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15  CENTRA I MÄNNISKANS HÖLJEN 
 

15.1  Medvetenhets- och energicentra (sanskrit: chakras) i människans aggregathöljen 
1Vad som i det följande sägs om dessa centra utgör endast några få fakta ur en omfångsrik 

vetenskap. Det vi hittills fått till skänks från planethierarkien utgör endast brottstycken av ett 
vetande, som mänskligheten ännu är långt ifrån att få taga del av, enär den kunskap som ger makt 
alltid missbrukas av alla, som kunna bruka makten för egen del. Kunskap ger frihet. Men en 
mänsklighet, som använder friheten att förstöra livet, är icke mogen för kunskapen. 

2Många tycka, att esoteriska kunskapen för tidigt fått bli allmän egendom. Men så 
desorienterad i verklighets- och livshänseende mänskligheten är och med den makt, som 
naturforskningen ställt till förfogande, finns stor risk för att människorna, utan förståelse för livets 
mening och mål, använda sitt vetande till livets förintelse på vår planet. De “invigda” (de 15 
procenten med kunskapen latent) ha i den demokratiens epok vi genomlida, då okunnighet och 
oförmåga styr, förlorat möjlighet påverka det hos massan föga utvecklade förnuftet. Försök måste 
göras att väcka oinvigda intelligentian till förståelse för verkliga kunskapen. 

3Så mycket har i alla fall fått publiceras, att den logiskt skolade kan bilda sig en föreställning 
av verkligheten och även inse detta vetandes riktighet genom att det erbjuder enda förnuftiga 
lösningen på mänsklighetens eljest olösliga fundamentala problem. 

4Ehuru allting är en enhet av de tre verklighetsaspekterna, dominerar alltid någon av dessa, 
beroende på utvecklingsstadiet. Hos förstajaget dominerar materieaspekten, hos andrajaget 
medvetenhetsaspekten och hos tredjejaget rörelseaspekten (energiaspekten). Analogt gäller detta 
även hos människan. På lägre stadierna dominerar materieaspekten, på högre emotionala och 
mentala stadierna blir medvetenhetsaspekten den väsentliga och hos kausaljaget energiaspekten. 
Samma förhållande gör sig gällande beträffande materie-medvetenhets-rörelse-energiernas 
betydelse i höljenas centra. Det är därför viktigt att vid bedömning alltid utgå ifrån allmänna och 
individuella utvecklingsstadiet. Det allmänna visar sig i allmänt godtagna betraktelsesätten, det 
individuella i individens förståelse för livsföreteelserna. 

5Hur subtila företeelser det alltid är fråga om, framgår av att varje molekylarslag är sammansatt 
av 49 allt finare materieslag, varvid samtliga högre eller finare verka såsom medvetenhetsenergi 
på lägre. Det torde framgå härav, att endast kausaljag äro i stånd att generellt bedöma och att 
bedömningen blir allt mer “individualiserad” med varje högre jag. “Absolut” bedöma kunna först 
43-jag. 

6I människans aggregathöljen finnas olika medvetenhets- och energicentra. De sju förnämsta 
av dessa ha på grund av sina lägen i höljena i förhållande till organismen fått följande 
beteckningar: 

 
  energicentra                                antal ekrar 
 

  över diafragman:  
 

hjässcentrum            960 
ögonbrynscentrum      96 (2x48) 
strupcentrum     16 
hjärtcentrum     12 
 
  under diafragman:                             48 
 

solar plexus- eller navelcentrum  10 
sakralcentrum      6 
bascentrum       4 
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7Alla centra bestå av atomer. De äro “organ” för medvetenhets- och rörelseaspekterna i 
människans samtliga fem aggregathöljen (eter-, emotional-, mental-, triad- och kausalhöljet). 

8Dessa centra ha många olika funktioner i subjektivt och i objektivt, i medvetenhets- och i 
energihänseende. 

9Det som i det följande sägs avser centra i eterhöljet, icke centra i emotional- och mentalhöljet. 
De senast nämnda äro visserligen analoga men ha givetvis andra funktioner än eterhöljets i 
förbindelse med organismen. 

10Vad som försvårar förståelsen för medvetenhets- och energiföreteelserna i alla centra är, att 
eterhöljets materier innehålla samtliga högre slag av materier, alltså även emotional- och 
mentalmaterier. Alla eterhöljets centra genomströmmas av alla högre energislag med ofrånkomlig 
effekt i något avseende. 

11Till kunskap om centra hör att veta deras aktuella tillstånd, vilka energier som höra till de 
olika centra, hur de metodiskt ska vitaliseras, hur dessa energier ska ändamålsenligt användas. 
Man måste också veta, vad det är för energier och till vilka världar, materier, departement de höra. 
Endast kausaljag äga möjlighet förvärva denna kunskap. 

