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17  ASTROLOGI 
 

17.1  Vad astrologi är 
1Det följande är ingen avhandling i astrologi. Men det vill, om möjligt, hos de icke alltför 

vetenskapligt dogmtroende väcka intresse för denna äldsta av alla esoteriska vetenskaper, den för 
verklig livsförståelse kanske allra viktigaste. 

2Många astronomer hålla för troligt, att astronomien uppstått ur astrologien. Detta är riktigt 
men i en helt annan mening än astronomerna kunna ana. Planethierarkien har varken intresse för 
eller behov av astronomi. Däremot är astrologien för såväl planethierarkien som planetregeringen 
av fundamental betydelse. Det är nämligen tillvarons rörelseaspekt, som är deras speciella 
forskningsområde. Och astrologien är fundamentala vetenskapen om rörelseaspekten. Icke en 
gång detta enkla faktum tycks man ha förstått utan degraderat astrologien till något liknande 
konsten att spå i kort eller kaffesump. Det går så, när charlataner få tag på något de kunna bedraga 
massan (till den höra alla som låta sig bedragas) med och vinna något på. 

3Esoteriska astrologien är en vetenskap. Kvasiastrologien är ingen vetenskap. 
Vulgärastrologien är vidskepelse. 

4Några ord om betydelsen av ordet “esoterik”. När okunnigheten eller omdömeslösheten får tag 
på ett nytt ord, förlorar det mer eller mindre snabbt sin ursprungliga betydelse. Folk vet ej vad 
ordet hör till för begrepp. Det är att förutse, att när ordet “esoterik” blivit beståndsdel i massans 
ordförråd, slutligen “hemlighuset” kommer att betecknas såsom “esoteriska stället”. Det gäller att 
med skärpa hävda, att esoterik är sammanfattningen av de fakta, som mänskligheten erhållit av 
planethierarkien och som ligga utanför mänsklig förmåga att konstatera. Tyvärr finns det redan 
kvasiastrologer, som svamla om esoterisk astrologi. 

5Den esoteriska astrologien är läran om de kosmiska energierna, om utbytet mellan solsystem 
och planeter av olika slag av atomer med hithörande slag av medvetenhet och energi. Dessa 
interstellära energier forma, förändra, upplösa och återforma materien i solsystemen för att 
möjliggöra medvetenhetsutvecklingen hos monaderna (individerna) i dessa system med de sju 
lägsta kosmiska världarna. De sju atomslagen från de sju departementen, inalles 49 olika slag av 
medvetenhet och energi, verka definitiva förändringar i solsystemets och planeternas världar och 
äro förklaringen till att allt liv är förändring. De atomer, som sedan år 1950 strömma genom vår 
planet från ett solsystem i zodiakkonstellationen Vattumannen, komma att ha verkat en genom-
gripande förändring i mänsklighetens livssyn (“kultur”) inom loppet av 200 år. 

6Talet om att astrologien ur “stjärnornas lägen och rörelser” kan förutsäga människors öden 
eller kommande händelser vittnar om total okunnighet om vad astrologi är. Men dylika talesätt ha 
genom ideliga upprepningar så ingått i allmänna medvetenheten, att det knappt lönar sig upplysa 
folk om rätta förhållandet. 

7Den esoteriska astrologien sysslar icke med förutsägelser. Den redogör för utbytet av 
solsystemets och planeternas interstellara och interplanetariska energier och klargör, att resultatet 
av dessa ömsesidiga påverkningar beror på det bruk monaderna, individuellt och kollektivt, göra 
av dessa möjligheter och erbjudanden. Hittills ha de i stort sett förfelats och missbrukats av fjärde 
naturrikets monader. 

8Astrologien kommer en gång i framtiden att erkännas såsom den förnämsta av alla 
vetenskaper. Men då ser den också annorlunda ut än våra dagars. I själva verket är astrologien en 
vetenskap i alla högre riken, även de kosmiska. Den lilla del, som mänskligheten någonsin kan 
läras förstå, är endast en bråkdel av läran om de kosmiska energierna. 

9När en gång mänskligheten lär sig inse, att kosmiska energier forma, utveckla, avveckla och 
upplösa alla livsföreteelser inom de tre aspekterna, så kan den lära något av historien. Den skall 
då med matematisk exakthet kunna fastställa de olika historiska epokerna, psykologiskt förstå vad 
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dessa epoker avsågo att lära mänskligheten, hur mänskligheten försuttit sina tillfällen att lära av 
livet, låtit barbariet få regera, anammat det mest absurda. 

10Beträffande de olika slagen av celesta energier och deras påverkan på individen kan man som 
allmän regel ange, att all energi förstärker förefintliga tendenser. En individ med övervägande 
negativa egenskaper får dessa förstärkta likaväl som den med goda tendenser. Krafterna kunna bli 
starkare än individen normalt kan ge utlopp för, och i så fall får man den omdömeslöshet och brist 
på balans, som utmärka såväl hänsynslösa egoister som blådåriga idealister. Kort sagt och för att 
uttrycka det trivialt: energierna förstärka det goda hos de goda och det onda hos de onda. 

