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16  MAGI 
 

16.1  Vad magi är 
1“Magi” kallades kunskapen om energierna och rätta metoden för deras användning, de 

energier som alltid äro förbundna med alla slags medvetenhetsyttringar. Magi är förmågan att 
med kunskap om hithörande mentala, emotionala och fysisk-eteriska lagar och om fysisk-eteriska 
materieenergier åstadkomma förändringar i synliga molekylarslagen. 

2Liksom alla andra till esoteriska kunskapen hörande termer, som råkat i oinvigdas händer, ha 
även “ceremoni” och “ritual” blivit meningslösa ord. Med ritual menade esoterikerna de 
metodiska, systematiska, rytmiska processer, som äro nödvändiga för förvandling av kaos till 
kosmos. Det är naturens ritual forskaren studerar, när han i sitt laboratorium förbereder och iakttar 
de kemiska och fysiska processerna för erhållande av visst resultat. Esoteriska ritualen var en 
symbolisk framställning av den ordning, i vilken energierna måste verka för att det av kosmos ej 
skall bli kaos. Ritualen avsåg att visa sättet och ändamålsenligheten i skeendet. Den var ett yttre 
stöd för uppmärksamhetens följande av de energiprocesser magiern mentalt måste dirigera för att 
erhålla fysiska fenomen. Med ritualen som hjälpmedel kunde de vid “experimentet” närvarande 
icke endast följa processen utan även med sitt tänkande samtidigt medverka. Med förlusten av 
esoteriska kunskapen gick även denna tankens makt förlorad. Vad som blev kvar var yttre 
ceremonien, som de okunniga tro vara något väsentligt, rentav enda väsentliga. Magien har 
därmed urartat till okunnighetens vidskepelse. 

3Det finns två slags magier: vita och svarta. Men de äro av annan kaliber än vad fantasien 
utmålat dem till. De bekämpa varandra inbördes. De vita magierna ha kunskap om alla fysiska, 
emotionala och mentala natur- och livslagar och tillämpa dem med ofelbar precision. Misstag 
skulle vara fatalt för dem själva. De äro medlemmar av planethierarkien, varmed nog är sagt. De 
svarta magierna söka motarbeta medvetenhetsutvecklingen, med allt vad detta innebär av 
verklighetsuppfattning, för att så länge som möjligt förbli härskare i fysiska och emotionala 
världarna. Den dag mänskligheten nått mentalstadiet, är det slut med deras makt. 

4Telepatien är läran om mekaniska överföringen av tankar från och till olika individer. Magien 
är läran om medvetenhetsyttringarnas effekt. Såväl telepati som magi äro esoteriska vetenskaper. 
Hur olika de än äro i många avseenden, höra de dock båda till esoteriska läran om 
medvetenhetsyttringar. 

5“Energien följer tanken” betyder dels, att tanken är en energiyttring, ty utan energi ingen 
medvetenhetsyttring, dels att energien påverkar det tänkta. Den, som tänker på sitt onda, 
förstärker detta onda. Det är detta förhållande, som är grunden och orsaken till “magien”, mental-
dirigerade energiyttringar. 

6“Ordens magi” är en emotional företeelse. Med ord kunna känslor väckas till liv, och känslan 
kan dels berusa, dels förblinda. Särskilt poeter (ordmagiens mästare) känna väl till detta tillstånd. 

7Magi är kunskap om ljudet och ljudeffekten samt förmågan bruka denna insikt. Enligt D.K. –
Kleinias kommer studiet av ljudet att skänka mänskligheten verktyget för “skapandet”. “Genom 
bruket av ljud komma framtidens vetenskapsmän att förverkliga sina syften, genom ljud öppna ett 
nytt fält för forskningen. Alla materieformer avge ljud, och genom ljud kunna formerna förändras 
och nya former frambringas. Frigörelsen av den s.k. atomenergien sker genom ljud.” 

8Att vetenskapen icke har större förståelse för ljudets effekt, förvånar ej. Den vet ingenting om 
tillvarons högre världar. Ljudet är den starkaste maktfaktorn i tillvaron. Det verkar i materiellt 
avseende både konstruktivt och destruktivt. Det sammanfogar atomer till molekyler, molekyler till 
aggregat etc., och det spränger alla sammansättningar. 