12Vitalisering av visst slag av centrum innebär samtidigt aktivering av motsvarande slag av 
medvetenhet. Det är aktiveringen av medvetenheten som påverkar centra. 

13Det finns i eterhöljet två centra för objektiv medvetenhet: ögonbrynscentrum och 
solarplexuscentrum. 

14Navel- eller solarplexuscentrum är sätet för emotionalmedvetenheten med hithörande 
företeelser (klärvoajans och mediumskap). Verklig, objektiv självförvärvad kunskap om de 
mänskliga världarna (objektivt studium av materiella företeelserna i mänskliga världarna) erhålles 
genom ögonbrynscentrum och livskunskap genom hjärtcentrum. 

15Eterisk objektiv medvetenhet (49:2-4) är en förmåga hos fysiska ögat. 
16Ett viktigt centrum i eterhöljet (ej inräknat i de sju huvudcentra) är det s.k. mjältcentrum, 

som står i direkt förbindelse med mjälten i organismen. Det är organismens “elektricitetsorgan”. 
17Eterhöljets “organisation” utgöres av ett nätverk av trådar av sammanhängande molekyler, 

fasthållna av energiströmmar. Där dessa “trådar” skära varandra fås energicentra. Där många 
trådar korsas fås större centra. Det finns sju stora, 21 mindre och 49 små centra. 

18Centra äro belägna c:a en centimeter utanför organismen. Diametern växlar från 5 till c:a 15 
centimeter. 

19Man har på olika sätt försökt beskriva utseendet av centra. Man har använt liknelsen av mer 
eller mindre snabbt roterande “hjul” med olika antal “ekrar” eller av lotusblommor med olika 
antal “blad”. Från början kunna centra sägas likna hjul med visst antal ekrar fastlåsta vid hjulens 
nav. Deras utseende förändras dock allteftersom de utvecklas, hjulens rotationshastighet ökas, 
ekrarna en efter en frigöras från sitt ytterfäste, resa sig fasthållna vid naven och själva börja rotera 
allt hastigare kring sitt navfäste. Då passar bilden av lotusblomman bäst. 

20Hos kausaljaget är rotationshastigheten svindlande och förefalla centra vara flammande eldar. 
21Ofta är det endast ett centrum, som är särskilt aktivt under en inkarnation. 
22Intet centrum är numera inaktivt. Samtliga “hjulen” befinna sig i rotation även på lägsta 

utvecklingsstadiet, men hastigheten är minimal för centra över diafragman. På civilisationsstadiet 
ökar rotationen och frigöras alltfler ekrar i ögonbryns- och strupcentrum. 

23Hos mystikerna börjar andratriaden aktivera hjärtcentrum, och hos dem som närma sig 
kausalstadiet frigöras alltfler ekrar i hjässcentrum, även om tredjetriadens energier ej kunna göra 
sig fullt gällande förrän hos kausaljag. Hos den integrerade personligheten (förstatriadens 
fulländning) är ögonbrynscentrum särdeles aktivt. Fullt aktiverat ger det objektiv kausal 
medvetenhet. 

24Varje blad eller eker anger viss egenskap och förmåga. Antalet lösgjorda ekrar och dessas 
rörelseförmåga i olika avseenden anger antalet förvärvade egenskaper och förmågor samt 
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procenthalten. Specialisten på hithörande företeelser i eter-, emotional- och mentalhöljena kan 
alltså rent mekaniskt, genom att studera antalet ekrar i rörelse och hastigheten, noga ange 
individens utvecklingsstadium, felande eller förvärvade förmågor. Man förstår, hur det är möjligt 
för ett 45-jag att med en enda blick ofelbart bedöma en individ, hur många egenskaper som 
förvärvats och dessas procenthalt. Genom att jämföra egenskapernas tillstånd i nuvarande och 
föregående inkarnationers höljen kan han se, vilka framsteg individen gjort. Genom studiet härav 
kunna också “ödesinstanserna” se, vad som återstår att förvärva och vilka egenskaper, som 
behöva särskilt odlas i ny inkarnation. 

25De olika utvecklingsstadierna framgå av hjulens rotationshastighet, antalet lösgjorda ekrar 
och dessas rotationshastighet, själva centrala navens rotation och rotationshastighet. Därtill 
komma åtskilliga andra energifenomen i ljud, ljus och färg. 

26Centra äro omgivna av egna skyddshöljen, och det är dessa höljen klärvoajanter ta för 
verkliga centra. Dessa kunna icke iakttagas, förrän skyddshöljena sprängts genom hjulens snabba 
rotation. 

27Det är på centras ändamålsenliga funktioner monadhöljenas funktionsduglighet beror 
(beträffande organismens hälsa eterhöljets centra). 

28Allsköns defekter och allmänna hälsotillståndet bero på inaktiviteten eller överaktiviteten i 
något av dessa sju centra eller på att energierna ej få rätt utlopp. 