11Mellan solsystemen i kosmos råder ett ständigt utbyte av materieenergier. Och eftersom allt 
är individualiserat eller specialiserat, så dra alla fördel av alla. 

12Alla monader få från början allting till skänks men måste enligt lagen för självförverkligande 
själva göra allt de förmå på sin nivå och, när de bli i stånd att hjälpa, betala tillbaka den livsskuld 
de samlat genom att mottaga. 

13Människan kan aldrig göra sig kvitt i något avseende, mot livet, mot mänskligheten, förrän i 
femte naturriket. Kvittningens lag är en del av absoluta rättvisans lag. 

14För att konstatera, vilka slag av vibrationer, som starkast komma att påverka individen i en 
viss inkarnation, måste man kunna fastställa tillkomstögonblicket av samtliga inkarnationshöljen. 
Dessa vibrationer bestämma icke individens öde eller levnadslopp, som okunnigheten hävdat. 
Men ju lägre utvecklingsnivå individen intar, desto mer beroende är han av de impulser 
vibrationerna lättast utlösa. 

15Innan individen blivit självbestämd (själv bestämmer över medvetenhetsinnehållet i sina 
olika höljen), blir han (oftast omedvetet) i medvetenhetshänseende bestämd av utifrån kommande 
mentala, emotionala, eteriska molekyler, som genomströmma hans olika höljescentra. 

16Inledningsvis kan man, ehuru oegentligt, säga, att i vibrationshänseende allting består av 
vibrationer, att hela kosmos är som en vidunderlig konstvävnad av atomtrådar, som med omätlig 
hastighet redan i fysiska världen befordra en flod av otaliga materieenergier. 

17För att ha minsta utsikt förstå vad astrologi är fordras vetskap om följande fakta och förmåga 
inse dessas betydelse:  

18Varje uratom har viss egenart, möjlighet till individualitet i alla sina tre aspekter (materia, 
rörelse och medvetenhet). Varje slags materieform (atom, molekyl, aggregat, värld, planet etc.) 
har från början och får alltmera sin specialiserade energi, tillhör ett visst departement och har 
också en visserligen skiftande men alltid speciell uppgift i den kosmiska manifestationsprocessen. 

19Alla atomer i alla världar (och som följd därav alla slags aggregat) utstråla materieenergi. 
Från högsta till lägsta världen i hela kosmos och åter till högsta i evig cirkulation genomströmmas 
alla atomer av en flod av uratomer. Det är uppehållande energi, som vidmakthåller atomernas och 
aggregatens sammansättning av uratomer till deras givna materieform. 

20Varje materiesammansättning (atomen och alla övriga aggregat i hela serien aggregat) har sin 
kollektivmedvetenhet, hemmahörande i något av de fem naturrikena och de sju gudomsrikena. 

21Exempelvis har varje atom i molekylen, varje molekyl i cellen, varje cell i sitt organ, varje 
organ i organismen, sin kollektivmedvetenhet. 

22Ju primitivare mänskliga individen är, desto mer beroende är han av de olika slagen av 
kollektivmedvetenhet och totalkollektiviteten i sina höljen. Själv är han representant för samtliga 
höljens kollektivmedvetenhet. 

23Varje värld, varje planet etc. har sin speciella materie-, rörelse- och medvetenhetsaspekt: 
syntesen av alla sina atomers, som långsamt förändras genom samtliga atomers utveckling. 

24Varje planet utsänder en kontinuerlig ström av materieenergier, som nå alla atomer etc. inom 
solsystemet och kunna påverka dessa i olika avseenden, beroende på egenart, utvecklingsstadium 
etc. Beroende på infallsvinklarna verka de attraherande eller repellerande, positivt eller negativt 
etc. 
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17.2  Olika slags energier 

1Inom esoteriska astrologien skiljer man mellan fyra huvudslag av energier: planetariska (46–
49), systemiska (43–45), zodiakala samt övriga interstellara energier i det ömsesidiga utbytet 
mellan planeterna och solsystemen. 

2Först några ord om kosmiska organisationen. Den består i materiellt hänseende av en 
kontinuerlig klotserie. 

3Den som förvärvat 45-medvetenhet kan uppfatta solsystemen såsom klot. Det finns större 
klot, aggregat av solsystem: 7-klot, 49-klot, 343-klot etc., omslutna i stigande serie av allt högre 
kosmiska materievärldar. De sju högsta kosmiska världarna omsluta alla lägre världar. 

4Esoterikernas kosmos är det astronomerna kalla vintergatssystem eller galax. Astronomerna 
börja göra sig förtrogna med tanken, att det finns ett obegränsat antal galaxer. Genom studiet av 
vad de kalla galaxernas “sammanstötningar” torde det så småningom gå upp för dem, att dessa 
galaxer kunna befinna sig på högst olika utvecklingsstadier. Fullt utvecklade kosmos kunna aldrig 
stöta samman. Detta är möjligt endast om de befinna sig på visst stadium av antingen utveckling 
eller avveckling. Detsamma gäller solsystemen och endast ifall förutsedda resultat därmed 
erhållas. Såväl kosmos som solsystem äro “levande väsen” med kosmisk eller systemisk 
totalmedvetenhet, fullt kapabla att ordna för sig. De äro icke de döda materiemassor astronomerna 
anse. 