9Ljudets lagar äro del av den stora allomfattande kosmiska lagen. 
10All konst återfinns i högre världar, och skönhetsuppfattningen är uttryck för tillvarons 
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lagenlighet. 
11Materievärldarna tillkomma under vad vi kalla “musik”. Och därmed äro vi inne på musiken, 

den mest “andliga” av alla konstarter, såsom en oerhört viktig faktor för 
medvetenhetsaktiveringen. Rytmens betydelse börjar mänskligheten ana, men harmoniens saknar 
den all förståelse för. Konsonans verkar konstruktivt, uppbyggande, helande, läkande. Dissonans 
verkar i motsats härtill destruktivt, söndertrasande icke endast på psyket utan även på organiska 
vävnader. 

12Att man kan vänja folk att njuta av dissonanser, är intet bevis på dessas livsduglighet och 
ändamålsenlighet. 

13Harmoniens lagar kunna matematiskt fastställas, när man väl fått hithörande “nyckel”. De äro 
ingenting som subjektivismen med sitt suveräna godtycke kan avgöra. 

14Subjektivismen, som nu gör sig bred inom alla livets företeelser, leder i sina verkningar till 
mentalsjukhuset. Fortsätter detta, få vi bygga storstäder för mentalsjuka. Att “hela världen är ett 
stort dårhus”, ha många sagt. Det kan bli verklighet. 

15Judiska historien om hur Jerikos murar föllo för prästernas trumpetstötar ha judarna stulit 
från kaldeiska arkiv. Händelsen utspelades i Atlantis. Murarna föllo för “ljud”, som är verkliga 
energien och kan spränga vilka berg som helst, effektivare än atombomben. Dessa slag av ljud äro 
ohörbara för fysiskt öra. Så det var inga israelitiska präster, som med “guds kraft” och “guds 
välsignelse” etc. i samma okunnighets stil fingo murar att smulas sönder. Judiska “profeter” ha -
aldrig ägt förmåga av magi. 

 
16.2  Medvetenhetens energiaspekt 

1Den platonska idévärlden, esoterikernas kausalvärld, är icke endast kunskapens värld. Den är 
även energiernas värld. De kausala ideerna äro energier, som endast mentaljag kunna utan risk 
tillägna sig. På lägre utvecklingsstadier verka de destruktivt. Det är ett faktum, som endast 
esoterikerna kunna förstå. Den, som ej inser dessa ideers betydelse, misstolkar och förvränger 
dem. Den, som ej använder dem på rätt sätt i arbetet på utvecklingen och enheten, begår fatala 
misstag för egen del. Ideerna äro laddade med sprängstoff, fysiskt, emotionalt eller mentalt. 
Idéenergier, som ej få ändamålsenligt utlopp genom sina rätta centra i de olika höljena, söka sig 
andra vägar. Ofta inträda balansrubbningar av olika slag. Det är en av planethierarkiens uppgifter 
att vaka över att mänskligheten icke får fler ideer än den kan bruka på ändamålsenligt sätt. 

2Magien är den vetenskap, som studerar energiaspekten i medvetenhetsyttringarna. Att den 
alltid hållits ytterst hemlig, beror icke minst på att “barn icke böra få leka med dynamit”. Hur 
själva beteckningen “magi” idiotiserats är allbekant. Vad annat är att vänta av den oupplösliga 
föreningen av okunnighet och tro? Den “historielösa” människan har åtminstone sluppit bli 
vilseledd av historikernas misstag. Det blir icke mycket kvar av exoteriska historien, när den eso-
teriska blir publicerad. 

3De emotionala och mentala medvetenhetsyttringarnas verkan är tvåfaldig. Dels uppstå 
vibrationer i de molekylarslag ursprungsyttringarna tillhöra. Dels formas i emotionala och 
mentala materierna energirobotar, vilkas livslängd och energieffekt exakt motsvara ursprungs-
yttringens intensitet. En hel församlings (religiös, politisk etc.) intensiva, brinnande “bön” har 
effekt, som de deltagande i sin livsokunnighet äro aningslösa om. De veta icke, att “sådd skall 
skördas”, att varje medvetenhetsyttring är ett utsädesfrö, som skall mogna till skörd en gång. 
Människorna veta aldrig, vad deras medvetenhetsyttringar (allraminst de kollektiva) få för effekt. 
På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium äro över 90 procent av medvetenhetsyttringarna 
av repellerande natur, och med denna inställning fås en hatets effekt. Allt vad mänskligheten 
upplevat i historisk tid i fysiskt, emotionalt och mentalt avseende borde kunnat lära dem något, 
om historikerna kunnat veta vad de redogöra för och vad de icke redogöra för. Försök äntligen 
använda det lilla förnuft som finns att tänka ut konsekvenserna av hatets energiyttringar (som 
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kunna ha vilken styrkegrad som helst, såsom framkallande av jordbävningar, pestbaciller etc.) och 
alla hatets idiologier! Världshistorien har varit fasansfulla, namnlösa lidandets historia. Och ändå 
har mänskligheten med sina samlade hatyttringar ännu icke skördat mer än en ringa del av vad 
den sått. Som väl är kunna kärlekens tankar och gärningar utplåna hatets. Och det blir 
mänsklighetens räddning. 