29När individen börjar sysselsätta sig med de esoteriska problemen, kommer hans medvetenhet 
i direkt kontakt med verkligheten: dess materier, energier och medvetenheter. Intill dess har han 
varit i kontakt med emotionalvärldens illusioner och mentalvärldens fiktioner men icke med 
verkligheten. Hans tänkande får följaktligen en helt annan effekt. De centra, som dittills varit föga 
aktiva, bli stimulerade och upptaga energier, som förut föga påverkat eterhöljet. Detta kan ha 
allvarliga följder för organismen, som på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium icke 
ännu organiserats så, att den friktionsfritt och ändamålsenligt kan distribuera de eterenergier, som 
via nervsystem, körtlar och blodmassa börja påverka organismens cellverksamhet. Det finns stor 
risk, att genomströmmande energier överstimulera nerver och övriga organ, så att dessa bli 
angripna. 

30Vi ha att motse en ny esoterisk vetenskap, som behandlar hithörande sjukdomsföreteelser hos 
esoteriker. Detta har visat sig nödvändigt på grund av att allt fler börja intressera sig för tillvarons 
mening och vid sökandet efter ett förnuftigt svar härpå förr eller senare upptäcka den esoteriska 
kunskapens existens, hur mycket de flesta än anstränga sig att medvetet eller omedvetet förhindra 
detta. 

31Lägsta höljet i fysiska världen behöver ingalunda vara en organism. På övriga planeter är 
lägsta höljet nämligen, liksom alla övriga slags höljen, ett aggregat av magnetiskt sammanhållna 
atomer och molekyler. Organismen är det mest otjänliga av alla slags höljen. Att vår planets 
individer begåvats med detta lidandeshölje, beror på att de monader, som klumpats ihop till vår 
planet, till största delen ha repellerande grundtendens eller, annorlunda uttryckt, tendens till 
obegränsad egoism och hat till allt annat utom egna jaget. Sådana typer behöva en alldeles 
särskild effektiv lektion, tills de lärt sig att förutsättningen för medvetenhetsutveckling i högre 
världar heter enhet och icke splittring. 

32Lyckligtvis äro icke alla lika oförbätterliga och oläraktiga som de, vilka alltid måste förneka 
existensen av något högre. När människorna förvärvat förmågan konstatera existensen av 
eterhölje och emotionalhölje, måste de medge, att det finns tre slags höljen (organismen, eter- och 
emotionalhölje). Men “ingen skall kunna inbilla dem”, att det finns ännu högre slag. 

33Enligt esoteriken har människan sju sinnen, av vilka vetenskapen har möjlighet att konstatera 
fem. Naturligtvis upptäcka fysiologer då och då nya förmågor, som de kalla “sinnen”. Det skulle 
nog icke skada, om dessa höglärde “nedläte sig” till att studera esoteriken. Risk finns förstås, att 
de icke vare sig begripa eller förstå (som fallet är med homeopati och kiropraktik). De fem 



 

 4 

exoteriskt kända sinnena äro organ (centra) för de fem departementsenergierna 3–7. 
34Det torde behövas ett forskarlag av esoteriskt orienterade läkare med eterisk objektiv 

medvetenhet för att krossa det massiva motståndet från stora massan av dogmtroende medicinare. 
Bland annat skulle man då kunna påvisa, hur homeopatiska läkemedlen (utanför möjlighet av 
“kemisk analys”) påverka eterhöljet. 

 
15.2  Hjässcentrum 

1Hjässcentrum kallas så, därför att det befinner sig rakt över hjässan. Det har största diametern 
av alla centra. Det har förbindelse med tallkottkörteln. 

2Det är första departementets speciella centrum. 
3Det förmedlar mentalatomerna direkt från kausalhöljet till hjärnan. Övriga mentalatomer, som 

gå till andra centra och som nå hjärnan, äro involverade i mentalmolekyler och oftast även 
emotionalmolekyler. 

4Hjässcentrum består av ett ytter- och ett innercentrum. Det yttre har 960 ekrar, det inre 12 
ekrar. Dessa 12 stå i direkt förbindelse med hjärtcentrums 12 ekrar. 

 
15.3  Ögonbrynscentrum 

1Ögonbrynscentrum står i direkt förbindelse med samtliga fem lägre centra. 
2Ögonbryncentrum har sammanlagt 96 ekrar. Dessa äro fördelade på ögonbrynscentrums båda 

hälfter, vardera innehållande 48 ekrar. Alla 48 i vardera hälften stå i förbindelse med de fem lägre 
centras samtliga ekrar, vilkas antal är 48. 

3Ena hälften av ögonbrynscentrum vitaliseras av subjektiva medvetenhetsaspekten, andra 
hälften av objektiva rörelseaspekten. 