5Stjärnsystem synliga i fysiska världen bestå av 49 allt högre atomslag och 42 allt högre 
molekylarslag. Vad astronomerna kunna se är de tre lägsta molekylarslagen (49:5-7). Vad som 
händer med dessa fysiska materiemassor inverkar icke det ringaste på de till solsystemet hörande 
högre materievärldarna. Även astrologerna vittna i sina traditionella talesätt om en nära nog total 
okunnighet om solsystemens struktur. Deras slutsatser måste också bli därefter. Det är på tiden, 
att de börja skaffa sig kunskap om esoteriken och tänka om i alla avseenden. Man förstår, varför 
planethierarkien icke betraktar dessa exoteriska astrologer såsom verkliga astrologer. De fuska i 
sitt yrke, som för övrigt nödvändigtvis alla andra forskare och vetenskapsmän utanför de 
vetenskaper, som låta sig matematiskt behandlas. 

6De energier, som vitalisera solsystemen, komma närmast från sjusolsystemen (högre kosmiska 
världar). Solarna (stjärnorna) utsända dessa i sin tur till planeterna. Ävenledes pågår ett ständigt 
utbyte mellan solsystemen av de energier dessa mottaga och specialisera. Astrologien visar, 
hurusom solsystem, som äro före andra i monadernas medvetenhetsutveckling, hjälpa systemen 
av senare tillblivelse. Sjusolsenergierna nå de lägre utvecklade genom de högre utvecklade. 
Solsystemen av första graden äro i stort sett mottagare av energier från dem av andra graden, och 
solsystem av andra graden mottaga energier från dem av tredje graden. 

7Varje solsystem har sin specialiserade energi och medvetenhet, beroende på olika erfarenheter 
genom egenartat utvecklingssätt, som kan komma övriga tillgodo. 

8Det sker därför ett konstant utbyte av materieenergier. Mottagande av dylika från andra 
system underlättar, ibland rentav möjliggör, medvetenhetsutvecklingen i högre materieslag. 

9Det är intressant att notera, att energierna från Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken 
påskynda utvecklingen inom världarna 43 och 44 för monaderna i vår planet, vibrationerna från 
Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen särskilt påverka monaderna i världarna 45 och 46 
samt materieenergierna från Tvillingarna, Jungfrun, Skytten och Fiskarna stimulera 
medvetenheten hos monaderna i världarna 47–49. 

10Alla planeter (liksom alla andra slags aggregat) utsända energier. Men dessa ha sitt ursprung i 
kosmiska energier, vilka genomströmma allt. Vid denna passage genom aggregaten påverkas och 
modifieras (“specialiseras”) ursprungsenergierna av aggregatets beskaffenhet. Även planeternas 
energier ha sin uppgift i olika avseenden, uppgifter ofattbara för förstajaget i alla och även för 
andrajagen i många avseenden. Det finns sex allt högre kosmiska riken, alla med olika uppgifter i 
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kosmiska evolutionen.  
11Planeternas uppgifter i solsystemet äro att dels nerdimensionera de kosmiska energierna från 

zodiakkonstellationerna, dels specialisera dessa energier för de sju departementen i vars och ens 
planet, vilket kommer även övriga planeternas departement tillgodo. De tolv olika slagen av 
zodiakenergier bli i planeterna anpassade till de sju departementens speciella behov, sådana dessa 
göra sig gällande i solsystemets sju atommaterier och i de med avseende på materiekombinationer 
varandra olika planeterna. 

12Varje departement mottar “energier” från tre “zodiaktecken”. Dessa energier verka olika i 
olika höljen och hos olika individer, beroende på individens utvecklingsnivå med förvärvade 
egenskaper och förmågor. Det torde framgå härav, att först kausaljag äga förutsättning att såsom 
specialiserade astrologer rätt tyda individens horoskop. 

13Det finns en korrespondens mellan de sju solsystem, som utgöra vårt lägsta kosmiska sjuklot, 
vårt solsystems sju planetsystem med speciella uppgifter i utvecklingen inom solsystemet och vår 
planets sju departement. Icke förrän denna korrespondens blivit rätt förstådd, kan den planerade 
nya astrologien (den esoteriska astrologien) rätt förstås av astrologerna. Det dröjer ännu ett par 
hundra år. 

14Endast sju planeter i vårt solsystem äro aktiva i vår tid. De kallas de sju “heliga” planeterna, 
emedan deras emotionala världs aktivitet är attraherande, hatet är okänd företeelse och ingen svart 
loge existerar på dem. 

