesde-
partement, återföds han med just dessa (bl.a. därför att hans orientering i fysiska världen därmed 
skall underlättas). Allt detta har sina risker (som allt annat!!). Men det är bl.a. genom dylika 
ensidigheter människan så småningom lär av egna smärtsamma erfarenheter. 

46Av redogörelsen för de tre verklighetsaspekternas inbördes relationer i de sju departementen 
(KOV 2.2.3) framgår, att monaderna i första departementet nått högst i alla tre aspekterna. Detta 
gäller emellertid icke i lägre riken utan betyder att, när individen förvärvat 43-jagets egenskaper 
och förmågor, han automatiskt övergår såsom kosmiskt jag till första departementet inom 
planeten för att senare genomgå de sju departementen i alla kosmiska riken. 

47Att i högre riken alla ha respekt och full förståelse för andra brödernas uppfattningar, betyder 
ingalunda, att alla dela dessa och äro av samma mening. Tvärtom har envar sin individuella syn 
på och åsikt om vad som bör göras och hur det bör göras. Detta beror icke endast på de olika 
departementens olika sätt att använda energierna utan även på individuella egenartens sätt att se. 
Icke blott mellan de olika departementen utan även inom samma departement pågå konferenser 
och diskussioner om lämpligaste förfaringssätten. Ifråga om de tre lägsta naturrikena, i vilka 
frihetslagen och ödeslagen äro jämförelsevis lätta att tillämpa, råder föga olikhet. Men i fråga om 
mänskligheten och förutberäkningen av hur individerna komma att kollektivt reagera gäller 
bedömningen graden av sannolikhet. Särskilt omsorgsfullt måste de råd övervägas, som planet-
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regeringen tid efter annan efterfrågar för sina åtgärder att främja medvetenhetsutvecklingen. 
48För dem, som börja studera esoteriken, är det lättast att utgå från materieaspekten med dess 

indelningar (atomer, molekyler, världar). Sedan detta schema väl bemästrats, är det emellertid av 
största betydelse att betrakta alla övermänskliga världar (1–46) såsom väsentligen medvetenhets- 
och energivärldar, så att mentaljaget lär sig leva så som om det vore endast medvetenhet och 
energi. Det är en psykologisk och pedagogisk metod, som avsevärt underlättar förvärvet av högre 
världars medvetenheter och energier. 

49Endast de mest avancerade esoterikstuderandena (förtrogna med även senast publicerade 
fakta) ha börjat intressera sig för de problem, som höra samman med tillvarons indelning i de sju 
departementen. Men redan ha som vanligt livsokunnighetens allvetare, profeter och apostlar kun-
gjort sina hugskott som sanningar. Man påstår sig kunna veta, vilka departement monaderna 
tillhöra, som om man kunde veta, vad endast sjunde gudomsrikets individer kunna veta. Högre 
jag kunna avgöra till vilka departement individens höljen och triadens tre enheter höra. Men om 
monaden–jaget, individens själva jagcentrum, kunna de aldrig veta mer än att detta centrum är 
individen och förblir oåtkomligt, tills monaden befriat sig från involveringen i materien och 
aktualiserat sitt potentiella urjag i högsta kosmiska världen. 

 
14.2  Första departementet 

1Detta är dynamiska viljans departement, i vårt solsystem ursprungligen hemmahörande i värld 
43. I själva verket äro alla departement uttryck för dynamisk “vilja” (avsikt), eftersom energien är 
aktiva medvetenhetens förmåga att använda urmateriens dynamiska energi och denna förmåga är 
gemensam för allas medvetenheter i högre världar, ju högre desto större. Högsta medvetenhet är 
högsta makt. 

2Men första departementet i alla sjuserier av atomvärldar är något unikt i viljehänseende, enär 
hithörande typer ha lättast att bruka dynamis (kan icke uttryckas begripligare). Första 
departementets slag av energi verkar antingen konstruktivt eller destruktivt. 

3På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium kunna första departementets energier icke 
användas direkt, varför detta departement måste vara ett andra departementets underdepartement. 
(Varje huvuddepartement har sex underavdelningar tillhörande övriga departement.) 

4Inför denna energi försvinner all motsättning. Idealt sett är den i sig själv enheten. 
5Första departementets typ är härskaren, ledaren, politikern. Lägre typer äro egocentriska, 

obevekliga, hårda, grymma, “gå med egna vågor genom havet”, röja ur vägen för att komma fram, 
göra omgivningen till sina verktyg, äro hänsynslösa makttypen. De äro högmodiga, härsklystna, 
arroganta, envisa. Högre typer visa styrka, oräddhet, uthållighet, uppriktighet, pålitlighet, ha 
förmåga stå ensamma, söka påverka förhållanden, nå resultat i yttre verksamhet, söka icke 
påverka andra människor. Typen har lätt att befria sig från emotionala illusioner. 

6Första departementets typer ha stor fallenhet för isolering, oberördhet, avståndshållande, 
motvilja mot förtrolighet, svårt att samarbeta etc. I det sammanhanget må påpekas, att ett 
övermått av det slags departementsenergier som styra personligheten alltid lägger grunden till 
nästa inkarnations “formnatur” och blir utvecklingssätt för nya personligheten med konsekvenser, 
som beröra såväl ödeslag som skördelag. 

7Som väl är, finns det inga “renodlade” viljemänniskor, tillhörande första departementet, 
endast undertyper. De skulle på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium verka alltför 
destruktivt. Redan undertyperna à la Hitler, Stalin och andra diktatorer verka oftast kaos. Sålänge 
kunskap om verkligheten, om Lagen, och alltså vishet saknas, blir resultatet katastrofalt. Ofta 
förekomma individer, som ha första departementet i något av sina höljen, och resultatet blir 
nästan alltid beklagligt för omgivningen. Visst är det bra med energi, nödvändigt rentav, om det 
skall bli resultat och effektivitet, men livsokunnig energi blir missriktad energi, en jätte utan 
förnuft, blind kraft. Energi erhålles genom målmedveten inriktning, metodiskt och systematiskt 



 

 6 

tillvägagångssätt, koncentration istället för splittring av medvetenheten, genom att intensivt leva i 
nuet, genom förutseende och planering. Man träffar ibland människor, som aldrig ha bråttom, 
alltid gott om tid, förefalla overksamma och som få allting färdigt inom bråkdelen av den tid 
andra använda för motsvarande arbete. Det är bevis på koncentration. 

8För många är det ett problem, hur första departementets tendens till äregirighet och högmod i 
högre hölje skall möjliggöra kärlekens yttringar i ett emotionalhölje med sjätte departementets 
tendens till fanatism och illusionism. 

9Till en lärjunge, som hade första departementet i såväl triadhöljet som mentalhöljet och 
eterhöljet, sade läraren, att han hade en alldeles särskild makt över alla, som han sammanträffade 
med. Lyckligtvis hade han andra departementet i sitt kausalhölje, så att hans inflytande över andra 
var gott. Tydligen hade det annars kunnat vara motsatsen. Det är en upplysning av värde för dem 
som undra över umgängets betydelse. 

 
14.3  Andra departementet 

1Andra departementets rätta hemvist är värld 44, ehuru det för att hjälpa evolutionen 
nerdimensionerat sig till värld 46. I brist på bättre har det betecknats såsom visdomens (linjen 1–
3–5–7) och kärlekens (2–4–6) departement. 

2Andra departementets energier verka förmåga att förstå, att höja och förädla, ena och förena. 
Departementet kallas undervisningsdepartementet. Dit höra filosofer, psykologer, pedagoger, de 
som sträva efter förnuft, förädling. Typen är “läraren”. 

3Från andra departementet utgå de idéenergier, som ska delges mänskligheten, behövliga för 
medvetenhetsutvecklingen. Detta departements “tjänstemän” försöka nå alla, som äro i stånd att 
lära genom egen reflexionsförmåga. Mänskliga typerna hörande till detta departement visa på 
lägre stadier förakt, likgiltighet, avståndstagande; på högre stadier tålamod, uthållighet, 
uppriktighet, trofasthet, förutseende, takt etc. 

4Första departementets individer äro till sin egentliga natur i människoriket sig själva nog, 
självhärliga, självsäkra viljetyper. Andra departementets typ må ofta förefalla alltför självkritisk 
och därför tveksam i handlandet. Men han har åtminstone en stor förtjänst i sin instinktiva 
förståelse för att makt är riskfri endast såsom “kronan på verket”, när man förvärvat kunskap, 
vishet och oförlorbar enhet med allt. 

5Planethierarkien påpekar med eftertryck, att de lärjungar, som ha första departementet i sina 
höljen, icke äro särdeles lämpliga som lärare. De kunna gagna saken genom sin effektiva 
propaganda. Men esoteriken får icke påtvingas utan måste födas fram genom förståelse för de 
“oinvigdas” svårigheter (“oinvigda” = de som ej ha kunskapen latent). Allt vad diktatorsfasoner 
heter skadar saken och gör pedagogen olämplig. Med risk för missuppfattning (pjoskpedagoja) 
må sägas, att kunskapen skall “älskas fram”. Den verklige pedagogen förstår uttrycket, liksom han 
i sin profana lärarverksamhet vet, att brutalitet, sårande behandling, ironi och satir är ofelbart sätt 
att döda intresset för ämnet och motverka förståelsen. Ingen borde bli lärare som icke älskar 
ungdomar, känner deltagande med dem och önskar att tjäna. 

6Esoterikern skiljer mellan två slag av “andlig kärlek”: Den emotionala attraktionen innehåller 
ett personligt element (beundran, sentimentalitet, hängivenhet), som lätt förväxlar person och sak. 
Den essentiala enhetsviljan verkar opersonligt magnetisk: väcker förståelse genom dragning till 
saken. Det är två helt olika slag av energier: första- och andratriadens energier. 

7För dem, som tillhöra andra departementet, vill det förefalla som om det vore viktigare att 
veta vad som finns i andras medvetenhet än hur tillvarons materieaspekt är beskaffad. Men ju 
exaktare den objektiva verkligheten uppfattats, desto klarare måtte väl innehållet i andras upp-
fattning av denna framstå. 
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14.4  Tredje departementet 
1Tredje departementet hör ursprungligen hemma i värld 45 men har nerdimensionerats till 

kausalvärlden, som åtminstone hittills varit tredje departementets värld för mänskligheten. 
Allteftersom mänskligheten utvecklas, förändras också många förhållanden i femte och sjätte 
naturriket. 

2Tredje departementet är intelligensdepartementet med uppgift att utveckla mänskliga 
mentalmedvetenheten till självständigt tänkande och sunt förnuft. Det är därför det uppdelar sig i 
de fyra departementen 4–7, som ha samma uppgift: att hjälpa de olika typerna i människoriket 
fram på för dem enklaste sättet. 

3Hithörande typer kännetecknas på lägre stadier av: intellektuell fåfänga, vårdslöshet i detaljer, 
negativt-kritisk inställning, antikonventionalitet, lättja, likgiltighet för utseendet på högre stadier 
av: intelligens, koncentrationsförmåga, försiktighet, bekymmersfrihet, teoretisk idérikedom, 
opraktiskhet. De se icke det nödvändiga i nuet, förlora sig i drömmar om storverk i framtiden. 

4Tredje departementets energier verka speciellt genom tre centra: i sakralcentrum på barbar- 
och civilisationsstadierna; i strupcentrum på kultur- och humanitetsstadierna; i ögonbrynscentrum 
hos kausaljag, som förvärvat möjlighet till kontakt med planethierarkien. 

5Hos dem med emotional objektiv medvetenhet (klärvoajans) tillhör vanligtvis triadhöljet eller 
emotionalhöljet tredje departementet. 