4Det torde framgå av uppgifterna om dessa förbindelser, att ögonbrynscentrum alltid varit i 
funktion. Vitaliserat av människan blir det dock först på de högre utvecklingsstadierna - högre 
emotionala (48:2,3), högre mentala (47:4,5) och kausala (47:3). 

5En av ögonbrynscentrums funktioner är att förstärka strupcentrums “skapande” förmåga 
(materieformande energier i emotional- och mentalhöljena). 

6Det utvecklas under påverkan av energier från hjärt- och hjässcentra. 
7Ögonbrynscentrum är “organet” för objektiva medvetenheten (motsvarande syn, hörsel etc., 

och detta i alla världar). Det är centrum för allsidig kausal objektiv medvetenhet i samtliga 
människans världar. Det är detta organ, som möjliggör fysiska objektiva medvetenheten. (Blind-
het, dövhet etc. är uteslutande fel i själva organismen.) Hos klärvoajanter äro de blad utvecklade, 
som ge eterisk eller emotional syn. 

8Fullt aktivt blir det först i samband med att kausaljaget upprättar förbindelsen mellan hjäss- 
och bascentra. 

9Ögonbrynscentrum är speciella sätet för kausalintuitionens energier. Fullt utvecklat 
syntetiserar det samtliga slagen av medvetenhet i höljena. 

 
15.4  Strupcentrum 

1Strupcentrum är väl utvecklat hos intelligentian (47:6) på civilisationsstadiet. 
2Det aktiverar mentalhöljet och är speciella sätet för mentalenergierna. 
3Det är centrum för “skapande” förmågan hos tänkare, författare, konstnärer etc. 
4Strupcentrum aktiveras till att börja med av energier från sakralcentrum (vid den s.k. 

sublimeringsprocessen) och på högre stadier även från ögonbrynscentrum. 
5När det blir vitaliserat av inströmmande energier, drivs människan att forma (“skapa”), och 

resultatets värde beror på människans utvecklingsnivå. Modern konst är upplysande. 
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15.5  Hjärtcentrum 
1Hjärtcentrum i eterhöljet (i förbindelse med hjärtcentra i övriga aggregathöljen) utgör 

anknytningspunkten för “livstråden” (sutratma), som förbinder de tre triaderna med varandra. 
2Hjärtcentrum har dubbel funktion. Det icke endast förmedlar “livskraften” (de fem periodiskt 

återkommande livsenergierna) utan är även förbindelseleden till essentialhöljets 
enhetsmedvetenhet (“kärleken”). 

3De tolv ekrarna i hjärtcentrum ha direkt förbindelse med de tolv, som utgöra inre cirkeln i 
hjässcentrum. 

4Hjärtcentrum står i förbindelse med kausalhöljets enhetscentrum (47:2). Hithörande energier 
vitalisera blodmassan, som håller organismen vid liv. Det var vad Goethe visste, när han låter 
Mefisto tala om blodet “som en särskild sorts saft”. 

5Det är blodmassan, som överför energierna från centra till motsvarande körtlar i organismen, 
och det är riktiga förhållandet mellan centra och körtlar, som håller organismen frisk. Det är 
misstag av kirurgerna att utom i yttersta nödfall bortoperera körtlar. 

6Hjärtcentrum står i förbindelse med hjärtat i organismen, och hithörande energier distribueras 
genom blodmassan. Eterhöljets övriga centra äro förenade med körtelsystem i organismen. 

7Hjärtcentrum börjar automatiskt vitaliseras på mystiker- eller attraktionsstadiet. Iakttagbara 
“psykologiska” effekten visar sig i förståelsen för andra och vilja till enhet med allt levande. 

 
15.6  Navelcentrum 

1Navel- eller solarplexuscentrum är sätet för emotionalmedvetenheten och samtliga energier 
från emotionalhöljet, för emotional klärvoajans, och är telepatisk mottagare av 
emotionalvibrationerna från emotionalvärlden. 

2Navelcentrum förbinder eterhöljet med emotionalhöljet. 
3Navelcentrum är ett clearingcentrum, enär det överför energierna från centra under diafragman 

till dem över diafragman. 
4Navelcentrum befinner sig i regel hos dem på civilisationsstadiet i ett permanent tillstånd av 

överstimulering. Hithörande energier kunna verka känslokaos i emotionalhöljet och sjukdomar i 
levern och bukens övriga organ. 

5I och med förvärv av attraktionens egenskaper överföras automatiskt energierna från navel- 
till hjärtcentrum. 

 
15.7  Sakralcentrum 

1Sakralcentrum (eller generativcentrum) är näst navelcentrum det mest aktiva. Det överför 
mottagna mentalenergier till strupcentrum, förmedlar energier till mjältcentrum (sätet för bl.a. 
upptagande av solenergien) och bascentrum. Det härskar över sexuallivet. Det var verkan av 
energierna från detta centrum, som psykoanalytikern Freud upptäckte och absolutifierade sin 
uppfattning därav in absurdum. 