15Sedan den exoteriska astrologien numera fått kunskap om de sju departementen, söker man 
hänföra dessa till de sju planeterna. Detta är misstag. Visserligen komma de sju kosmiska 
departementsenergierna genom planeter. Men samtliga planeter upptaga dem alla och avgiva dem 
också, sedan de “avfärgat” dem. Enligt cirkulationsprincipen nå samtliga vår planet. Sedan beror 
det på individens utvecklingsstadium och -nivå (förvärvade egenskaper och förmågor), vilka av 
dessa som han kan tillgodogöra sig. Problemet är alltså ett individuellt problem. 

16Ännu veta vi föga om de kosmiska energier (alltid samtidigt materia och medvetenhet), som 
tillföras vår planet genom solsystemets övriga planeter och vad de ha för betydelse för vår 
medvetenhetsutveckling. Exoteriska astrologien befinner sig ännu i sin linda, vilket astrologerna 
icke tyckas ha insett. 

 
17.3  Ur astrologiens historia 

1De fakta, som finnas i judarnas kanoniska skrifter, de kristnas gamla testamente, härröra från 
judeynglingar, som uppfostrades i mesopotamiska tempel och hade tillgång till hithörande arkiv. 
De avskrifter, som dessa judar medförde, när folket fick återvända till Palestina, bearbetades 
vederbörligen med den möjlighet till uppfattning, som fanns och vars resultat betraktas såsom 
Jahves heliga ord. Där återfinns deras berättelse om syndafloden. Det var den flodvåg, som svepte 
över då förefintliga kontinenter, när sista resten av Atlantis sjönk i havet år 9564 före vår 
tidräkning. Det var icke mycket, som fanns kvar efter denna fruktansvärda förödelse av dåvarande 
kulturer. Det arkeologerna gräva efter är sena tiders produkter. Visserligen finns det många arkiv, 
som innehålla gammal kunskap. Men de bli icke upptäckta av en mänsklighet med så ringa 
förutsättning som den nuvarande att rätt använda kunskapen. 

2I stort sett och kanske något överdrivet kan sägas, att det vetenskapen sig själv ovetande söker 
utforska är fysiska förklaringar till den kunskap, som de gamle ägde. Det kanske märkligaste 
exemplet på dylik gammal kunskap är astrologien. 

3Om denna har allmänheten de mest befängda föreställningar som om allt av hemlig kunskap, 
som västerländska vetenskapens auktoriteter trott sig kunna bedöma. Alldeles utan skuld härtill 
äro väl icke heller representanterna för dessa gamla kunskaper. Också de ha saknat förutsättningar 
“tolka skrifterna” och ge sakligt riktig framställning av vad de okritiskt anammat. Det är på tiden 
att folk lär sig skilja på fakta och skenfakta, fakta och förmodanden (hypoteser), icke godtaga 
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något, som de ej veta orsakerna till och förklaringarna på. Vad veta t.ex. moderna astrologer om 
verkliga grunderna för och verkliga orsakerna till själva möjligheten att ställa horoskop? 

4Man kan indela astrologien i fyra huvudgrupper: den esoteriska (ännu okända), den från 
antiken övertagna, den medeltida och våra dagars empiriska astrologi. Av dessa är den antika i 
hög grad korrumperad och den medeltida fullständigt urartad. Den moderna empiriska astrologien 
bearbetar systematiskt insamlade horoskop (sammanfattningen av konstaterbara celesta 
relationerna i förhållande till exakt angiven tidpunkt och exakt angiven longitud och latitud på vår 
planet) och söker med erfarenhetens hjälp tolka de medeltida anvisningarna. Icke att undra på, om 
våra dagars astronomer avfärda alltsammans såsom värsta form av vidskepelse. Och den stora 
allmänheten – detta forum för “sunt förnuft” – kan icke nog förlöjliga vad den tror sig veta något 
om, icke nog förundra sig över dylik omdömeslöshet. 

5Huruvida astrologerna under antiken och medeltiden voro reinkarnerade astrologer från 
Kaldeen, ha vi icke fått veta. Men säkert är, att dessa i så fall icke fått tillfälle återerinra sig det 
vetande de en gång haft. Ty någon esoterisk astrologi visade de inga prov på (med undantag av 
Nostradamus). Att vara en ny inkarnation av medeltida astrolog är i varje fall ingen garanti för 
förståelse av den riktiga astrologien. Snarare finns anledning anta, att sådana ånyo bli offer för 
den urartade astrologi de under medeltiden lärde känna. Det man en gång fått lära sig finns 
visserligen i undermedvetenheten och yttrar sig såsom instinkt och intresse. Men förrän man åter 
fått inhämta de gamla fakta man lärt sig, vet man icke dessa fakta. Man kan inte hämta upp dem 
ur undermedvetenheten, även om psykoanalytiker tro något sådant. De väckas till liv endast 
genom förnyad kontakt med samma fakta. 

6Våra dagars exoteriska (s.k. empiriska) astrologi utgår från vissa exoteriska fakta i den 
esoteriska astrologien, som är den äldsta av alla vetenskaper, betydligt äldre än astronomien, 
vilken uppstått ur astrologien. Men frånsett dessa få fakta har den fått utveckla sig i modern tid 
genom systematisk bearbetning av horoskop i den mån dessa kunnat anskaffas. Den är alltså 
induktiv, medan den exakta astrologien är deduktiv. 