 
14.5  Fjärde departementet 

1Fjärde departementet intar en central och förmedlande ställning mellan tre “högre” och tre 
“lägre” departement. Det är egentligen mänsklighetens speciella departement, det högsta av de 
fyra departementen 4–7. Fjärde departementets energier söka harmonisera verkningarna av 
energierna från de tre högsta departementen, de egentliga orsakernas upphov. 

2Fjärde departementet tillhör egentligen värld 46 men har nerdimensionerats för att hjälpa 
mänskligheten vid övergången från mental- till kausalstadiet, från fjärde till femte naturriket. 
Dess läge mellan de tre högsta och de tre lägsta underlättar processen. 

3Övergång från lägre till högre nivå, stadium, rike, innebär alltid konflikt, icke sällan 
förbunden med lidanden. Departementet kallas också “harmoni genom konflikt”, 
otillfredsställande som alla beteckningar. I vår tid har mänskligheten fått uppleva detta i 
våldsamma konflikten mellan å ena sidan nedärvda sociala, ekonomiska förhållanden, religiösa, 
filosofiska, vetenskapliga betraktelsesätt och å andra sidan strävan till nöds avskaffande och 
tankes frigörelse. 

4Fjärde departementets medvetenhet (harmoni vunnen genom konflikt) är vad man oegentligt 
skulle kunna kalla dualistisk. Dess problem vålla alltid konflikt, och det är i höljena med detta 
departement individen upplever sina konflikter och utkämpar dem. 

5Fjärde departementet är i egentlig mening icke något harmoniens, utan i eminent grad de 
eviga konflikternas departement, emedan i detta slag av medvetenhet strid alltid rasar mellan 
motsatsparen, mellan det gamla och det nya, det lägre och det högre. Harmoni må vara slutresul-
tatet, sedan individen gjort sitt definitiva val eller definitivt resignerat. Det är typiskt, att just detta 
departement är mänsklighetens speciella, mänskligheten i valet mellan första- och andratriadens 
medvetenhet, mänskligheten i dess eviga sökande med instinkt för eller insikt om det förvända i 
existerande förhållanden eller godtagna idiologier. 

6Fjärde departementets energier verka utmönstrande av allt, som ej är lagenligt på respektive 
nivåer. För att vi ska kunna nå högre måste det hämmande och kvarhållande i det lägre elimineras. 
Svårigheten är, att frigörelsen måste föregå möjligheten att tillägna sig det högre, alltså innan 
klarhet erhållits om detta högres betydelse. 

7Av fjärde departementet i mentalhöljet fås mental konflikt, i emotionalhöljet emotionala 
konflikter med motsatta problemställningar, som strida om herraväldet, innan syntesen erhållits 
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och harmoni inträder. Dessa konflikter kunna också visa sig i fysiska livet. I den inkarnation, vari 
jaget blir kausaljag, utkämpas slutliga konflikten mellan första- och andratriadens medvetenheter i 
triadhöljets fjärde departement. 

8Knappast i något annat departement uppenbaras tydligare lagen för självförverkligande. 
Individen upptäcker motsättningarna i allt och får ingen ro, förrän han funnit syntesen, som ger 
harmoni. Disharmonien visar var något är galet. I fjärde departementet upptäcker individen 
harmonilagens giltighet och harmoniens förutsättning för övergång till femte naturriket. 

9Fjärde departementets typ kännetecknas av handlingsskicklighet, levnadskonst, särskilt om 
fysikalen tillhör tredje eller sjunde departementet. Många konstnärer tillhöra detta departement. 

10Lägre typer uppvisa egocentricitet, emotional och mental feghet, otålighet, extravagans, 
hasarderande, kastning mellan ytterligheter. 

11Högre typer visa balans, noggrannhet, iakttagelseförmåga, snabb uppfattning, ofta stort 
fysiskt mod. De ha möjligheter påverkas av både mentala och kausala vibrationer, vilket i regel 
medför mental och emotional konflikt, tills perspektiv på problemet erhållits. 

12Typen söker gärna mentalisera de emotionala illusionerna och faller därvid lätt offer för 
mentala fiktionerna. 

13Fjärde departementet i mentalhöljet medför på högre stadier harmoni, önskan att förena 
motsatta uppfattningar till intelligent förståelse och enhet, reaktion mot sådant som förefaller 
oriktigt, oharmoniskt, otidsenligt. 

14Fjärde departementet är framför allt konstens departement och ger förståelse för allt skönt i 
livet. Men därför behöver man icke vara konstnär. 

15Konstnärer inom alla konstarter förekomma inom alla departement, liksom alla andra yrken. 
Yrkesvalet bestäms ej av departement utan av jagets strävan efter allsidig erfarenhet. Men 
“fulländaren av formen” i arkitektur etc. har i regel detta departement i något av sina höljen. De 
största förmågorna utvecklas i fjärde departementet, och utan fjärde departementet blir man icke 
verkligt “konstgeni”. 

16Såväl Lionardo da Vinci som Shakespeare hade fjärde departementet i både triadhöljet och 
mentalhöljet. 

17Givetvis har den verkliga konsten knappast något gemensamt med hittillsvarande konst, 
ingenting att göra med modern konst. Skönhetens fulländning förutsätter mer än yttre fulländning 
med harmoni och ändamålsenlighet. Därtill krävs icke endast materieaspektens utan även 
medvetenhets- och energiaspektens fulländning inom fjärde naturrikets möjligheter. 

18Energierna från fjärde departementet underlätta aktiveringen av passiva medvetenheten i 
fjärde mentala molekylarslaget (47:4), när individen förvärvat 47:5-medvetenhet. I sin 
formbildande verksamhet söka dessa energier uttrycka sig i fulländade former, grunden för vår 
både skönhets- och sanningsuppfattning, vilka två sammanfalla i fulländningen. 

19Alla energier yttra sig såsom ljus, färg och ljud. Människornas oförmåga att förnimma detta 
är grunden till alla deras missuppfattningar. Fjärde departementets energier upphäva alla 
disharmonier i färger och ljud (musik). 

20Fjärde departementets energier verka starkast inom de olika världarnas fjärde molekylarslag. 
Det kan vara av intresse att veta, vad hithörande energier komma att medföra för resultat i 
framtiden. När dessa släppas på inom fysiska världen (49:4), kommer vetenskapen att upptäcka 
eterhöljets lägsta molekylarslag och därmed eterhöljets existens. Vetenskapen kommer då att 
kunna lösa drivkraftproblemet, genom studiet av ljudvibrationer upptäcka musikens uppbyggande 
och förstörande makt, upptäcka rytmiska “rörelsen” i alla livsformer, behärskandet av materien 
med hjälp av ljudvibrationer. Det finns 27 lagar att upptäcka för behandlingen av färg, rytm och 
ljud. 

21Det som har sagts om fjärde departementets energier torde illustrera esoteriska axiomet, att 
“all historia är redogörelse för effekten av de departementsenergier, som påverka mänskligheten 
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på alla dess olika utvecklingsstadier. Allt skeende är resultatet av dessa energier, så som de 
cykliskt cirkulera genom naturen och mänskligheten.” (D.K.) 

22Fjärde departementets energier komma att genomtränga människans världar från år 2025. 
 

14.6  Femte departementet 
1Detta är mentalvärldens egentliga departement, och femte departementets 

materiemedvetenhetsenergier verka friktionsfritt, ändamålsenligt och med högsta effekt i 
mentalvärlden. Därtill kommer, att mentalvärlden är människans speciella värld. Den högre 
mentalvärlden (kausala) är verklighetsideernas värld, innehållande alla de ideer, som alls kunna 
förverkligas i de tre lägsta atomvärldarna (47–49). Därav esoteriska axiomet, “Intet nytt under 
solen”, som tillskrives legendens sagofigur. Kausalvärlden (47:1-3) är kausala intuitionens värld, 
och egentliga mentalvärlden (47:4-7) är konkreta “ideernas”, vilka till 99 procent bestå av 
fiktioner. Riktiga äro de endast såsom konkretiserade kausalideer, ty kunskapen finns endast i 
kausalvärlden. 

2Det lägre mentala innehåller 70 medvetenhetsnivåer för människan att erövra under tusentals 
inkarnationer.  

3Mentalvärlden är mänskliga tankens, reflexionsförmågans värld. Det mentala ger förmåga av 
mentalanalys i all oändlighet men även av definition, slutledning, insättande av fakta i rätta 
sammanhang, av föreställning, begrepp, principer och system. Det är filosofernas, 
vetenskapsmännens, forskarnas värld. 

4Den primitiva mentala typen saknar förmåga att tänka principiellt, metodiskt och systematiskt, 
är småaktig, pedant, fördomsfull, respektlös, kverulant. 

5Högre typen utmärkes av sunt förnuft, grundlighet, exakthet, uthållighet, saklighet, 
uppriktighet och rättrådighet. 

6Större delen av mänskligheten befinner sig ännu på lägsta mentalstadiet (47:7). Filosofiska 
tänkandet är principtänkande (47:6), har ännu ej nått perspektivmedvetenheten (47:5). 

7Av de esoteriska författare som framträtt ha Sinnett och Leadbeater utgått från 
materieaspekten och följaktligen kunnat utforma en relativt lättförståelig esoterisk 
världsåskådning. De kunna båda sägas vara eminenta representanter för sunt förnuft i esoteriken. 
De äro också båda representanter för femte departementet, vetenskapens departement. Författare 
tillhörande andra departement ha icke lyckats tillnärmelsevis så bra. De ha passat bättre för 
livsåskådningen. Kanske kan detta vara en fingervisning åt framtida författare att ägna sig åt verk, 
som de bäst passa för på grund av departementstillhörighet. 

 
14.7  Sjätte departementet 

1Sjätte departementets energier göra sig bäst gällande i emotionalvärlden (48), djurrikets 
speciella värld, och hithörande medvetenhet och energi är centrad i solarplexuscentrum i 
människans höljen. 

2Emotionala energier ha behärskat de c:a 85 procent av mänskligheten, som ännu befinna sig 
på lägre emotionalstadiet, och ha alldeles särskilt gjort sig gällande under den nyss tilländalupna 
zodiakepoken (Fiskarnas) om c:a 2500 år. På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium (det 
lägre emotionala) vålla sjätte departementets energier med sin tendens till energisk 
målmedvetenhet tyvärr enkelspårighet och fanatism. I det högre emotionala visa sig dess idealism 
och “vilja till enhet”. 

3För högsta emotionala eliten på mystiker- eller helgonstadiet är fortfarande emotionala 
attraktionens dragning in i “oändligheten” högsta instans. 

4Emotionalmedvetenheten är ännu den mest aktiverade och därför mest aktiva, mest intensiva, 
lättast påverkade och mest ödesdigra. Emotionalvärldens fyra lägsta 
molekylarmedvetenhetsenergier (48:4-7) verka repellerande och destruktivt, de tre högsta (48:1-3) 
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attraherande och konstruktivt. 
5Lägre typer uppvisa människans sämsta sidor: hatiska, partiska, bedrägliga, vidskepliga, 

fördomsfulla, hetsiga, bigotta, intoleranta, snusförnuftiga. 
6Högre typer visa ömhet, omtanke, respekt, vördnad, hängivenhet, lojalitet och äro fulla av 

ideal. 
7Sjätte departementets typ, både lägre och högre, är utpräglat fanatisk, ur stånd se mer än en 

sida av saken, vanligtvis den minst önskvärda. Han är lidelsefullt övertygad om att hans 
uppfattning är den enda riktiga och vill helst påtruga andra denna, något som ingen esoteriker har 
rätt till. Han är absolut olämplig som chef eller ledare och ur stånd att bli lärjunge eller ingå i en 
grupp. Han kan ha lätt att vinna men har svårt att behålla folk. 