2Hithörande energier främja “skapande” förmågan. Genom förvärv av skapande förmågor 
överföras automatiskt energierna från sakralcentrum till strupcentrum. 

 
15.8  Bascentrum 

1Det mesta, som skrivits i ockulta och yogalitteraturen om bascentrum, är felaktigt. Yogiernas 
påstående, att de kunna väcka energien i bascentrum (kallad kundalini) och leda denna upp till 
hjässcentrum, är också misstag. De förväxla energien från sakralcentrum med kundalini. 

2Innan energien i bascentrum kan föras upp till hjässcentrum, måste samtliga centra över 
diafragman ha blivit vitaliserade och energierna från alla fem lägre centra kunnat ledas upp till 
ögonbrynscentrum och en växelverkan av energierna ha erhållits mellan dessa sex centra. 
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3Parallellt med ryggraden löpa i eterhöljet tre kanaler (på sanskrit kallade ida, pingala, 
sushumna). Centralkanalen (sushumna) förbinder hjäss- med bascentrum och är avsedd just för 
kundalini. Den blir icke “farbar” förrän hos kausaljag. De övriga två äro de enda användbara och 
förmedla energierna mellan de olika centra. Man har kallat pingala för vänsterkanalen och ida för 
högerkanalen. Detta är missvisande, därför att dessa båda kanaler vrida sig runt sushumna. 

4Alla slag av energier äro materie-medvetenhets-rörelse-energier. De påverka de tre aspekterna 
på olika sätt. Man brukar oegentligt säga, att pingala representerar materieaspekten, ida 
medvetenhetsaspekten och sushumna rörelseaspekten. 

5Bascentrum är aktivt hos alla men blir fullt aktivt först hos kausaljag. 
6Livsviljan (termen “livsviljan” är ursprungligen en esoterisk beteckning, som alltid 

misstolkats av livsokunnigheten) har sitt säte i bascentrum och påverkar därifrån hjärtcentrum, där 
livsförbindelsen med högre höljena finns. När denna påverkan upphör, bryts sutratma i 
hjärtcentrum. 

 
15.9  Centras förhållanden till kausalhöljet och triaderna 

1Kausalhöljets tre viktigaste centra äro intelligenscentrum (47:3), enhetscentrum (47:2) och 
viljecentrum (47:1). 

2Eterhöljets hjässcentrum aktiveras av energier från kausalhöljets viljecentrum, hjärtcentrum 
från enhetscentrum och strupcentrum från kunskapscentrum (intelligenscentrum). 

3Ögonbrynscentrum är det syntetiska centrum, som gör individen till en personlighet och 
andrajagets agent. 

4Energierna från 47:1 aktivera mentalmedvetenheten, de från 47:2 högre 
emotionalmedvetenheten och energierna från 47:3 fysiska medvetenheten och organismens celler. 

5Intelligenscentrum påverkar hela eterhöljet och organismens celler. Enhetscentrum förbinder 
förstatriadens emotionalatom med andratriadens essentialatom, och dess energier påverka 
blodmassan. Viljecentrum förbinder förstatriadens mentalmolekyl med andratriadens 
superessentialmolekyl, och dess energier påverka nervsystem och hjärna. 

6Hjäss- och hjärtcentra ha två väsentliga funktioner. Hjässcentrum förbinder hjärnan dels med 
jaget i triadhöljet, dels med kausalmedvetenheten. Hjärtcentrum är själva livsenergien. Individen 
kan leva (förnuftslös) efter det att förbindelsen med hjässcentrum avbrutits, men bryts 
förbindelsen med hjärtcentrum, dör organismen. 

7Tredje-, andra- och förstatriadens enheter jämte de tre centra i kausalhöljet stå i förbindelse 
med varandra. Cirkulation mellan alla fyra grupperna fås först hos kausaljaget. 

8Bascentrum är förstatriadens speciella centrum, hjärtcentrum andratriadens och hjässcentrum 
tredjetriadens. Solarplexus är “centralorganet” för energierna under diafragman. 

9Andratriadens energier behärska förstatriaden genom hjässcentrum, som alltså måste vara 
funktionsdugligt. 

10Det är genom hjärtcentrum, som individen via enhetscentrum i kausalhöljet kan kontakta 
essentialmedvetenheten. Hjärtcentrum aktiveras genom det högre emotionala (på 
attraktionsstadiet), genom beundran, tillgivenhet, deltagande, genom tjänande inställning och 
“hjärtats ödmjukhet”. Det är på den vägen individens bön når Augoeides. För det hårda hjärtat är 
han oåtkomlig. 