 
16.3  Okunnigheten om magi 

1De, som först vågade framföra tanken på magiens verklighet, blevo utsatta för hån, spott och 
spe under många generationer från alla lärdomens akademier i alla länder. Det är sådant, som icke 
får glömmas, ty dylika företeelser äro värdefulla erfarenheter vid studiet av mänsklighetens 
utvecklingsstadier och dess hjälplöshet ifråga om förståelse av tillvarons medvetenhetsaspekt.  

2Hur kommer det sig, att de lärde, som kunna komma med de mest absurda hugskott, icke 
kunna för en gångs skull komma på en riktig idé (överensstämmande med verkligheten)? Hur 
skulle det vara, om de lekte med tanken, att hela kosmos är en medvetenhetsocean och icke bara 
en samling materieklumpar? 

3Det hör med till dråpligheterna, att illusionisterna (magiska bröder), som genom 
fingerfärdighet och allsköns tricks lyckas roa sitt auditorium, kallas “naturliga” magier. De utgöra 
emellertid naturligt skydd för den äkte magiern, som kan rädda sig undan förföljelse genom att 
förklara, att det är fråga om “psykologiska tricks”. Annars döms han som bedragare. 

4Många i esoteriska kunskapsordnarna invigda fingo av planethierarkien tillåtelse att i vissa 
undantagsfall göra magiska experiment. De voro införstådda med att dylikt hade sina risker. Att 
bli ansedd såsom “trollkarl” var detsamma som att av teologerna bli förklarad stå i förbund med 
satan. Och fanns ingen mäktig beskyddare, hamnade de djärva på bålet. Så nog ha folkens andliga 
ledare tillsett, att mänskligheten skulle hållas nere i okunnighet och andligt mörker. Det göra de 
ännu i dag. Och de ha i vår tid fått oväntad hjälp från politiska ledare, som veta vad som är den 
enda ofelbara, absoluta sanningen och “likvidera” personer med egen åsikt. Man undrar, hur länge 
dylik galenskap skall fortgå. 

5Uppslagsböckernas uppgifter om mystik, ockultism, magi och för övrigt allt esoteriskt vittna 
om total okunnighet. Magi förklaras vara föreställningen om häxeri, svartkonst, trolldom etc. Man 
kunde tro sig vara försatt till mörkaste medeltiden. Magien framställs som vidskeplighet, 
charlataners illusionism och bedrägeri, tron på genombrott eller upphävande av naturlagar. 
Naturligtvis äro dylika påståenden lika ovederhäftiga som alla okunnighetens åsikter. 

6Allt i kosmos är lagbundet. Det finns lagar i allt och allting är uttryck för lag. Det finns intet 
sådant som underverk, genombrott eller “upphävande” av naturlagar. Men högre slags energier 
upphäva verkan av lägre slags energier, sålänge dessa högre energier verka. Flygplanets drivkraft 
upphäver verkan av jordens attraktion men upphäver därför icke “tyngdlagen” (konstant verkande 
attraktionen). 

7Vetenskapsmännen påstå, att magiska fenomen “strida mot naturlagarna”. Men de strida 
endast mot deras uppfattning av och kunskap om naturlagarna. Enligt esoteriken ha de icke 
utforskat en procent av alla naturlagar. 

8För vetenskapsmännen finnas inga andra slags energier än sådana de utforskat. Det är dylik 
inställning, som vittnar om deras dogmatism. Vetenskapen är om några år något annat än vad den 
är i dag. Det borde de ha lärt sig, och framför allt borde de kunnat draga slutsatsen av dylik 
erfarenhet. De veta endast vad de lärt, vilket onekligen är mycket. Men de ha ingen förståelse för 
att detta är som en droppe i havet. 