 
17.4  Förutbestämmelse 

1Det finns en förutbestämmelse, som naturligtvis som alltid missuppfattats, vilket resulterat i 
sataniska läran om predestination. Det är den förutbestämmelse, som ligger i själva horoskopet 
och anger vilka planetariska och zodiakala energier, som ska särskilt påverka individen under 
inkarnationen. Men de kunna icke bestämma, hur individen själv skall låta sig bestämmas av 
dessa vibrationer. 

2I vad mån individen är dessas “offer eller herre”, beror på uppnådd utvecklingsnivå. På lägre 
stadier verka de nog i allmänhet som oundvikligt öde. Men den som uppnått kulturstadiet har i 
regel förvärvat så stor förmåga av självbestämning, att han i sitt val icke låter sig bestämmas av 
dessa vibrationer. För dessa individer är horoskopet vad framtiden beträffar alltigenom 
otillförlitligt, ehuru det kan lämna upplysningar om problem individen har att brottas med. Dessa 
vibrationer kunna aldrig kränka frihetslagen och verka tvingande på andra än dem, som viljelöst 
“driva med strömmen”. Användas de på rätt sätt (enligt natur- och livslagar), så tillgodogör sig 
individen de möjligheter livet erbjuder, utvecklas på enklaste och snabbaste sätt och förvärvar rätt 
till allt fler och större erbjudanden i följande inkarnationer. Det är i det avseende talesättet “män-
niskan är sin egen lyckas smed” är sant. 

3Sålänge människan är sina höljens slav, behärskas av utifrån kommande energier i sina 
inkarnationshöljen, kan i de flesta fall ett exakt horoskop visa sig tillförlitligt. (Därvid är att 
märka, att horoskopet måste vara exakt, vilket sällan är fallet. En minuts fel kan vara tillräckligt 
för att göra horoskopet missvisande.) Men så snart hon förvärvat “fri vilja” (egna energierna 
starkare än utifrån kommande), stämmer det icke längre. 

4“Viljan” är ofri, när individen behärskas av utifrån kommande vibrationer i sina höljen. Han 
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blir fri genom att lära sig behärska dem genom egna vibrationer. Esoteriska axiomet lyder: “Den 
vise styr sina stjärnor, dåren styres av dem.” 

 
17.5  Förutseende 

1Frågan om möjligheten att “profetera”, förutse framtida skeendet, har ännu aldrig utretts. 
Detta beror på dels mänsklighetens allmänna okunnighet såsom resultat av missbrukad kunskap, 
dels ännu ihållande motståndet mot hylozoiken, dels den på lägre utvecklingsstadier härskande 
tendensen till maktmissbruk i alla avseenden samt allmänna godtycket och hänsynslösheten. 
Kunskap är för dem, som ställa sina egenskaper och förmågor i evolutionens tjänst och icke i 
livsblind egoism motarbeta kollektiviteten. 

2Absolut taget förblir förutseendet en avvägningsfråga, även om astrologiskt de flesta 
fundamentala faktorerna kunna matematiskt (kosmisk matematik, vars axiom utgå från givna 
dimensionerna i de olika atomvärldarna: inalles 49) beräknas av experter på “kosmiska celesta 
mekaniken” inom solsystem- och planetregeringarna. Även solsystem och planeter ha sina 
horoskop. 

3I övrigt må följande tre fakta beaktas: 
• den stora kosmiska evolutionsplanens slutliga mål: allas allvetenhet och allmakt 
• medvetenhetsutvecklingen inom de olika naturrikena, vilken sker gradvis med hänsyn 

till nödvändiga erfarenheter 
• den egenartade utvecklingsvägen för de olika kollektiviteterna inom varje planet. 

4Förutseendet är alltså resultat av exakt kunskap om ursprungligen givna faktorer; effekten av 
kosmiska och planetariska energier i deras cykliska aktivitet; kollektiva skörden, och beträffande 
individen: horoskopet för hans fem olika höljen, hans utvecklingsstadium och förutsättningar 
tillämpa livslagarna. 

5Detta såväl som övriga esoteriska fakta meddelas till deras tjänst, som förblivit sökare och 
aktat sig för allt slags dogmatism. För stora massan kommer hylozoiken alltid att förbli ett 
mysterium. För intelligentian är den fortfarande ett vagt och visionärt nonsens. Några inse dess 
möjlighet eller sannolikhet. Ännu färre inse dess fakticitet. 

6Esoteriken är avsedd att väcka latenta kunskapen till liv hos de gamla invigda, som i allt större 
utsträckning inkarnera under detta århundrade. 