 
15.10  Automatiska aktiveringen av centra 

1Aktiveringen av centra är en långsam process, som automatiskt äger rum jämsides med 
mänsklighetens medvetenhetsutveckling under miljoner år. Ekrarna i centra lösgöras och börja 
rotera i och med att motsvarande egenskaper förvärvas. 

2Den metodiska vitaliseringen bör icke företagas annat än under övervakning av ett 45-jag. 
Yogiernas behandlingsmetoder äro ytterst riskabla, särskilt för en västerlänning med helt andra 
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fysiologiska förutsättningar. Planethierarkien varnar och med eftertryck, ty faran är stor att “leka 
med elden”. Det gäller icke endast en inkarnation, utan effekten av misstag sträcker sig över flera. 

3Ordningsföljden i aktiveringen av centra varierar individuellt beroende på kausalhöljet 
departementstillhörighet. 

4De centra, som äro särskilt aktiva i vår tid, äro solarplexus- (upptagande emotionalvärldens 
vibrationer) och sakralcentrum. 

5På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium äro de tre centra under diafragman positivt 
aktiva i förhållande till de fyra över diafragman såsom negativa. Utvecklingen består i att de fyra 
bli positiva i förhållande till de tre såsom negativa. Först i vår tid har verklighetssinnet utvecklats 
så mycket, att man kan börja inse nödvändigheten av att odla de företeelser, som möjliggöra 
aktiveringen av de fyra. Det betecknar ett avgörande framsteg, ifall icke barbariet ånyo skall 
lyckas omintetgöra odlandet av det högre emotionala, utvecklandet av sunda förnuftet, 
tillämpningen av livslagarna. 

6På barbarstadiet är det huvudsakligen de lägre centra (under diafragman) i fysiska eterhöljet, 
som fungera. På civilisationsstadiet aktiveras strupcentrum genom energierna från sakralcentrum. 
På kulturstadiet aktiveras hjärtcentrum från navelcentrum och på humanitetsstadiet 
ögonbrynscentrum också från navelcentrum. 

7Ögonbrynscentrum blir fullt aktiverat först hos kausaljag och hjässcentrum hos essentialjag. 
8Antagen till lärjunge kan den bli, hos vilken såväl hjärtcentrum som ögonbrynscentrum äro 

fullt aktiverade. 
9I hjärnan finnas sammanlagt sju centra. Av dessa namngåvos i regel endast två, numera även 

ett tredje. 
10De esoteriska experterna på medvetenhetscentra indela människorna efter deras mest 

aktiverade centra. Så kallas t.ex. normalindividen (de flesta) för solar-sakral-individ, varmed 
också i de flesta fall utvecklingsstadiet är angivet. 

11De flesta leva i sin emotionalmedvetenhet (lägre eller högre), dirigerade av energierna från 
solarplexuscentrum. För att människan skall kunna leva i mentalmedvetenheten fordras att 
energierna från solarplexuscentrum överföras till hjärtcentrum. Genom att uppmärksamheten 
förflyttas från det emotionala till det mentala följer också förmågan av oberoende av “hur det 
känns”, oberoendet av känslor och därmed herraväldet över dem. 

12I denna övergångsperiodens kaos syns icke mycket på ytan av vad som trots all förblindande 
själviskhet rör sig i mänsklighetens undermedvetenhet. Man börjar alltmera få upp ögonen för 
“allas väl”, icke endast för lilla egoistiska jaget. Energierna från solarplexuscentrum nå allt oftare 
upp till hjärtcentrum. 

13Esoteriken klargör, att man i nästa liv är i andra omständigheter, då man har fördel av vad 
man gjort för mänskligheten, då man kan få skörda den goda sådden. Det skadar nog icke med en 
smula perspektiv på tillvaron och att komma bort från grodperspektivet. 

14Folk har fått tag på ordet “sublimering”. Det härrör från esoteriken men uppsnappades av 
exoteristerna med det vanliga resultatet: att det blev oförstått. Det framgår bäst av 
psykoanalytikernas axiom, “att varje drift endast kan nå utlösning i sin egen bana. Man kan icke 
tillfredställa näringsdriften genom att spela Månskenssonaten.” Med sublimering mena 
esoterikerna, att de eterenergier i eterhöljet, som vitalisera sakralcentrum, kunna dirigeras till 
strupcentrum. Detta sker genom intensivt “skapande”, ett fullständigt uppgående i litterär, 
konstnärlig etc. verksamhet. Allt “skapande” sker genom energier i strupcentrum, som esoteriskt 
kallas “skaparcentrum”. Den som “lever för att skapa” absorberar energier från sakralcentrum, så 
att inga energier bli över för sexuell energi. Och det är detta man menat med “sublimering”. 

15Energierna från solarplexuscentrum överföras automatiskt till hjärtcentrum genom individens 
strävan till enhet med allt levande. 