9Vetenskapen vet ingenting om magi och bör därför icke uttala sig i frågan. Man bör nämligen 
veta vad man talar om, icke vad man tror sig veta, ty sådant är omdömeslöst. Det må emellertid 
hävdas, att vetenskapen saknar alla förutsättningar att ens förstå hithörande företeelser. Dess 
metoder sträcka sig aldrig över det fysiska. Och magien hör hemma i mentalvärlden. Endast 
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esoteriker äga den kunskap, som erfordras för att kunna uttala sig om magiens väsen. Det är en 
sak man icke ens diskuterar med “oinvigda”, som endast kunna missförstå. 

 
16.4  Magiska fenomen 

1Den stora allmänheten är mycket intresserad av s.k. magiska fenomen, företeelser som kunna 
tillskrivas förekomsten av överfysiska energier. Esoterikern vägrar att befatta sig med dylika 
fenomen. De tillgodose nyfikenheten och sensationslystnaden och tjäna endast till att öka 
vidskepligheten, enär de rätta orsaksförklaringarna saknas.  

2Esoteriken är ett kunskapssystem. Den vill lära människorna tänka esoteriskt. När de lärt sig 
detta, kunna de förstå bättre. Till dess göra de klokt i att lämna magiska fenomen utan avseende. I 
alla händelser kunna dylika icke rätt förklaras av andra än kausaljag. 

3Blavatskys “magiska fenomen”, som bestodo i att med mentaldirigerade fysiska eterenergier 
åstadkomma förändringar i “synliga” fysiska materien, måste inställas av flera skäl. Dels 
förklarade vetenskapsmännen, som kunna bedöma allting de icke veta något om, att dessa 
fenomen voro bedrägerier. Dels betraktades de av obildade massan såsom bevis på 
“övernaturliga” krafter, alltså rena trolleriet. Förståelse saknades för, att det var fråga om för 
vetenskapen okända naturkrafter, att det icke kan finnas något “övernaturligt” eller trolleri. 
Esoteriken hävdar, att det icke kan finnas något som helst slag av “underverk”. 

4Skulle föreställningen om trolleri godtagas, så skulle dörren öppnas på vid gavel för alla slag 
av värsta vidskepelser och mänskligheten snart vara tillbaka i mörkaste medeltiden. Det är just 
insikten, att allting i naturen försiggår efter eviga, orubbliga naturlagar, som är naturforskningens 
stora förtjänst och som sopat undan barbariska tron på gudomligt godtycke och laglöshet. 

5Som väl är, har planethierarkien förbjudit esoterikerna utföra magiska experiment. Detta 
förbud gäller tills mänskligheten uppnått ett sådant utvecklingsstadium, att magiern icke blir 
martyr för sin förmåga. Risk finns annars för återfall i medeltida tron på häxor och trollkarlar, så 
att man skulle skylla allt ont som händer individen på trolleri av en inbillad fiende. 

6För indierna är magien en självklar sak, ty de bevittna nästan dagligen experiment av fakirer, 
som de obildade tro höra till magien, vilket de i regel icke göra. De kunna visserligen utföra 
enklare experiment, t.ex. få plantor att växa snabbt ur frön vid överförande av växtsaft från annat 
håll genom vanliga eteriseringsmetoden eller hålla sig svävande i luften genom att få kroppens 
eterhölje, som är ett elektricitetshölje, antaga samma polaritet som jordmagnetismen, varvid -
repulsionen i stället för attraktionen utför sitt verk. Men de flesta knepen äro enbart s.k. 
psykologiska tricks (massuggestion). 

7I en diskussion om Jeshu underverk förklarade en professor i kemi, att ingen kunde förvandla 
vatten till vin. En esoteriker instämde, att nog ingen kemist kunde det. Men kanske kunde den, 
som visste hur vatten genom vinstocken blir druvsaft, påskynda denna process från några månader 
till några minuter och tillföra vattnet vad som behövdes, så att det kunde se ut som trolleri. Sedan 
är det en annan sak, om resultatet skulle rättfärdiga erforderlig energiförbrukning. Ingen avatar 
utövar sin kunskap i magi för annat än andras medvetenhetsutveckling. Så historien om bröllopet 
i Kana kunde nog räknas till legenderna, som de flesta “underverken”. De voro aldrig avsedda att 
tagas annat än i symbolisk betydelse. 
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