 
17.6  Esoterisk astrologi 

1Den esoteriska astrologien är läran om kosmiska energier, som dels direkt, dels via planeterna 
i solsystemet påverka alla företeelser på vår jord. Den saken har aldrig blivit förstådd och kommer 
icke att kunna göras beviskraftig ännu på hundra år. Den har alltså endast teoretiskt intresse även 
för esoterikerna. Hithörande energier göra individen till vad han under inkarnationen i grund och 
botten är. Det visste alla i de esoteriska kunskapsordnarna. Den “invigde” citerar icke Pytagoras 
eller Platon etc. såsom auktoriteter, ty han vet varifrån dessa erhållit sitt vetande. Det är detta 
citerande av “auktoriteter”, som gjort det lätt för allsköns narrprofeter att skylta med “under denna 
kappa”. Kunskapen om verkligheten fås ifrån planethierarkien, individerna i femte och sjätte 
naturriket. Någon annan kunskapskälla finns icke, har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. 
Alla de verkligt stora vägvisarna i mänskligheten ha antingen varit medlemmar av eller lärjungar 
till planethierarkien, och de sanningar de förkunnat ha alltid varit självklara för dem med sunt 
förnuft. 

2Den esoteriska astrologien visar, hur specialiserade energierna äro i de olika solsystemen. Den 
visar, att hela evolutionens förutsättning är impulser från högre världars materieslag, försiggår 
under påverkan av högre slag av materieenergier. Den visar ändamålsenligheten i den kosmiska 
organisationen. Den klargör, att de mekaniska krafterna ytterst dirigeras av de ändamålsenliga, att 
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hela tillvaron är en systematiserad och metodisk ändamålsenlighet. Den visar, att primitiva 
mänsklighetens primitiva gudsbegrepp och primitiva uppfattning av guds allmakt (godtycke etc.) 
dock innehöll någon “kärna av sanning”. Men den visar också, hur primitiva alla dessa 
föreställningar voro och hur genomgående falskt hela det teologiska tankesystemet är. 
Protestantismen, vars grundprincip dock var individens rätt till egna religiösa föreställningar, har 
åtminstone i det avseendet ett företräde framför katolicismen, som infört tanketyranni och 
samvetstvång. Astrologien förintar alla i mänskligheten hittills härskande idiologier. Den innebär 
en radikalt förändrad syn på tillvaron. 

3Första förutsättningen för riktig uppfattning av astrologien är kunskap om tillvarons tre 
aspekter, om de 49 olika kosmiska atomslagen, de 42 olika molekylarslagen inom solsystemen, 
dessa olika materieslags sätt att verka såsom energier. Denna kunskap saknas alldeles i exoteriska 
astrologien. 

4Framtidens astrologi måste utgå från dessa förutsättningar. 
5De stellara energierna verka helt olika på olika utvecklingsstadier. Det är ett fundamentalt 

faktum i esoteriska astrologien, vilket vår tids astrologer äro aningslösa om. Det är därför den 
exoteriska tolkningen av horoskopet blir totalt missvisande för andra än dem, som befinna sig på 
lägre stadier. Endast en verkligt esoterisk astrolog kan rätt tyda horoskopet. Och det lär dröja, 
innan dessa finna tiden inne att inkarnera. 

6De stellara energierna från zodiakens stjärnor äro specialiserade vibrationer från dessa 
solsystems atomslag. De genomströmma vårt solsystem och påverka dess atomslag och 
därigenom planeternas molekylarslag. Beteckningen energi är såtillvida missvisande, som energi 
alltid är samtidigt materia och medvetenhet. 

7Energiernas verkningar på samtliga atomslag och molekylarslag i planeternas olika världar äro 
olika, beroende på de naturriken dessa materieslag tillhöra, på de olika departementen i 
individernas höljen, på individernas olika utvecklingsstadier (avgörande för hur mycket dessa 
individer, naturligtvis omedvetet och automatiskt, kunna tillgodogöra sig). Människans, liksom 
alla andra individers, höljen genomströmmas i varje sekund av vibrationer av oräkneliga slag, och 
dessa höljens upptagningsförmåga beror på otal okända faktorer utöver de just antydda. 

8Människan har ännu att lära sig, att hon helt enkelt är ofattbart okunnig om så gott som allt i 
den kosmos, i vilken hon existerar. Den s.k. sokratiska visheten (den högsta för människan) består 
i att hon praktiskt taget endast vet, att hon “ingenting” vet. Vi tro oss veta, men verkligt veta göra 
vi icke ens ifråga om det av oss mest utforskade. Kanske det inom några hundra år kan gå upp för 
mänskligheten, att de auktoriteter, som varit dess vägvisare, endast visat vilse (naturligtvis 
undantagandes sändebuden från planethierarkien). Vi måste lita till “auktoriteter” inom alla de 
olika slagen av forskningsområden, eftersom de veta mera än vad “lekmannen” kan göra. Men det 
förblir en nödfallsutväg tills vidare. När dessa auktoriteter uppträda med normgivande anspråk, 
vittna de om en fundamental brist i sin intellektuella utrustning. 