16Hjärtcentrum vitaliseras genom tjänande, och ögonbryns- och hjässcentrum vitaliseras genom 
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obetingad tillämpning av livslagarna. 
17Höljesmedvetenhetens centra äro: strupcentrum för mentala, navelcentrum för emotionala 

och bascentrum för fysiska. Det framgår redan härav, att dessa centra måste vara till viss grad 
aktiva (rotera) hos alla. 

18Hela eterhöljet, liksom alla andra höljen, genomströmmas av vibrationer från alla sju 
departementen, vilket alltid har någon effekt på allt i höljena. I vad mån energierna speciellt 
påverka centra, beror på utvecklingsstadiet, centrumaktiviteten och departementstillhörigheten. 

19Samtliga sju departementsenergierna genomströmma alla medvetenhetscentra i höljena, 
ehuru givetvis med olika effekt. Annars skulle de på lägre stadier icke kunna påverkas av de fyra 
första departementens energier, enär deras centra över diafragman i stort sett äro inaktiva. 

20De i KOV 7.22.5 angivna relationerna mellan centra och departement i människans 
aggregathöljen äro de vanligast förekommande på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium. 
Men de äro ingalunda konstanta för individen utan ändras i regel med varje inkarnation utom 
beträffande hjäss-, hjärt- och solarplexuscentra. De förbli oföränderligt första, andra och sjätte. 

21Beroende på olika utvecklingsstadier och höljenas departementstillhörighet kan t.ex. 
ögonbryncentrum vitaliseras av fjärde, femte eller sjunde departementet, strupcentrum av tredje 
eller femte, sakrala av tredje, femte eller sjunde, och bascentrum av fjärde eller sjunde. 

22På lägre utvecklingsnivåer tillgodogöras tredje departementets energier bäst i sakralcentrum; 
på civilisationsstadiets högre nivåer bäst i strupcentrum. 

 
15.11  Metodiska aktiveringen av centra 

1Centra utvecklas normalt omedvetet under utvecklingens gång, genom förfining av höljena 
(organism, eterhölje och emotionalhölje), förvärv av “ädla” egenskaper. Däremot är varje försök 
att på konstlad väg vitalisera centra dömt att misslyckas. Planethierarkien varnar med starkast 
möjliga eftertryck för att rikta uppmärksamheten på centra (“leka med elden”). Icke en gång 
lärjungen får göra detta förrän mot slutet av lärjungastadiet, vilket visar hur mycket som dessför-
innan måste iakttagas. 

2Såsom lärjunge till planethierarkien får individen (under särskild övervakning) erforderliga 
instruktioner rörande riktig iakttagelse och upplevelse av energierna i de olika centra. 
Layayogiernas metoder medföra icke kontakt med kausalhöljets centra och äro alltså förfelade. 

3De metoder, som utläras i ockulta sekter, äro vilseledande. Man börjar med psykologiska 
övningar för att framkalla förnimmelser i angivna centra i eterhöljet och studerar effekten. Sedan 
försöker man få kontakt med centra i högre höljen. Enda riktiga metoden är att komma i kontakt 
med kausalmedvetenheten och låta dess energier påverka höljenas centra. Det är icke 
materieaspektens utan medvetenhetsaspektens energier det gäller att använda. Det kan tyckas vara 
samma slags energier. Men de verka olika, beroende på vilken aspekt som uppmärksammas. Det 
är stor skillnad på om de verka mekaniskt eller ändamålsenligt. 

4“Vetenskapen om andningen” är underordnad “vetenskapen om centra”. Andningsövningar 
äro riskabla, därför att därigenom energier kunna påverka fel centra och medföra sjukdomar. 
Dessutom ha de utom fysiologiska verkningar även psykologiska, som individen är aningslös om. 
Esoterikern varnas energiskt att icke utföra andningsövningar utan “kompetent lärares noggranna 
övervakning” och vet också vad som i detta fall menas med kompetent. 

5De olika centra utvecklas genom förvärv av egenskaper och förmågor. Yogafilosoferna begå 
misstaget att söka vitalisera centra, innan de kunna rätt använda hithörande energier. Enda riktiga 
utvecklingen för centra är den automatiska. Och detta gäller i stort sett allt inom 
medvetenhetsaspekten liksom inom alla normala livsprocesser. Ingripande utifrån stör de en gång 
automatiserade processerna. Livet är en mycket mer ändamålsenlig process än okunnigheten tror. 
Och okunnigheten med sitt fuskande i livsprocessen vållar endast störningar. Det låg mycken 
vishet i gamla medicinska wienerskolan, som ansåg att sjukdom botades bäst, om naturen fick 
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sköta om den saken, och att vad patienten behövde var endast vila, ostördhet, frisk luft och 
lämplig diet. 