8Hur denna fanatism kan göra sig gällande, framgår bäst av esoteriska talesättet (i all sin 
paradoxala komik) “den visa människans fanatiska opposition mot fakta”. Tyvärr visar sig denna 
omotiverade övertygelse även vid bedömning av andra. Fanatikern har ännu ej förvärvat den 
“sanna” ödmjukheten, insikten om egen begränsning. Han är alltför ofta hård mot både sig själv 
och andra. Den insikt han tillkämpat sig för egen del, den metod han funnit vara den enda riktiga 
för honom själv, anser han också vara den riktiga för andra. Det är denna intolerans (ofta väl dold 
för fanatikern själv), som gör honom olämplig som ledare. 

9Av allt som sagts om sjätte departementet synes det vara ändamålsenligt endast för dem på 
mystikerstadiet, eftersom det underlättar förvärv av emotional attraktionsmedvetenhet och därtill 
intensiv målmedvetenhet. 

 
14.8  Sjunde departementet 

1Detta är fysiska världens egentliga departement. För övrigt gäller samma princip i alla de sju 
kosmiska gudomsrikena. Det sjunde departementet är det lägsta i serien om sju atomvärldar. Det 
betyder ingalunda, att det är det obetydligaste. Tvärtom är det begynnelsen och slutet i varje 
gudomsrike. Sjunde departementet kallas “fulländningens” departement, därför att det möjliggör 
för högre jag att på fulländat sätt ge uttryck för högsta förmågor. Det är fysiska världen, som är 
uppenbarelsens, förverkligandets värld. Alla mänskliga egenskaper och förmågor kunna förvärvas 
endast i fysiska världen. Och slutprovet avlägges i denna värld. När 43-medvetenheten kunnat 
visa sin fulla kapacitet i det fysiska, är individens utveckling i solsystemet avslutad 

2Sjunde departementets typ är utpräglad handlingsmänniska och organisatör samt “ritualist”, en 
förmåga som förutsätter esoterisk kunskap, vilken i de exoteriska avläggarna efter de gamla 
kunskapsordnarna gått förlorad. Endast de tomma och verkningslösa ceremonierna finnas kvar. 
Ritual förutsätter kunskap om vibrationernas effekt, dessa vibrationer, som yttra sig i färg- och 
ljudfenomen. Ritualens uppgift är att underlätta det “yttres anpassning efter det inre”. 

3Typen på lägre stadiet visar: formalism, ytlig bedömning, inskränkthet, självbelåtenhet, 
underlåtenhet, fåfänga. 

4På högre stadier: fysiskt mod, styrka, uthållighet, självtillit, noggrannhet, ordentlighet, 
metodiskt och systematiskt arbetssätt. Betecknande är att han svårligen genomskådar de 
emotionala illusioner, som äga drivande kraft i fysiska världen. 

5År 1675 började sjunde departementets energier strömma ner i människornas världar, och 
därmed begynte den revolution i mänskliga tänkandet, som alltsedan dess fortgått i stegrat tempo. 
Detta måste fortgå, tills alla traditionella föreställningssätt blivit upplösta och ersatta av sådana, 
som äro mera ändamålsenliga och mera i överensstämmelse med förefintlig verklighet. Det är 
denna upplösning, som vållat totala villrådigheten i mänsklighetens livsuppfattning. Förr kunde 
folk och raser enas om vissa gemensamma fiktioner, vilket icke längre är möjligt, förrän de nya 
departementsenergierna utfört sitt konstruktionsarbete efter rasering av under 2500 år härskande 
fundamentaldogmerna. 

6Sjunde departementets energier komma i den nyss (år 1950) påbörjade Vattumannens 
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zodiakepok om 2500 år att bli de mest verksamma. Den överväldigande energien i de nya 
livsformerna beror på samverkan mellan sjunde departementets energier och Vattumannens 
zodiakenergier. Därmed blir det för första gången i historien möjligt för människorna att förvärva 
en förnuftig världs- och livsåskådning. Det är därför denna först i vår tid kunnat framläggas. Det 
tar emellertid lång tid, innan mänskligheten kan enas om hylozoikens mentalsystem såsom enda 
hållbara arbetshypotesen. Under tiden lever mänskligheten i ett mentalt kaos med otal 
fiktionssystem. 

 
14.9  Departementen i planethierarkien 

1Planethierarkien består av sju departement, vilka omfatta vår planets sju olika huvudslag av 
materievärldar, energier och medvetenheter (43-49). 

2Symboliskt har man betecknat de sju departementen sålunda:  
 

departement 1 (värld 43): vilja, makt 
departement 2 (värld 44): enhet av visdom och kärlek 
departement 3 (värld 45): laginsikt 
departement 4 (värld 46): enhetsmedvetenhet 
departement 5 (värld 47): begrepp, principer, system, vetenskap 
departement 6 (värld 48): idealism, hängivenhet, religion 
departement 7 (värld 49): organisation 

 
3Planethierarkiens uppgift är att övervaka medvetenhetsutvecklingen inom planetens fem 

lägsta naturriken, varav det femte är en del av hierarkien. För att kunna fullgöra denna funktion på 
bästa sätt måste hierarkien anpassa sig efter mänsklighetens allmänna utvecklingsstadium och har 
därför nerdimensionerat medvetenhets- och energiaspekterna 43–47 till 45–47, varför 
departementsindelningen under nuvarande förhållanden ter sig sålunda: 

 

departement 1 i värld 45 
departement 2 i värld 46 
departement 3, 4 och 5 i värld 47 
departement 6 i värld 48 
departement 7 i värld 49 

 
4I den mån mänskligheten utvecklas, försiggår också en omorganisation av planethierarkien, 

varvid departementen 1–5 alltmer kunna närma sig sina ursprungliga världar. År 1920 företogs en 
mindre förflyttning: Planethierarkiens lägsta värld (inträdesvärlden) flyttades från kausalvärlden 
(47) till essentialvärlden (46). Det kanske bör påpekas, att ifråga om själva planethierarkien det 
gäller atomslagens, icke molekylarslagens världar. 

5Medvetenhetsutvecklingen inom människoriket är resultatet av de medvetenhetsenergier, som 
utgå från planethierarkiens sju departement. Det var detta Platon antydde med att “ideer styra 
världen”. All mänsklig historieskrivning är i själva verket redogörelse för resultaten av hithörande 
aktiviteter. “Ideerna” anpassas efter mänskliga elitens uppfattningsförmåga och populariseras av 
eliten till allmän förståelse. De olika historiska epokerna äro vittnesbörd om de “ideer”, som 
utgjort milstolparna på mänsklighetens utvecklingsväg, det väsentliga i mänsklighetens kulturarv. 

 
14.10  Departementen hos Buddha och Christos–Maitreya 

1Buddha var en typisk representant för tredje departementet, Christos–Maitreya för andra 
departementet. Buddha representerade essentiala visdomen och Christos essentiala kärleken. Båda 
äro ännu missförstådda. 
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2Buddhas kausalhölje tillhörde andra departementet, hans triadhölje första departementet och 
hans mentalhölje sjätte departementet. Christos kausalhölje tillhörde andra departementet, 
triadhöljet sjätte departementet och mentalhöljet första departementet. 

343-jaget Maitreya–Christos, chef för planethierarkiens andra departement (tillvarons andra 
aspekt med allt vad däri ligger av specialiserad energi), står i begrepp att bli ett 42-jag med inträde 
i andra kosmiska gudomsriket (36–42). 

 
14.11  Departementen i nationerna 

1Hos alla nationer dominera två departement, kausalhöljets och triadhöljets departement. Det 
betyder att individer, som ha samma departement i motsvarande egna höljen, företrädesvis 
inkarnera i den nationen. Därvid gäller på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium, att 
triadhöljets departement dominerar. Eftersom endast relativt få individer i varje nation nått 
humanitetsstadiet, där kausaldepartementet kan göra sig gällande, blir dess inflytande på 
nationens liv märkbart endast, ifall någon individ av detta format lyckats bli allmänt erkänd såsom 
politiskt eller kulturellt ledande. 

2Ifall de för tillfället aktiva zodiakenergierna tillhöra samma departement som nationens, gör 
sig den nationen särskilt bemärkt i internationella sammanhang. 

3Förståelse för andra nationers “egenart” beror på att dessa andra nationer ha något (eller 
alldeles särskilt båda) av de två departementen i “sina höljen”.  

 

4Följande nationer ha angivna höljesdepartement: 
 
                                        kausalhöljet         triadhöljet 
 

England andra första 
Frankrike femte tredje 
Förenta staterna andra sjätte 
Indien första fjärde 
Kina första tredje 
Ryssland sjunde sjätte 
Tyskland fjärde första 

   
5Esoteriska studiet av de olika rasernas och nationernas departementstillhörighet skulle ge 

idéhistorikerna vidgade perspektiv. I själva verket är det omöjligt förstå den franska nationens 
irrväg genom tiderna utan vetskap om att den “rasen” har femte och tredje departementen i 
kollektiva kausal- och triadhöljet. Det betyder, att individer med dessa slags höljen företrädesvis 
inkarnera i franska nationen, oberoende av utvecklingsstadiet i övrigt. Den nationen har en gång 
intagit en central ställning i Europas “andliga liv”. När den slutligen “finner sig själv”, kommer 
den på nytt att göra det i vetenskapligt hänseende. Dess stora misstag har varit att tro sig kallad till 
politiskt ledande. De styrande ha vilselett folket med en falsk “gloire”. Dess kultur har varit dess 
rätta gloire. 

 
14.12  Departementen i mänskligheten 

1Den verkliga världshistorien (något helt annat än historikernas) är redogörelse för effekten av 
de sju departementens energier, så som de påverkat mänskligheten under dess utveckling i 
medvetenhetshänseende. Allt skeende är resultatet av dessa energier, cykliskt verkande genom 
naturen och den del av naturen, som kallas människoriket. 

2Zodiakepokerna om 2500 år äro de viktigaste i planetens historia. De innebära en total 
omgestaltning av alla politiska, sociala, ekonomiska, kulturella förhållanden. 
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3Alla sju departementen genomströmmas i varje ögonblick av kosmiska energier. Alla 
zodiakvibrationer äro icke alltid lika starka eller aktiverande utan äro underkastade cyklernas lag. 
På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium kunna aldrig fler än fem departementsenergier 
samtidigt vara verksamma i de mänskliga världarna (47–49). Med vissa mellanrum äger utbyte 
rum. Dessutom kan planetregeringen, om den anser det erforderligt, koppla på eller stänga av 
energierna.  

4Det har gått för fort med de vetenskapliga upptäckterna inom fysiken. Människorna ha fått 
vetskap om krafter, som de icke äro mogna för att kunna bruka på rätt sätt och icke till livets 
förfång. Som väl är, har planetregeringen beslutat avstänga femte departementets energier från att 
göra sig gällande i mänskliga världarna. Vibrationer från Lejonet, Skytten och Vattumannen få 
efter år 1950 icke passera genom femte departementet. Efterverkningarna kunna visserligen göra 
sig gällande ännu 50 år efter avstängningen. Men från år 2000 ha dessa upphört. Det betyder, att 
inga vetenskapliga upptäckter eller uppfinningar, som falla inom detta departements område, bli 
möjliga. Mänskligheten har redan fått mera kunskap om och makt över naturen än den kan rätt 
använda. Efter år 2000 får mänskligheten nöja sig med vad den dittills lyckats upptäcka. 
Naturligtvis komma de stora visa männen då att förklara, att människan utforskat “allt”. 

5De, som inkarnerat under Fiskarnas zodiakepok (de senaste 2500 åren), ha till stor del tillhört 
sjätte departementet, varför de med sin subjektivism också dominerat inom filosofien. Felet med 
denna subjektivism var, att den ensidigt betraktade medvetenheten såsom enda realiteten, 
ovetande om tillvarons övriga två verklighetsaspekter. De nya zodiakvibrationerna med sjunde 
departementets vibrationer underlätta förståelsen för hylozoiken, enär detta departement med sin 
tendens till syntetisering är det mest inklusiva av alla. Det dröjer emellertid, innan sjunde 
departementet blir förhärskande och medför den lagenlighet, som ligger i de metodiska och 
systematiska processer (=”ritual, ceremoni”), som friktionsfritt underlätta evolutionen. 