9Och vad beträffar människans livsföring i olika avseenden, har esoterikern fått lära sig inse, 
att endast kunskapen om livslagarna kan utgöra rättesnöret, dessa livslagar, om vilka 
mänskligheten i stort sett ännu är okunnig och alltjämt tycks vilja vägra att beakta, insnärjd som 
den är i sina emotionala illusioner och mentala fiktioner. Att frigöra mänskligheten från dessa 
torde ännu länge övergå en Herakles kraftprov att rensa Augiasstallet. 

10Den exoteriska astrologien, när den en gång i framtiden blir rätt utformad, kommer alltid att 
vara begränsad till planetenergiernas påverkan på förstajaget och därmed framför allt jagets 
materieaspekt. Den esoteriska däremot beaktar huvudsakligen zodiakenergiernas med-
vetenhetsaspekt, deras betydelse för jagets medvetenhetsutveckling och för jaget såsom potentiellt 
kausaljag. Den astrologi, som studeras inom planethierarkien, är givetvis av helt annat slag. Den 
ägnar sig åt alla slags stellara inflytelser och dessas verkningar inom själva planeten, med dess 
världar, dess naturriken, dess departement samt naturligtvis även andra- och tredjejagens 
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möjligheter tillgodogöra sig energierna för dessas såväl kollektiva som individuella medveten-
hetsaspekt. Av ytterligare helt annat slag är den astrologi, som bearbetas inom planetregeringen. 
Astrologien är en vetenskap inom alla kosmiska riken i och för ändamålsenligt utbyte inom dessa 
riken av samtliga himlakroppars specialiserade energier. 

11Det torde framgå härav, att den s.k. esoteriska astrologi, som exoteriska astrologerna tala om, 
är ingenting annat än den vanliga fantasispekulationen av allsköns narrprofeter (medvetet eller 
omedvetet dirigerade av svarta logen). Inga esoteriska fakta rörande astrologien ha någonsin varit 
kända utanför esoteriska kunskapsordnarnas krets förrän år 1875. 

12Det bör kanske tilläggas, att någon möjlighet till förräderi för dem i ordnarna icke fanns, 
emedan hierofanten visste allt, som rörde sig i de invigdas medvetenhet. 

13Den esoteriska astrologien har genom planethierarkiens försorg på nytt fått bli tillgänglig. Det 
är den astrologi, som publicerats av Alice A. Bailey efter diktamen av planethierarkiens 
sekreterare, 45-jaget D.K. tillhörande andra departementet. Detta för exoteriska astrologien 
revolutionerande verk utgör en första del av den kommande astrologien. Den därvid använda 
terminologien är väsentligen den, som förekom i gnostikernas hemliga kunskapsorden med deras 
symboler, delvis bekanta genom de kvasignostiska skrifterna (bl.a. nya testamentet). 

14Astrologien utgår ju ifrån vad som kan iakttagas (planeter, solar, fixstjärnor etc.), alltså från 
materieaspekten. Dessa celesta företeelser äro alltså de givna utgångspunkterna. Men vad 
astrologen särskilt intresserar sig för är rörelseaspekten (energierna). Emellertid har även denna 
lämnats åsido av D.K. För dem i femte naturriket är det medvetenhetsaspekten, som är av 
betydelse. För dem i sjätte naturriket är det väsentligen rörelseaspekten, som kommer ifråga 
såsom uttryck för de formande och dirigerande materieenergierna. “Viljan” är symbolen för 
dynamis verkan genom aktiva medvetenheten, varför den beteckningen också använts av dem i 
första gudomsriket. Dessa individer ha genom förvärv av 43-medvetenhet och kunskap om natur- 
och livslagar i solsystemets världar också förvärvat förmågan att ändamålsenligt använda 
dynamis. 

15Det är att hoppas, att den nya astrologien omhändertas av esoteriker, vilka samtidigt äro 
experter i matematik och celest mekanik, ty de ha förutsättningar att även i framtida inkarnationer 
fortsätta på denna väg och i planethierarkien ingå i den grupp av astrologiexperter, som även där 
ha sin särskilda uppgift. De utgöra de verkliga astrologerna. 

16Man må även hoppas, att den nya esoteriska astrologien i framtiden kommer att begagna 
hylozoikens beteckningar istället för de gnostiska symbolerna och därmed få den vetenskapliga 
terminologi, som även i detta avseende skall ge den vetenskaplig prägel. 

17Astrologien är en vetenskap och bör behandlas som sådan, befriad från sina mystiska avarter. 
Mycket kommer väl länge att förbli okänt, men då är det bättre att detta sägs rent ut än att 
kunskapen insveps i obegripliga talesätt. 

18I den kommande astrologien bör man kunna giva zodiaktecknen internationella, helst 
matematiska beteckningar. Därmed kommer man också ifrån alla onödiga förklaringar, varför 
man i Lemurien kallat dem så och i Atlantis så etc. i oändlighet. Allt detta må vara intressant för 
dem, som tycka om myter, legender, sagor och deras ursprung, men det hör icke hemma i 
vetenskap om materier, energier och medvetenheter. 