6Metodiska vitaliseringen av högre centra sker genom överföring av energierna i lägre centrum 
till högre. Eterhöljets centra stå i förbindelse med körtelsystemet i organismen och detta i sin tur 
med sina speciella organ. Vitaliseringen sker automatiskt, när organismen, eterhöljet och 
emotionalhöljet fungera ändamålsenligt, vilket förutsätter metodisk behandling i flera år under 
erfaren lärares ledning. Den omsorgsfulla metodiska behandlingen är olika, beroende på 
departementen i triad- och kausalhöljena. Bli eterhöljets centra på felaktigt sätt vitaliserade, 
återverkar detta på organismen med sjukdom som följd. 

7På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium är det mycket få, som äro mogna för detta 
slags specialträning. Vi få nöja oss med vetskapen om dessa centras existens såsom erforderlig för 
förståelsen av aggregathöljenas allmänna funktionssätt, allt varom även “lärda världen” i stort sett 
är totalt okunnig. 

8Vad som hittills fått bli exoteriskt är i alla fall tillräckligt för att ge dels förnuftig uppfattning 
av tillvarons mening och mål, dels förnuftig förklaring på otal eljest obegripliga företeelser, dels 
bevis på esoteriska kunskapens överensstämmelse med verkligheten. Om man jämför med de 
negativa resultat mänsklighetens skarpaste intellekt kommit till i sina filosofiska spekulationer, 
torde man inse, att esoteriken icke kan vara en produkt av dylika intellekt. 

9Såsom lärjunge till planethierarkien får individen kunskap om tillståndet hos de olika centra, 
dessas slag av energier, vilka centra, som i tur och ordning behöva vitaliseras och hur därvid 
förfares. Dittills har vitaliseringen skett automatiskt och regelrätt genom individens strävan att 
förvärva egenskaper och förmågor och begagna dem för tjänande av livet (vilket motverkar 
missbruk). Därigenom har individen kvalificerat sig för lärjungaskap, vilket innebär garantien, att 
de krafter han förvärvar bli rätt använda. De krafter, som sålunda ställas till hans förfogande, äro 
ingalunda några “mystiska” krafter, utan helt enkelt de olika världarnas naturkrafter, som 
individen numera kan tillgodogöra sig. 

10Innan esoterikern kan påbörja träningen för att bli ett kausaljag, måste han kunna avgöra, 
vilka slag av energier, som göra sig gällande i hans medvetenhets- och handlingsliv. Därmed lär 
han sig vilka centra i hans eterhölje, som äro aktiva och passiva. Han måste vidare lära sig 
använda dessa energier på ett så ändamålsenligt sätt, att de harmoniera med, vibrera i samma rytm 
som energierna från kausalhöljet. Vidare måste han kunna centralisera självmedvetenheten i 
huvudcentra och därifrån dirigera energierna från de olika departementen till rätta etercentra. 

11Långt innan denna träning kan påbörjas, måste han ha ersatt de lägre molekylarslagen i sina 
höljen med högre, så att han är istånd att uppfatta och använda de högre slagen av energier 
(“finare vibrationer”) i höljena, som emanera från kausalhöljets tre materieslag (de tre högsta i 
varje värld). 

12Såsom lärjunge till planethierarkien får individen lära sig enda ofarliga sättet att vitalisera 
sina sju medvetenhetscentra. Visserligen ha de förut automatiskt aktiverats genom “tjänande” 
(lösningen av hithörande problem). Men full aktivitet erhålles först genom särskild teknik. 

13De sju centra svara mot atomslaget och de sex molekylarslagen i varje värld med dessas slag 
av medvetenhet och energi. Aktiveringen innebär, att individen lär sig varje centrums funktion 
och rätta användning vid tjänandet, hur energierna verka och genom vilka organ. 

14Kausalhöljets viljecentrum har förbindelse med eterhöljets hjässcentrum, enhetscentrum med 
hjärtcentrum och kunskapscentrum med strupcentrum. Dessa eterhöljets centra väckas till 
aktivitet genom vibrationer, som överensstämma med de “kosmiska” vibrationerna (atomvibratio-
nerna), verkliga fakta, verklighetens fakta (icke genom illusioner och fiktioner). Så snart 
individen lär sig tänka i överensstämmelse med verkligheten, vitaliseras dessa centra. Man får då 
en växelverkan. Riktiga fakta vitalisera eterhöljets centra såväl som kausalhöljets centra, 
varigenom individen får möjlighet mottaga vibrationer direkt från kausalhöljet. I och med att 
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människorna på civilisationsstadiet få esoterisk kunskap, blir det alltså möjligt för dem att tänka i 
överensstämmelse med verkligheten och relativt snabbt nå högre stadier. Men för att denna 
möjlighet skall bli verklighet fordras att individen icke endast godtar fakta utan använder dessa 
fakta, och detta sker genom “meditation”, bearbetning av fakta till insikt och förståelse. 
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