6De fem departementsenergier, som just nu äro verksamma, tillhöra första, andra, tredje, sjätte 
och sjunde departementen. Individer, som ha höljen tillhörande dessa departement, ha alltså större 
möjligheter att aktivera medvetenheten i dessa. År 1950 ökades införseln av sjunde departe-
mentets energier. Detta betyder en ökad stimulans av fysiska eterhöljet, vilken når sin största 
styrka om c:a 1200 år. Vid den tiden kommer mänskligheten (om den ej i sitt vanvett utplånat sig 
själv) att ha nått högre i kultur än någonsin förr i förhistorisk tid. 

7Sjunde departementet är det viktigaste för alla monader i de fyra lägsta naturrikena. Det är 
endast i fysiska världen egenskaper och förmågor kunna förvärvas. Departementets energier 
underlätta detta förvärv. De som inkarnera kunna lättare uppnå femte naturriket, ifall de använda 
tillfället. Det dröjer 30.000 år, innan lika gynnsamma omständigheter återkomma. 

8Forskningen har möjlighet att konstatera de olika energiernas sätt att verka, sedan den väl 
inriktat sig på detta problem. Däremot kunna först kausaljag bedöma deras “kvalitet”. 

9Den nya epokens mest utmärkande drag blir ordning, lag och organisation. I den kommer 
också mänskligheten till insikt om sin enorma livsokunnighet och kommer att fordra att 
planethierarkien, som fördrevs i Atlantis, återframträder för att leda mänskligheten och hindra den 
från att rusa i fördärvet. När detta skett, komma icke endast härskande idiologier inom teologi, 
filosofi och vetenskap att arkiveras utan även de problem, som avse produktion och distribution, 
att lösas, så att mänskligheten befrias från hithörande slaveri och kan ägna sin tid åt 
medvetenhetsutvecklingen. 

 
14.13  Departementen i levnadsåldrarna 

1Levnadsåldrarna om sju år ha i regel stor betydelse i människors liv. Ännu veta vi föga om 
hithörande energiers verkningar på de olika utvecklingsstadierna. Man har trott sig kunna 
konstatera, att tredje departementet utövar viss effekt vid 21 år (3x7), fjärde efter 28 år (4x7) och 
femte efter 35 år (5x7), att man lättast bemästrar det emotionala efter 42 år (6x7). Hur mycket, 
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som ligger i dylika spekulationer, får väl framtiden utvisa. Det skadar väl ej att ägna problemet 
beaktande. 

2På frågan, när en människa i allmänhet börjar på allvar intressera sig för livsproblemen, 
svarades till frågarens oförställda häpnad och löje: 5x7=35. Det är nämligen så, att esoteriken kan 
matematiskt behandlas, om man vet vad siffrorna avse för verkligheter. En levnadsålder har sedan 
gammalt angivits till sju år. Femman i detta sammanhang betyder femte departementet. Svaret 
innebär således, att under femte levnadsåldern femte departementets energier lättast tillgodogöras 
av de flesta. Alla departementsenergier genomströmma världarna men icke alla med samma 
intensitet, vilken växlar periodvis. Individer med höljen hörande till visst departement kunna dock 
alltid tillgodogöra sig även de svagare. Somliga energier kunna lättast tillgodogöras under viss 
levnadsålder. Allt detta är, som varje överfysisk företeelse, en vetenskap för sig. Esoterikern, som 
snart nog lär sig inse, att även hundratals fakta inom varje vetenskap icke äro tillräckliga för 
kategoriska besked, avstår också från dylika, vilka avslöja den “oinvigde”. Kvasiockultisten, som 
fått tag i några fakta, vet däremot allt om saken. Undra sedan på att ockultismen råkat i vanrykte. 
Det räcker icke att man skryter med att dessa fakta lämnats av planethierarkien. Det ha 
ursprungligen alla överfysiska verkliga fakta, och alla ha hamnat i felaktiga sammanhang. 
Kvasiockultismen är lika misslyckad som alla övriga spekulationssystem, subjektiva 
förmodanden utan tillräcklig grund. 

 
14.14  Departementen i människans höljen 

1De sju slagen av energier (de sju departementala) forma, uppehålla, upplösa alla 
materieformer. De äro energierna, som verka allt. De verka de olika slagen av 
manifestationsprocesser i enlighet med lagarna för involvering, involution och evolution. De äro 
förutsättningarna för alla materie- och medvetenhetsprocesser i alla naturriken. Det är dessa 
energier människan måste lära känna och rätt använda: energierna i fysiska, emotionala, mentala 
och kausala världarna. Med de fysisk-eteriska energierna behärskar hon organismen, med de 
emotionala det fysiska eterhöljet, med de mentala sitt emotionalhölje, med de kausala sin 
mentalmedvetenhet och mentalenergierna. Hennes självförverkligande (självbestämda, 
målmedvetna utveckling) består i medvetet behärskande av dessa energier. Kunskapen härom 
tillhör visserligen medvetenhetsaspekten, eftersom ideerna utgöra initialimpulsen. Men själva 
förverkligandet är en fråga om energier och dessas rätta bruk. Detta är en sak man nästan alldeles 
förbisett. Människan har bett gud att göra det som hon själv måste göra. Hon måste själv upptäcka 
energierna, lagarna för dem och den metodiska tillämpningen. Utforskandet av lagarna för 
förverkligandet måste ersätta bönen om hjälp. 

2Departementens energier utgöra de faktorer, som äro bestämmande för individens sätt att se, 
känna, tänka, för yrkesanlag. De bestämma hans typ, betraktelse- och arbetsmetod. De 
predisponera honom att ge uttryck för vissa förmågor och för graden av dessa (deras styrka eller 
begränsning). De bestämma hans förhållande till människor och hans “medfödda” sätt att reagera. 

3Varje hölje har sitt departement, och varje centrum i höljet ger utlopp för viss 
departementsenergi. 

4Betydelsen härav framgår av esoteriska axiomet, att “medvetenhet är beroende av sitt hölje för 
att komma till uttryck, och både medvetenhet och hölje äro beroende av energi för sin existens”. 
Medvetenhetsaspekten är beroende av materie- och rörelseaspekterna. Det är ett faktum, som 
subjektivister av alla slag (filosofer, mystiker, ockultister) borde beakta. 

5Människan förvärvar icke högre slag av medvetenhet, blir icke ett andra- eller tredjejag, för att 
sväva i de högre rymderna utan för att kunna bli allt dugligare arbetare i fysiska världen, som är 
den viktigaste av alla.  

6På lägre utvecklingsstadier äro höljena i stort sett resultat av skördelagen. Ju högre individen 
utvecklas, desto mer bestämmas höljeskombinationerna av ödeslagen (utvecklingsbehovet). De 
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bli alltmer ändamålsenliga för jagets medvetenhetsutveckling. Ofta bli de effekten av det bruk 
individen gjort av sina olika höljen. Ju lättare han kan tillgodogöra sig energierna, desto mer 
utvecklas mottagningsorganen (centra) i de olika höljena. Lika höljeskombinationer ha icke 
samma betydelse på lägre som på högre nivå. 

7För dem, som mena allvar med sin medvetenhetsutveckling, är det av fundamental betydelse 
att lära sig konstatera de olika departementens inflytanden, inse den betydelse centra ha i de olika 
höljena (särskilt i eterhöljet) samt att energierna orsaka svårigheter och sjukdomar. 

8De flesta människor äro aningslösa om de enorma mängder energier, som outnyttjade 
genomströmma deras höljen. De äro offer för energierna i sina höljen utan förståelse för att de 
med rätt användning av dessa skulle kunna uträtta enormt mycket. Det viktiga är icke själva 
handlandet utan den livsinställning, varur handlandet automatiskt följer. 

9Beskaffenheten av människans olika höljen anger, vilka erfarenheter individen anses behöva 
göra. Först när en gång i framtiden de nyföddas höljeskombinationer komma att kunna fastställas, 
få vi erforderliga möjligheter till verkligt förnuftiga uppfostringsmetoder. Esoteriska psykologer 
komma då att kunna fastställa individens höljesdepartement och därmed också lämna goda 
upplysningar för val av levnadsbana, bästa sätt för medvetenhetsaktivering, utveckling av egen-
skaper etc.  

10Man får icke av en människas yrke eller fallenhet sluta sig till vilka departement, som ingå i 
hennes höljen. Även om fjärde departementet är konstens speciella och tredje är matematikens, så 
finns det konstnärer och matematiker inom alla departement. Fallenheten beror på vilka intressen, 
som av olika anledningar förmått människan att under ett antal inkarnationer idka viss “hobby”. 

11Endast en fullt utbildad esoterisk astrolog, som förvärvat åtminstone subjektiv 
kausalmedvetenhet, kan avgöra till vilka departement individens inkarnationshöljen höra. 

12Höljen tillhörande första departementet, som är dynamiska viljans departement och uttryck 
för den medvetenhet, som har lättast att använda dynamis, ha lättast att bli dominerande. Detta 
departement gör individen i allmänhet självbestämd och opåverkbar av inflytelser, de må komma 
inifrån eller utifrån. Gör sig denna tendens gällande även i fysiska höljet, få vi härskaretyperna. 

13Höljen tillhörande andra departementet utmärkas för strävan till enhet, gemensamhet, 
gemenskap, önskan att hjälpa andra att begripa och förstå, att förädla, hela och läka. 

14Höljen tillhörande tredje departementet utmärka sig för ändamålsenlig, objektiv uppfattning 
och aktivitet av materieaspekten i de olika världarna. Hos människan gör sig denna medvetenhet 
bäst i fysikalen. Men den blir lätt förvillad av emotionala illusionerna. 

15Medvetenheten i höljen tillhörande fjärde departementet är en förening av intuition och 
intellektualitet (kausalt och mentalt) i ständig konflikt. Resultatet av konflikten blir ofta, att 
emotionala illusionerna intellektualiseras till mentala fiktioner. 

16Höljen med femte departementets energier utmärka sig för tankeskärpa och förmåga av 
mental analys. Ifall mentalhöljet tillhör femte departementet, fås ofta forskaren eller uppfinnaren.  

17Höljen tillhörande sjätte departementet utmärka sig för intensitet och ensidighet men också 
för duglighet och effektivitet vid rätt uppgift. Ifall emotionalen tillhör sjätte departementet, fås 
ofta den religiösa fanatikern och despoten, kanske ledd av idealitet men oförmögen genomskåda 
illusionerna, när dessa äro resultat av emotionala attraktionens energier. 

18Höljen tillhörande sjunde departementet göra sig bäst gällande i fysiska världen. Hithörande 
förmågor visa sig i allt som rör organisation, procedur, ritual etc. 

19De, som ha höljen tillhörande sjunde departementet, kunna under de närmaste 2500 åren 
lättare aktivera dessa höljens medvetenhet. 

20De höljen, som tillhöra första departementet, ha i sina molekylarslag ett överskott av atomer 
från värld 45, andra departementets höljen ett överskott av 46-atomer etc. Hithörande 
materieenergier göra sig alltid på något sätt gällande, en sak den som nalkas idealitetsstadiet får 
lära sig själv upptäcka. 
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21Samtliga fem aggregathöljen kunna tillhöra olika departement, ehuru detta är mindre vanligt. 
Statistiken visar, att ända till tre höljen kunna ha samma departement. 

22De departementsenergier, som bäst lämpa sig för människans höljesmedvetenheter, äro: 
 

1, 4, 5 för mentalmedvetenheten 
2, 6       för emotionalmedvetenheten 
3, 7 för fysiska medvetenheten 

 
23Mentalens femma, emotionalens sexa och fysikalens sjua följa minsta motståndets lag. 
24Människor kunna således finnas med följande departement i sina höljen: 

 
kausalhöljet  tredje departementet 
triadhöljet  fjärde departementet 
mentalhöljet  femte departementet 
emotionalhöljet sjätte departementet 
eterhöljet  sjunde departementet 
 

25Höljesdepartementen sammanfalla då i det närmaste med sina världars materier och energier. 
26Triadhöljet är det viktigaste på lägre stadier, kausalhöljet på högsta stadiet. 
27Triadhöljets verksamhet inskränker sig till de tre aspekterna i de tre lägre höljena. Kausalens 

verksamhet ger fysisk vitalitet men påverkar icke medvetenheten före kulturstadiet. Ifall mentalen 
tillhör femte, emotionalen sjätte och fysikalen sjunde departementet, så strömma kausalens 
energier direkt ner i fysikalen. 

28Särskilt bör uppmärksammas, att departementen 1–3 äro huvuddepartement och 4–7 
underdepartement. 

29Hänsyn bör också tagas till de departement, som saknas i individens utrustning. 
30Man kan icke av departementen i individens höljen sluta sig till hans utvecklingsstadium. På 

alla stadier har individen haft alla de olika departementen i sina höljen. 
31Samma höljeskombinationer behöva ingalunda yttra sig på samma sätt hos olika individer, 

icke en gång om de stå på samma utvecklingsnivå. Monaden är individ med individualitet, 
egenart och är därför något unikt. Olika erfarenheter i alla manifestationsprocesserna göra sig 
också gällande. Vissa problem, som bero på själva departementskombinationens likhet, kunna 
vara likartade men måste lösas individuellt. All efterapning är förfelad. 

32Vilket departement jaget än tillhör, måste det i sina inkarnationshöljen göra alla de 
erfarenheter, som tillhöra övriga departement. För jagen i högre riken innebär specialisering icke 
ensidighet utan förutsätter allsidigt mästerskap. Först när dessa egenskaper förvärvats, är speciali-
sering därutöver tillåten och även nödvändig. 

33Varje departementsenergi är sjufaldig (innehåller de övriga sex departementsenergierna 
såsom “underenergier”. 

34Samtliga departementsenergier påverka alla centra i tur och ordning. 
35Strupcentrum hos mentalister (behärskande det emotionala med det mentala) aktiveras av 

tredje departementets energier. Hos lärjungarna aktiveras detta centrum av sjunde departementet. 
Såsom medlem av mänskligheten förblir likväl individen väsentligen påverkad av strupcentrum, 
såsom andrajag av hjärtcentrum och såsom tredjejag av hjässcentrum. 

36Det stora kausalhöljet tillhör alltid det departement, vars energier medverkade vid dess 
tillkomst, vid kausaliseringen. Däremot växlar mindre kausalhöljet (triadhöljet) nästan alltid 
departement med varje inkarnation från och med civilisationsstadiet. De tillfälliga inkarna-
tionshöljenas departement växla i regel med varje inkarnation. Vid jagets aktivitet i höljena 
framträder därvid det för departementets tre aspekter speciellt betecknande. Därvid är att märka, 
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att triadhöljets departement är en syntes av de övriga inkarnationshöljenas eller, annorlunda 
uttryckt, triadhöljets departement avgör de lägre höljenas underdepartement.  

37Inkarnationshöljenas växlande departement medföra, att individen är än extravert, än 
introvert. Det är meningen, att individen på varje nivå skall lära sig lösa alla slags “möjliga” 
livsproblem och så småningom lära sig behärska vilka materie-, medvetenhets- och energi-
kombinationer som helst. 

38Alla få göra samma experiment, genomgå samma erfarenheter och förvärva samma 
fundamentala egenskaper, även om egenarten alltid sätter sin individuella prägel på dem. Intet 
mänskligt får vara oförståeligt. Alla måste lära sig inse allas väsensgemenskap. Det symboliska 
uttrycket “se människan!” innebar: sådan har du varit, sådan är du, sådan skall du bli under 
utvecklingens gång. 

39Individens höljen bevara alltid något av i föregående inkarnation förvärvade vanor och 
tendenser, även om de tidigare höljena tillhört andra departement. 

40Inkarnationshöljenas departement växla med inkarnationerna beroende på jagets behov av 
allsidig erfarenhet. Ofta kan jaget självt omedvetet bestämma höljesdepartementen genom 
inriktad strävan att behärska vissa områden eller förvärva vissa egenskaper och förmågor, vilka 
lättare förvärvas i visst departement. 

41I regel bero dessa höljens departement på vilket bruk jaget gjort av dem i föregående 
inkarnation. Så kan en hård, egoistisk, fysikalistiskt inriktad natur få uteslutande första, tredje och 
femte departementet i sina höljen (preussiska militärtypen); en fanatiker första, tredje, femte, 
sjätte i sina. Saknas alldeles andra departementet (“frälsande nåden”, kärleksdepartementet) i 
höljena, betyder detta i regel svår inkarnation på grund av dålig sådd. Mest balanserad är den 
personlighet, som har jämn fördelning av extraverta (1, 3, 5, 7) och introverta (2, 4, 6) 
departement i sina höljen. Som en idealtyp skulle man kunna ange sammansättningen av 
departementen: andra i kausalhöljet, tredje i triadhöljet, femte i mentalhöljet, andra i emotional-
höljet och sjunde i fysiska höljet. 

42Ju oftare samma departement förekommit i samma slags inkarnationshölje, desto mer 
utpräglat ha departementsegenheterna gjort sig gällande. Alla energier kunna brukas på riktigt 
eller felaktigt sätt, vilket i stort sett beror på utvecklingsnivån (latenta, förvärvade 
livserfarenheten). Esoterikern får lära sig metoden för val av önskade departement i följande 
inkarnation. Intressen och val av yrke ha stor betydelse i det hänseendet. 

43På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium torde första, fjärde och sjätte 
departementens energier höra till de svåraste att bemästra i människans höljen. Första 
departementets energi har, utan mycket stor livserfarenhet, insikt och förståelse, alltför många 
tillfällen att ställa till oreda och verka enbart destruktivt. Fjärde departementets motsatsenergier 
medföra ständigt nya konflikter med skenbart olösliga motsättningar för redan förut 
desorienterade. Sjätte departementets enkelspåriga intensitetsenergi har under vår senaste 
2000-åriga världshistoria lämnat alltför tydliga bevis på risken med blind fanatism, icke minst i -
religiöst hänseende. 

44Sjätte departementet är det mest otjänliga departementet i alla höljen utom det emotionala. 
Fjärde departementet gör individen särskilt känslig för disharmoniska förhållanden. Det gör 
honom splittrad och oharmonisk, tills han löst de problem, som för honom äro av större betydelse. 
Första departementet, särskilt i emotionalhöljet, gör individen ofta kall och otillgänglig och är på 
det hela taget ett icke önskvärt departement, sålänge individen icke uppnått kulturstadiet och 
förvärvat normalt mått av sunt förnuft, enär omdömeslös viljeenergi endast vållar oreda. Första 
och sjätte departementens typer på lägre utvecklingsnivåer äro högst olämpliga i maktställning. 

45Under rådande förhållanden torde andra, tredje, femte och sjunde departementens energier 
vara de för individen mest åtråvärda och i harmonisk samverkan ägnade att göra minsta skadan. 

46I det följande avses med individens “typ” hans “urtyp”, departementet i hans kausalhölje, 



 

 18 

som alltid gör sig gällande i fysiska eterhöljet och alltså i fysiska världen. Individen kan få sin 
urtyp förstärkt eller modifierad av departementet i sitt triadhölje. 

47Första departementstypen kan bli en god kompositör, om den har fjärde, sjätte eller sjunde 
departementet i triadhöljet. Som författare bryr den sig icke om “stilen” (Luther, Calvin, 
Whitman). Napoleon hade första och fjärde, Kitchener första och sjunde. 

48Andra typen blir en god affärsman med fjärde, femte eller sjunde. En studerande av denna typ 
kommer alltid att vara otillfredsställd med sitt vetande, hur omfattande detta än är. 

49Tredje typen älskar det abstrakta men blir först med femte departementet den grundlige och 
exakte matematikern och vetenskapsmannen. Han kan älska musik men komponerar endast, om 
han dessutom har fjärde. 

50För dem, som äro intresserade av egentliga grunden till vänskapsförhållanden mellan 
individerna (i alla riken), torde följande fakta vara upplysande. 

51Ifall kausalhöljena hos två människor på samma utvecklingsstadium tillhöra samma 
departement, blir den vänskap, som uppstår dem emellan, bestående och kännetecknad av 
ömsesidig, omedelbar förståelse och orubblig tillit.  

52Ifall i dylika fall dessutom bådas triadhöljen tillhöra samma departement, vilket är en mer 
sällsynt företeelse, så erhålles den fullständiga innerlighet och gemenskap, som man kallat 
“själarnas förening” och som givit upphov till ödesdigra legenden om “tvillingsjälar”. Vännerna 
äro då oskiljaktiga för livet, makarna leva i fullkomligt äktenskap. 

53Ifall två människor endast ha triadhöljen tillhörande samma departement, fås den vanliga mer 
eller mindre tillfälliga och flyktiga gemenskap, som utmärker de flesta vänskapsförbindelser. 

54Fjärde och sjätte departementens energier harmoniera icke med första, tredje och sjunde 
departementens, men väl med femte departementets. Därpå beror svårigheten av ömsesidig 
förståelse mellan dem som ha dessa departement i sina triadhöljen. 

 
14.15  Extraverta och introverta huvudtyperna 

1Jaget “skaffar sig” höljen tillhörande departementen 1, 3, 5, 7, när det inriktar sig på att 
utforska materieaspekten, göra erfarenheter i fysiska världen. Det vore förfelat att tala om 
erfarenheter i emotionala och mentala världarna, ty i dessa utvecklas icke medvetenheten, utan 
den blir snarast desorienterad. Psykologerna beteckna personlighetstypen såsom extravert. 

2När jaget nalkas kulturstadiet och inriktar sig på utforskandet av medvetenhetsaspekten, blir 
det “introvert” och skaffar sig höljen tillhörande departementen 2, 4, 6. (Utan esoterisk kunskap 
inser det ej, att det icke så mycket är själva medvetenheten det söker utan självmedvetenheten i 
högre molekylarslag och instinktivt kausalmedvetenheten.) Människan blir då mystiker, aktiverar 
högre emotionala medvetenheten, förlorar sig i denna bortom materieaspektens korrektiv och tror 
sig famna oändligheten, “uppgå i gud”. Esoteriken klargör, att detta stadium innebär beroende av 
emotionalmedvetenheten och icke leder till förståelse av verkligheten, som blir möjlig först med 
förvärv av kausalmedvetenhet. Vägen till denna går via det högre (47:5) mentala. Därav framgår 
esoterikens oerhörda värde, enär denna kunskap besparar jaget många inkarnationers irrande i 
emotionala labyrinten. 

3Typiska naturforskare, ingenjörer, tekniker etc. tillhöra 1–3–5–7-linjen. Typiska mystiker, 
subjektivister (à la Protagoras, Berkeley, Hume etc.) ha föredragit 2–4–6-linjen. 

4För att kunna essentialisera måste individen behärska såväl objektiva linjen 1–3–5–7 som 
subjektiva linjen 2–4–6. 

5De extraverta individer, som tillhöra första, tredje, femte och sjunde departementen, ha lättare 
att tillgodogöra sig esoteriska kunskapen utifrån materieaspekten (med begreppen atomer, 
molekyler, världar, höljen etc.) än de introverta (2, 4, 6), som företrädesvis leva i 
medvetenhetsaspekten och helst bortse från materieaspekten. Man kan kalla dem som gå 1–3–5–
7-vägen för objektivister och dem som gå 2–4–6-vägen för subjektivister. 



 

 19 

6De två huvudtyperna finnas kvar även i femte naturriket. I essentialvärlden (46) kallas 1–3–5–
7-linjen visdomslinjen eller buddhavägen och 2–4–6-linjen kärlekslinjen eller christosvägen. 

7I vårt solsystem av andra graden (första graden är särskilt uttryck för materieaspekten, andra 
för medvetenhets-, tredje för rörelseaspekten) möta de som gå 2–4–6-vägen minsta motståndet. 

8Det är mycket lättare att (mentalt) tänka klart, (emotionalt) önska rätt än (fysiskt) förverkliga. 
Det är lättare att förverkliga för dem med departement 1, 3, 5, 7 i sina höljen än för dem med 2, 4, 
6. 

9De på 1–3–5–7-linjen, vilka ha mentalen i femte departementet (“i dess rätta element”), 
betrakta ofta känslorna som ett hinder för sin utveckling. De förbise, att energierna från högre 
höljen passera genom emotionalhöljet, att detta är mera dynamiskt och aktiverande, att det högre 
emotionala, kontrollerat av sunt förnuft, är en tillgång, som underlättar kontakten med det 
essentiala (46) och även med människorna. 

10Ensamhetskänslan är mycket svårare att uthärda för dem, som ha departementen 2, 4, 6 
(introverta medvetenhetsvägen) i sina höljen, än för dem med 1, 3, 5, 7 (extraverta energivägen). 
De introverta äro i regel “känsligare” och ha större behov av gemenskap än de som kunna enga-
gera sig i extraverta verksamheter. Lika litet som i något annat få dylika upplysningar 
“absolutifieras”, varigenom allting idiotiseras. Dels finnas i regel båda slagens departement i 
höljena. Dels har alltid egenarten med förvärvade latenta egenskaper möjlighet att inverka. 

 
14.16  Fysikalen och departementen 

1Fysikalens egentliga departement är det sjunde. Därnäst i betydelse kommer tredje 
departementet. Men även departement 5 och departement 1 göra sig gällande. Däremot äro de 
subjektiva departementen 2, 4, 6 mindre lämpliga, även om de icke behöva medföra 
livsoduglighet. 

2Normalt tillhör organismen tredje departementet och eterhöljet sjunde departementet.  
3Organiska hjärnans celler tillhöra samma departement som fysiska eterhöljet och atomerna i 

hjärnans celler äro i affinitet med det departements energimateria, till vilket eterhöljet hör. 
4Sjunde departementet i eterhöljet (därmed även i hjärnan) underlättar kontakt med första 

departementet. 
5Sjunde departementets energier göra sig bäst gällande i molekylarslagen 49:2-4 och tredje 

departementets i 49:5-7. Det är detta, som underlättar förvärvet av eterisk objektiv medvetenhet 
(eteriskt “förstånd”, eterisk syn) under innevarande zodiakepok. För flertalet torde emellertid icke 
subatomiska medvetenheten (49:2) kunna förvärvas, utan den objektiva medvetenheten blir 
inskränkt till 49:4 och i bästa fall till 49:3. Hittills har man i ockult litteratur talat om medveten-
heten såsom omfattande världarnas samtliga sex molekylarslag. För framtiden kan man fordra ett 
närmare angivande av de olika slagen av ifrågavarande molekylarmedvetenheter. 
Atommedvetenheten förblir oåtkomlig i människoriket. 

6Alla slag av energier genomströmma eterhöljet och alla centra. Men varje centrum kan 
tillgodogöra sig endast sitt speciella slag av dessa energier och detta under förutsättning att det 
vitaliserats och motsvarande medvetenhet är aktiverad. För fysisk-eteriska medvetenheten i 
högsta molekylarslaget (49:2) ter sig eterhöljet som en vävnad av etertrådar med ett otal knutar 
(centra), energiströmmar. Tillståndet hos eterhöljets sju viktigaste centra (svarande mot de sju 
departementsenergierna) är normerande för tillståndet hos övriga centra. 

7Det är i detta sammanhang, som verkliga nyttan av kunskap om kausalhöljets och triadhöljets 
departement visar sig. Den klargör, vilka världar individen bör vara verksam i och den metod, 
som bör användas för att påverka omgivning, relationer och omständigheter. 
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14.17  Emotionalen och departementen 
1Emotionalens “rätta”, mest kongeniala departement är det sjätte, som medför dynamisk 

intensitet, fanatism och hängivenhet. 
2Genom att odla attraktion, tillgivenhet och deltagande, sympati och förståelse har aspiranten 

möjlighet förvärva ett emotionalhölje tillhörande andra departementet, det för lärjungaskapet mest 
önskvärda. Hithörande känslor utgöra inga hinder för ändamålsenligt handlande, riktiga 
omdömen, förnuftiga beslut. Men som alla dygder genom överdrift bli laster, gäller detta även 
andra departementet. Hithörande typ får lätt ett “moderskomplex”, det typiska emotionala 
illusionskomplexet. Den vill skydda för allt, hjälpa med allt och hindrar därigenom “offren” för 
denna välvilja att göra nödvändiga erfarenheter, som voro inkarnationens mening men 
omintetgjordes och därför måste återkomma i nytt liv. En lärjunge måste kunna med fattning se 
på, när andra av livet läras hårda läxor, allt under det han visar deltagande och ger dem styrka att 
uthärda. 

3Departementen 2, 4, 6 (jämna siffror) göra sig bäst i emotionalhöljet. Departementen 1, 3, 5, 7 
(udda tal) höra hemma i de udda världarna 47 och 49 och i motsvarande höljen. 

4Emotionalhöljets problem äro de väsentliga för majoriteten på mänsklighetens nuvarande 
utvecklingsstadium. Det gäller att övervinna alla tendenser till repulsion, att mentalisera 
emotionaliteten genom attraktionens ideer och genom att odla beundran, tillgivenhet och 
deltagande men därvid tillse, att jaget icke binder sig självt vid föremålet. 

5Emotionalen är “sätet för viljan” (aktiveringsenergien) hos de flesta, tills mentalen kan 
övertaga den funktionen. Det emotionala ger drivkraft och bör kopplas på, när det gäller handling. 
Men kommer det med, när sunt förnuft bör råda, så fördunklas omdömet. 

6Tillhör emotionalen första departementet, vilket är mindre vanligt (liksom beträffande övriga 
departement på 1–3–5–7-linjen), medför detta lätt behov av isolering och fruktan för något slag av 
känsloberoende. Visst kunna känslor av attraktion göra sig gällande, så att individen kan älska, 
men tendensen kvarstår i det omedvetna. 

7Efter en helgoninkarnation, som kännetecknas av att jaget lärt sig suveränt behärska de 
emotionala energierna, inkarnerar individen ofta med första departementet i emotionalen. 

8I den inkarnation, vari människan förvärvar högre emotionalmedvetenhet, har hon andra 
departementet i sitt emotionalhölje. 

9Andra departementet i emotionalhöljet ger förståelse för andras “psykiska konstitution”. 
10Det är sällan emotionalen tillhör andra departementet, innan individen förvärvat attraktionens 

egenskaper och avverkat mystiker- och helgonstadiet. När emellertid detta blir fallet, visar 
individen alla dessa nämnda egenskaper och påverkar därmed omgivande individer, så att de 
lyftas upp utöver vanlig emotionalitet. Önskan att stödja och hjälpa blir ett verkligt behov. 
Möjligheten att förstå andras emotionalitet är större än med andra departement. 

11En sjätte departementets emotional utmärks i regel av fanatism och intensiva känslor, de må 
vara attraherande eller repellerande. Har individen nått kulturstadiet eller högre emotionala 
nivåer, visar sig fanatismen såsom ytterlig hängivenhet till ett ideal eller en dyrkad lärare. 
Moderation, anpassning, hänsyn till andras uppfattningar ter sig för denna typ nästan som 
förräderi. I alla händelser är typen ytterst olämplig såsom överordnad eller ledare för en organisa-
tion. Emotionala sexan vill ha fixerat ideal utan förståelse för att idealen te sig olika på olika 
nivåer, vilket kan göra att typen hämmar sin egen utveckling. 

 
14.18  Mentalen och departementen 

1Mentalens speciella departement är det femte, mentalvärldens departement. De 
departementsenergier, som utom femte departementets verka mest ändamålsenliga i mentalhöljets 
materier, äro första och fjärde. 

2Femte departementet ger tillfällen utveckla mentalmedvetenheten, ger företagsamhet i det 
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fysiska, förmåga att analysera och finna lösningar. Primitiva typer ha en tendens att bli behärskade 
av fixa ideer. Ifall triaden eller emotionalen därjämte tillhör sjätte departementet, fås lätt den 
företeelse man kallat “besatthet av en idé”. Den högre typen blir vetenskapsman, författare eller 
pedagog. 

3Första departementets energier verka på lägre stadier förmåga att stå ensam, att uthärda, att 
hävda sig själv. På högre stadier ge de förmåga att förverkliga idealen, att frigöra sig från lägre 
tendenser, uthållighet och tillspetsad målmedvetenhet. 

4Fjärde departementet i mentalhöljet underlättar frigörelsen från fiktioner. 
5Fjärde departementet gör primitiva typer aggressiva. Högre typer äro målmedvetna, 

kampglada och segervissa, äro ledare, formare, planerare, byggare. Högsta typen eftersträvar 
harmoni, söker förena motsatser i syntes, söker samla och förena. Skapande, artistisk aktivitet är 
för denna fjärde typ “minsta motståndets väg” och kan frambringa ett geni på visst område. Ifall 
kausalen eller triaden också tillhör fjärde, fås en Shakespeare eller Lionardo da Vinci. 

6Fjärde typen i femte departementet visar i allmänhet smidighet, snabb uppfattning av mentala 
problem, förståelse för existerande relationer. Den genomskådar lätt emotionala illusioner men 
eliminerar icke lika lätt mentala fiktioner. Ifall också kausalen och triaden befinna sig på 2–4–
6-linjen, underlättar mentalen kontakten dem emellan. Tillhöra de olika linjer och dessutom 
befinna sig i opposition mot varandra, kan fyran ge upphov till antagonistisk inställning till andra, 
vålla inre och yttre tvedräkt, ovilja att förstå andra. 

7Tillhör mentalen andra departementet, förefaller individen vara alltför älskvärd, vänlig, 
menlös utan att verkligen vara det. I regel saknas också den tankeskärpa, som fyran och femman 
ge. 

 
14.19  Triaden och departementen 

1Med “triaden” avses triadhöljet. Somliga föredraga att kalla detta hölje för personligheten. Det 
är syntesen av mentala, emotionala och fysiska egenskaper och förmågor, medvetenhetskapacitet 
och “vilja”. Därmed anges monadens–jagets utvecklingsstadium. 

2Triadhöljet kan tillhöra vilket departement som helst. Besvärligast blir det, om triadhöljet hör 
till sjätte departementet, som gärna medför fanatism och hängivenhet, vilket försvårar förståelsen 
för kausalideerna. 

3Triaden betraktas såsom en syntes av vad den själv aktiverat i mentalen, emotionalen och 
fysikalen. Den är liksom ladan, i vilken de lägre höljenas skörd av erfarenheter (skandhas) 
insamlas för att efter inkarnationens avslutande överföras till det större kausalhöljet. Triadhöljet 
innehåller de skandhas, som bestämma den nya inkarnationens skörd från föregående livs sådd. 

4Innan monaden–jaget i triadhöljet förvärvat kausal medvetenhet, befinner det sig i ett 
spänningsförhållande till kausaldevan. Jaget lever i de världar, i vilka det förvärvat aktiv 
medvetenhet, och vill vara “herre i sitt hus”. Det uppfattar kausalens inspirationer såsom intrång i 
dess rättigheter. Särskilt är detta fallet, om kausalen och triaden tillhöra olika linjer (1–3–5–7 eller 
2–4–6). “Herre i sitt hus” är monaden-jaget först, när det aktiverat medvetenheterna i de fem 
lägsta molekylarslagen i de olika höljena och kan via mentalen behärska emotionalen och 
fysikalen, varmed jaget blivit det esoterikerna kalla en “personlighet”. Detta betyder ingalunda, att 
det behöver vara aspirant på lärjungaskapet eller femte naturriket utan endast, att det förefaller 
suveränt i sina höljen och icke sällan märkvärdigt, överlägset, dominerande. Det finns gott om 
sådana. Det är alltså fel, som många tro, att högt utvecklingsstadium betyder helgonstadium eller 
något slags “övermänniska”. “Helgonstadiet” betecknar endast suveränitet i emotionalhöljet men 
icke suveränitet i mentalhöljet. Och ett mentalt “geni” är sällan helgon. Han vet, att han kan 
behärska det emotionala, om han vill. 

5Vanligtvis tillhöra mentalen, emotionalen och fysikalen andra departement än triaden, och 
utgöra då alltid underdepartement av triadens departement. Om alltså triadhöljets departement 
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tillhör femte, så betyder det, att de lägre höljena ha detta femte underdepartement i t.ex. mentala 
fjärde, emotionala sjätte och fysiska sjunde departementen. 

 
14.20  Kausalen och departementen 

1Kausalens egentliga departement skulle vara det tredje, det intellektuella. Med dess energier 
kan individen bäst anpassa sig i de mänskliga världarna och särskilt i fysiska. Det är kanske detta 
som gör, att hithörande individer icke tyckas göra sig någon särskild brådska vid strävan att uppnå 
femte naturriket, vilket däremot utmärker individer tillhörande första eller alldeles särskilt andra 
departementet (essentialitetens speciella). 

2Monadens val av departement för kausalen beror på dels “medfödda” grundtendensen, dels 
under vilka epoker, dels under vilka individuella omständigheter monaden kausaliserat (förvärvat 
kausalhöljet). 

3De “udda” departementens energier 1, 3, 5, 7 verka mest ändamålsenligt i de “udda” världarna 
47 och 49. De “jämna” departementen 2, 4, 6 göra sig bäst i emotionalhöljet. Undantag härifrån 
utgör kausalhöljet, som bildar övergången till femte naturriket, i vilket monaden överflyttar från 
första- till andratriaden. För att denna överflyttning skall kunna äga rum måste kausalens hölje ha 
materia tillhörande något av de tre huvuddepartementen. Och eftersom den första värld (46), 
essentialvärlden, jaget inträder i tillhör de jämna världarna, så finner sig det jag bäst tillrätta, vars 
kausalhölje tillhör andra departementet. 

4För att en individ skall kunna bli ett kausaljag, måste hans kausalhölje tillhöra något av de tre 
första departementen. Är detta icke fallet, blir en av hans uppgifter såsom lärjunge till 
planethierarkien att tillföra sitt kausalhölje materia tillhörande något av dessa tre departement, en 
ofta påkostande uppgift. 

5Detta sker genom att lärjungen odlar sådana egenskaper, som tillhöra eftersträvat departement. 
Härigenom tillföres kausalhöljet materia från avsett departement och utmönstras medfödda 
molekylarslag. Lärjungen får lära sig härför erforderlig teknik. 

6Sedan han blivit 45-jag, kan han välja vilket av de sju departementen han föredrar att tillhöra. 
Så var fallet med Saint Germain, som valde sjunde departementet. (Senare såsom 43-jag återgick 
Saint Germain till tredje departementet och blev chef för underdepartementen 3–7.) 

 
14.21  Exempel på höljeskombinationer 

1I det följande lämnas några exempel på höljeskombinationer. Exemplen avse aspiranter på 
lärjungaskapet till planethierarkien. Det är alltså fråga om individer, som nått humanitetsstadiet 
med perspektivmedvetenhet. De ha förvärvat attraktionens egenskaper att spontant älska allt 
levande utan tanke på “egna jaget”. Det upphäver icke alla slags egoism men underlättar att kunna 
älska utan beräkning och personlig fördel. De ha därmed utsikt uppnå femte naturriket inom 
överskådligt antal inkarnationer. 

2Givetvis beror det helt och hållet på utvecklingsnivån, hur departementsenergierna kunna 
användas. Kombinationen av departement och höljen har helt olika effekt på olika 
utvecklingsstadier i såväl medvetenhets- som aktivitetshänseende. De olika 
höljesdepartementsenergierna kunna verka splittrande eller förstärkande på varandra.  

3Vad som sägs om departementsenergiernas verkan i de olika höljena gäller människor, som 
tillhöra högsta mänskliga utvecklingsnivåerna, och får således ej generaliseras gälla för 
mänskligheten i övrigt. Beaktas detta, kunna exemplen studeras med behållning. De visa, att 
individens fem höljen kunna tillhöra vilket som helst av de sju departementen. Intressant är att 
aspiranterna, som få anses tillhöra mänsklighetens elit, i regel ha ett kausalhölje tillhörande andra 
eller första departementet. De individuella problem, som själva höljeskombinationen medför, 
kunna i framtiden, när tillräckligt stort statistiskt material föreligger, måhända vara psykologerna 
till hjälp vid individuell behandling. 
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4Alla de egenskaper och förmågor vi förvärvat genom alla de tiotusentals inkarnationerna 
alltifrån barbarstadiet finnas kvar latent i det undermedvetna. Ju högre nivå individen nått, desto 
fler goda egenskaper och färre dåliga komma till synes. Men de finnas där alla och kunna, om de 
få tillfällen att ånyo väckas till liv, göra sig gällande i nya inkarnationer. Ju högre nivå, desto mer 
“förfinade” äro de “dåliga”, men tendensen finns där, tills individen övergått till femte naturriket. 
I vissa inkarnationer (såsom ifråga om helgoninkarnationen på mystikerstadiet) komma endast de 
goda egenskaperna till synes, men att individen ej nått fullkomligheten övertygas han om i senare 
inkarnationer. När man studerar instruktionerna till planethierarkiens lärjungar, bör man komma 
ihåg, att de fel som påtalas icke ha samma procenthalt som hos “vanliga människor”. 

5För att icke behöva omständligt redovisa höljenas departementstillhörighet anges höljena i 
bestämd ordning uppifrån räknat. Första siffran avser kausalen, andra triaden, tredje mentalen, 
fjärde emotionalen och femte fysikalen. 

626566. Fyra höljen tillhöra subjektiva utvecklingslinjen (2–4–6). Triaden dirigerar automatiskt 
emotionalen och fysikalen. Mentalen, som ensam tillhör objektiva utvecklingslinjen (1–3–5–7), 
ger stor analytisk förmåga, men detta medför ej omdömesförmåga. 

726417. Subjektiva linjen dominerar och skulle gjort aspiranten oduglig i fysiska livet, om den 
ej uppvägts av 1 och 7. Kausalen fick arbete med emotionalen och triaden med fysikalen. 

821463. Aspiranten har tre höljen på subjektiva och två på objektiva linjen. Eftersom han var 
integrerad personlighet, kunde triaden suveränt behärska fysikalen. 

924467. Kausalen hade lätt få kontakt med triaden och mentalen. Fysikalens sjua ger alltid 
bästa fysiska orienteringen, även när övriga höljen tillhöra subjektiva linjen. 

1012461. Departementen 3, 5, 7 saknas, men balansen upprätthålles genom kausalens och 
fysikalens första departement. Längtan efter mental harmoni (departement 4) kan ibland leda till 
alltför ytligt omdöme och handlande. Emotionalens idealism gav hängivenhet till arbetet och 
förmåga se det goda i allt. 

1136563. Mentalen i sitt “rätta” departement dominerade. Fysikalens trea gav förmåga av fysisk 
orientering. De båda treorna i förening med mentalens femma gåvo fysisk suveränitet. 
Emotionalens sexa, också på “hemmaplan”, förstärkt av triadens sexa, gjorde honom fanatiskt 
hängiven idealen. Aspirantens problem bestod i att taga särskild hänsyn till det emotionala. 

1226567. Aspirantens hälsa var i klenaste laget. Han fick rådet att väl vårda organismen men i 
övrigt ej tänka på den. Han ägde förutsättningar att i det stilla vara till stöd och hjälp för dem som 
kunde arbeta i det fysiska. 

1326427. Fysikalens sjua var balanserande faktorn och utlöste fysiska energierna. Mentalens 
fyra ville dominera. Triadens sexa och mentalen hindrade kausalen kontakta emotionalen. 

1421461. Triadens och fysikalens etta dominerade personligheten. Aspirantens problem bestod 
i att låta kausalmedvetenhetens energier via fyran och sexan göra sig gällande genom att odla 
“gudomlig likgiltighet” gentemot ettans temperament. 

1521213. De båda ettorna, triadens och emotionalens, tenderade att medföra självmärkvärdighet 
och isolering. Detta motverkades av de båda tvåorna, kausalens och mentalens. Aspiranten hade 
svårt att samarbeta med ettor men lätt med tvåor. Aspiranten uppmanades att helst låta 
medarbetare utföra arbetet och själv träda tillbaka och söka decentralisera personligheten. 

1612562. Triaden har relation till emotionalen och fysikalen, mentalen till kausalen. Sexan i 
förening med båda tvåorna gav intensiv känslighet, gjorde honom deltagande, helgonlik, allmänt 
älskad. Han var mentalt men icke fysiskt intelligent, vilket han skulle varit om fysikalen tillhört 
tredje eller sjunde departementet. Kausalens etta medförde framgång i allt. 

1724423. De två tvåorna och fyrorna gjorde individen fysiskt passiv. Aspiranten uppmanades 
bli dynamisk genom ökad medvetenhetsaktivitet, koncentrera mentala och emotionala energierna 
till handlingslivet, så att i nästa inkarnation triaden skulle erhålla ett förstadepartementshölje. 
Mentalens fyra gav intellektuell smidighet och snabb uppfattning av mentala problem men också 
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lätthet falla offer för mentala fiktioner. Kausalens och emotionalens tvåa gjorde att han lätt kunde 
identifiera sig med andra. De båda fyrorna gjorde aspiranten till mystiker. 

1826117. Triadens sexa och de båda ettorna gjorde aspiranten hård och fordrande både mot sig 
själv och andra, ansåg sina betraktelsesätt vara enda rätta utan förståelse för att envar har att finna 
sin egen väg (syn, metod etc.). Sexan medförde som alltid fanatism och tvärsäkra omdömen, vilka 
äro bevis på bristande sunt förnuft. 

1923117. Emotionalens etta medförde fruktan för personlig kontakt. Aspiranten uppmanades att 
odla attraktion, förståelse, sympati och deltagande, så att han i nästa inkarnation kunde bli född 
med en andra departementets emotional.  

2016261. Mentalens tvåa blev alltför lätt påverkad av emotionalens sexa. De båda sexorna 
utgjorde också ett problem, som försvårade mentaliseringen av det emotionala, en nödvändig sak. 
Risk fanns, att individen offrade mycket för att bli omtyckt, att han kompromissade med san-
ningen för vänskapens skull. 

2115361. Emotionalen är enda kontakten med subjektiva linjen 2–4–6. Aspiranten närmast 
avskydde det emotionala och gick därför miste om de emotionala energier, som skulle aktivera 
emotionalen. Det är viktigt, att alla höljena bli aktiverade, att de centra i emotionalen vitaliseras, 
som en gång erfordras för kontakt med essentialmedvetenheten (46), känslan av samhörighet med 
alla. 

2261161. De båda sexorna voro resultat av intensiv emotional hängivenhet i förflutna liv, 
numera obehövlig och närmast ett hinder. De tre ettorna verkade som stark press på omgivningen 
(otillåtet för en lärjunge). Hans förmåga av medlidande var fenomenal, vilket måste stoppas för 
emotionalens “hälsa”. Han tillsades “offra” sin hängivenhet för läraren, en illusion av ärelysten 
hederskänsla, vilken måste genomskådas. Genom att i stället söka förvärva “opersonlig” mental 
attraktion skulle han i nästa inkarnation kunna få en emotional tvåa, vilket skulle underlätta 
kontakt med essentialmedvetenheten. 

2313366. Kausalens etta och de båda treorna medförde svåra konflikter med de båda sexorna. 
Intellektet arbetade för sig och emotionala attraktionen för sig. Kausalens etta medförde isolering, 
frigjordhet och märkvärdighet. Treorna med deras kritisk-analytiska förmåga gjorde individen 
egocentrisk, intellektuellt fåfäng och till offer för mentala fiktioner. Det är viktigare förstå andras 
uppfattning än att bedöma deras uppfattningsförmåga. Aspiranten uppmanades övergå från begri-
pande till förståelse, ej bindas av teorier och intellektuell idealitet, och tillgodose “hjärtats behov”. 

2424127. 2, 4, 1 är en lyckad kombination av energier. Den antyder, att individen “tar 
himmelriket med storm”, slår bryggan över från mentalmolekylen till mentalatomen, varmed 
första steget är taget till full kausalmedvetenhet. Mentalens etta ger mentalt inflytande. Emotio-
nalens tvåa höjer attraktionens vibrationer hos omgivningen. Kausalen och emotionalen 
samverkade, så att aspiranten hade andra departementets såväl dygder som laster. Han 
identifierade sig alltför lätt med andras “personlighet”, som tillhör det förgängliga, men icke med 
deras kausal. Man får icke skydda andra från att göra egna erfarenheter. Han uppmanades bli 
idégivare och handla genom andra. 

2516463. Kausalen verkar genom fysikalen, triaden genom emotionalen. De båda sexorna 
medförde risk för fanatism och hängivenhet till både människor och ideer. Den fanatiska 
emotionalismen påtvingade andra egen åsikt, varför folk undvek kontakt. Aspiranten uppmanades 
låta kausalen kontrollera triaden via mentalen, bli opersonlig mental analytiker och icke 
uppmärksamma emotionalen, som fick nog av energier ändå. 

2627567. Departementen 1, 3, 4 saknas. Mentalen, emotionalen och fysikalen ha hamnat i sina 
“rätta” departement. De ge en “välbalanserad” personlighet. Med triadens sjua fås en förträfflig 
fysisk orientering och effektivitet, en utmärkt konstitution för både lärar- och läkarkallet. 

2715423. Typen kausal 1, triad 5 och fysikal 3 är den hårda s.k. preussiska typen, 
omöjliggörande lärjungaskap. Vad som totalt ändrade bilden var emotionalens tvåa. Triaden 
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verkade genom mentalen, kausalen via emotionalen på triaden. Triaden måste lära sig via 
kausalen tjäna mänskligheten och planethierarkien. Därigenom utvecklas dels 
övermedvetenheten, dels förmåga att se från kausalens ståndpunkt. 

2876461. Kausalens sjunde departement underlättar orientering i fysiska världen. Den har full 
förståelse för att “liv är förändring” (yttre tecknet på utveckling) och förmåga till anpassning. Vad 
särskilt pågående revolutionen angår, är det första gången i mänsklighetens historia, som 
mänskligheten själv har möjlighet till, äntligen förvärvat förutsättningar för, att arbeta på att 
förnuft, broderskap och lagenlighet få herraväldet. Mentalens fyra underlättar i samband med de 
båda sexorna kontakt med andra människor och förstärker den idealistiska inställningen. 
Fysikalens etta ger oberoende och även motvilja att diskutera och kritisera andra. 

2927427. Två och sju två gånger betyder “född till läkare”. Tvåorna ge stor psykologisk 
förståelse och sjuorna goda fysiologiska förutsättningar. Mentalens fyra med dess 
analytisk-syntetiska dubbelaktivitet gav intresse för konst, musik, ritual och psykoanalys. 
Aspiranten uppmanades att icke intressera sig för allt utan undvika splittring. 

3016261. Fysikalen har lätt att erhålla kausalenergier. De båda sexorna medföra risk för 
fanatismens emotionala illusioner i samband med idealistiskt arbete. Mentalens tvåa underlättar 
kontakt mellan ettor och sexor. 

3115567. Emotionalen är enda kontakten med subjektiva linjen och därför av stort värde såsom 
balanserande faktor. Emotionalens illusioner genomskådas lätt och utmönstras. De båda 
femmorna ge särskilda förutsättningar att förvärva sunt förnuft och befria från mänsklighetens 
mentala fiktioner. Aspiranten hade i föregående liv haft triaden i andra departementet och skulle 
återfå tvåan i nästa, sedan han befriat sig från emotionala och mentala vidskepelserna, förvärvat 
mental självbestämdhet och förmåga att stå ensam, nödvändig för en lärjunge. 

3236513. Personlighetens sexa verkade med femman och ettan så, att aspiranten levde i en 
dimma av självgjorda emotionala illusioner och mentala fiktioner utan minsta möjlighet upptäcka 
verkligheten. Alla hugskott och drömmar togos för realiteter med väldiga projekt, som icke kunde 
förverkligas. Aspiranten trodde sig kunna bedöma allt och gjorde idel misstag ifråga om 
människor och förhållanden. 

3317467. Kausalens etta formar vad jaget behöver för tillfället och upplöser formen, när den 
gjort sin tjänst. Den gör det lätt för individen att leva ett isolerat liv utan känsla av ensamhet. De 
två sjuorna disponerade för det fysiska. Mentalens fyra gav spänning mellan instinkt och intellekt, 
mentalitet och kausalitet, tills syntesen erhållits. Emotionalens sexa gav idealistisk strävan, 
intensitet, fanatism och emotional ensidighet. 

3424563. Alla höljena tillhöra olika departement, vilket är mindre vanligt. Kausalens tvåa 
vitaliserar hjärtcentrum. Förvärvas också automatiskt genom välvilja för alla. Triadens fyra löste 
alla konflikter genom tjänande. Mentalens femma ger klarhet endast om “hjärtat” är med. 
Emotionalens sexa ger målmedvetenhet och begränsad horisont. Fysikalens trea ger intelligent 
arbete i det fysiska men lätt för många intressen. Kausalens tvåa gav intuitiv förståelse, 
tillgivenhet och värme. Mentala femman, påverkad av kausala tvåan, gav intelligent en-
hetssträvan. 

3525467. Alla fem från olika departement. Den, som har tre sådana högsta höljen, kan hjälpa 
många med deras mentala livsproblem och uppfostringsproblem. I denna höljeskombination är 
mentalen den väsentliga. Den bevarar också emotionalen från fanatiskt beroende av sina ideal. 
Triaden och fysikalen samverkade till fysisk effektivitet. 

3626413. De tre första dominera, så att risk för bristande balans är stor. Allt blev hängivenhet 
och dyrkan och opersonligt tjänande nästan ofattbart. Fysikalens trea räckte icke till för balansen. 
Emotionalens etta var en följd av att i föregående inkarnation sexan varit absolut dominerande. 

3761167. De två ettorna och sjuan medförde intensiv verksamhet i det fysiska. De två sexorna 
ökade intensiteten. Triaden i samband med mentalen gav rastlös mental aktivitet med ständigt 
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planerande, splittrad verksamhet, oförmåga att skilja på väsentligt och oväsentligt. Aspiranten 
uppmanades att odla andra departementets egenskaper, så att hithörande materia kunde ersätta 
kausalens sjätte slag. 

3825463. Linjen 2–4–6 är klart markerad, och kausalen kunde verka direkt på mentalen och 
emotionalen. Mentalen dominerade hela personligheten. Triad och mental samverkade att göra 
aspiranten kritisk mot såväl sig själv som andra och omständigheterna, ytterligare förstärkt av 
fysikalens treas aktiva intelligens. Mentalens fyra ger handlingsskicklighet. Departement fyra är 
snarare departementet för levnadskonst än enbart konstskicklighet. 

3912461. Eftersom kausalen och fysikalen tillhöra samma departement, skulle jaget i sin hjärna 
lätt kunna få kontakt med kausala ideer. Detta förutsätter emellertid, att individen avkopplar 
onödiga intressen och söker förvärva perspektiv på tillvaron. Individens egna problem höra icke 
hemma i kausalvärlden. I förening med kombinationen 2–4–6 fås en välbalanserad personlighet. 
Eliten, som nalkas kausalstadiet, har ofta en mental fyra i konflikt med kausalen, tills jaget funnit 
syntesen, kunnat upphäva motsättningen mellan under- och övermedvetenhet, mellan förflutna 
inkarnationers vanor och tendenser och de egenskaper, som måste förvärvas. 

4012427. En särdeles lyckad kombination, resultat av hängivet arbete under många 
inkarnationer. Kausalen och fysikalen ha sinsemellan direkt förbindelse, som ger inspiration och 
energi. Mentalens fyra med båda tvåorna medför ovanlig förmåga att förstå och förena alla. 
Risken är att alltför mycket identifiera sig med andras behov av ledning och hjälp istället för att 
ägna sig enbart åt dem som kunna draga verklig nytta av hjälpen. 

4127462. Fyra höljen på linjen 2–4–6 med triaden på objektiva linjen. Kausalen och fysikalen 
ha direkt förbindelse, vilket i samband med triadens sjua avsevärt underlättar ändamålsenligt 
arbete i fysiska världen. Förbindelsen mellan mentalen och hjärnan är lätt att befästa. 
Emotionalens sexa i denna kombination verkar plikt och ansvar, ej så mycket hängivenhet till 
personer eller ideal. Risken för aspiranten är att få det alltför lätt med sina problem, bli nöjd med 
lättvunna resultat och därvid underlåta att utveckla sina höljens möjligheter. 

 
14.22  Exempel på gruppsjäl 

1Romersk-katolska kyrkans fem departement: 13667. 
Alla raser, nationer, religioner, ordnar och andra sammanslutningar ha sin 2“gruppsjäl”. 

Romersk-katolska kyrkans grupp av monader påverkas av sin gruppsjäl utan att den kan fatta 
detta. Kausalens första departement visar kyrkans dragning till makt och dess intresse för politik. 
“Personlighetens” trea klargör grunden till dess finansiella intressen. Mentalens sexa visar dess 
fanatiska inskränkthet. Fysikalens sjua förklarar dess stora organisatoriska förmåga, dess 
förkärlek för alla slags ritual. Emotionalens sexa förstärker enormt mentalens intensitet och 
intolerans. 

3De, som tillhöra romersk-katolska kyrkan och icke lösslita sig för att ingå i en annan grupp, 
komma automatiskt under denna gruppsjäls inflytande. Det fordras självständigt tänkande och 
dessutom energi för att befria sig därifrån. Det kunna endast undantagen. 

 
14.23  Slutord 

1Människan får på olika utvecklingsstadier uppleva alla tänkbara departementskombinationer 
för att göra erfarenheter och lära av dem, för att lära sig lösa hithörande livsproblem. 

2Även god och dålig skörd avspeglar sig i dessa kombinationer. God skörd medför särskilt 
ändamålsenliga med hänsyn till nivå, anlag, tidsanda, miljö etc. Ju mer man lär känna 
verkligheten, evolutionen och människolivet, desto mer inser man, hur infantila och förfelade 
moralen och alla övriga historiskt betingade bedömningsgrunder varit. 
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