19Det bör eftertryckligt framhållas, att den verkliga astrologien är något så totalt olikt den 
exoteriska, att våra tiders astrologer sakna alla förutsättningar att förstå den. Astrologien är en 
vetenskap för övermänniskor, varmed menas individer tillhörande planetariska (femte och sjätte), 
systemiska (sjunde) och kosmiska naturriken. Den är icke en vetenskap för människor på 
nuvarande utvecklingsstadium. I själva verket ligger den utom räckhåll t.o.m. för 45-jag, som 
kunna få endast en ytlig uppfattning av dess oerhörda komplicitet. Men även 45-jags förståelse för 
den är ofattbar för människan. Verklighetsuppfattningen i varje högre rike är oåtkomlig för dem i 
lägre. 
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20Det är med denna exakta vetenskap som med de flesta. Orsakerna till beskrivna skeendet 
ligga i det överfysiska och äro oåtkomliga för vetenskapen. Filosofernas förklaringar äro 
gissningar och alltid förfelade. De ha ingen chans att gissa rätt. 

21Ifråga om astrologiska företeelser använder man termen energi, vilket ju innebär, att dessa 
energier även bestå av materia och medvetenhet. 

22Astrologien är en del av energiläran, som utgår från esoteriska axiomet, att “allting består av 
energier” (vibrationer). Astrologien handlar om planetariska, interplanetariska och interstellara 
energier och dessas inverkan på “allt”. 

23Vårt solsystem roterar kring sin axel (solen) och beskriver en cirkelbana runt Plejaderna 
under c:a 250 000 år. Det står i särskild förbindelse med Sirius, Stora Björnen och Plejaderna. 

24Allt ljus, som når oss från stjärnorna, medför samtidigt materia därifrån. 
25Alla materieformer (alltså i enorm grad de celesta) äro ackumulatorer och transformatorer, de 

celesta av kosmiska materieenergier. 
26I esoteriska astrologien får man lära sig att icke bara utgå från zodiaktecknens och 

stjärnkonstellationernas energier och verkan genom de olika planeterna utan även bland mycket 
annat taga hänsyn till individens fem inkarnationshöljen (organism, eter-, emotional-, mental- och 
triadhölje), individens utvecklingsstadium (som esoterikern kan utläsa ur horoskopen) samt de 
olika departementen i höljena; något varom de exoteriska astrologerna ingenting veta. 

27Zodiaktecknen och husen äro symboler för ett latitud- och longitudnät, som omger vår planet 
och enligt vilket kosmiska vibrationerna verka. Det en gång fixerade nätet är således oberoende 
av solens och planeternas exakta ställning på himlavalvet. 

28Horoskopet visar, vilka planetariska, interplanetariska och interstellara vibrationer, som 
under inkarnationen påverka individens olika höljen. Friheten gentemot detta består i att jaget 
självt kan i sina höljen frambringa vibrationer, som äro starkare än de utifrån kommande. 

29Det finns horoskop för kausalhöljet och triadhöljet, för mentala, emotionala och eteriska 
höljena. 

30Horoskop kunna fastställas för alla företeelsers första framträdande. Detta gäller naturligtvis 
icke endast människor utan alla företeelser inom samtliga naturriken. Horoskopet visar, vilka 
kosmiska energier, som ska påverka företeelsen under dess livstid. Dessa energier verka olika på 
olika individer, alltså individuellt, beroende i väsentliga avseenden på individens utvecklingsnivå, 
höljenas departement etc. Exakt horoskoptydning förutsätter således vetskap om dessa individens 
förhållanden, något exoteriska astrologer icke kunna veta något om. 

31Exakt uttydning av dessa energiers effekt kan lämnas först av kausaljag. Emellertid kunna 
även exoteriska astrologer (vilkas horoskop i regel icke äro exakta) ibland lämna förbluffande 
riktiga uppgifter, fullt tillräckliga för att även i denna bristfulla uttolkning göra anspråk på att bli 
undersökta av vetenskapsmän. Men det “är under deras värdighet”. 

32Att uttolkningen kan visa sig vara så korrekt beror på, att individen är en kollektivtyp utan 
ännu utvecklad egenart och alltså själv utan förmåga tillgodogöra sig bl.a. 
departementsenergiernas möjlighet till individualisering, och att dessa mera påverka individens 
materieaspekt än medvetenhetsaspekt. 

33För att rätt förstå horoskopets mening, måste man ha reinkarnationen klar för sig och förstå, 
att de nya energier, som vid födelsen börja påverka individen, endast äro ett återknytande av den 
kedja av orsaker och verkningar, som avbröts vid upplösningen av individens höljen. 
Reinkarnationen sker vid en tidpunkt, då återkopplingen möjliggör fortsatt orsaksverkan. En 
jämförelse mellan horoskopen för de olika inkarnationernas höljen klargör sammanhanget. 
“Modifieringen” beror på individens goda och dåliga sådd i varje inkarnation jämte möjligheterna 
till ny livsinriktning. Ödesinstanserna ha att ta hänsyn till både skördelag och ödeslag. 

34En människas horoskop anger, vilka slag av vibrationer, som vitalisera höljenas centra under 
inkarnationen. Det betyder, att de latenta egenskaper och förmågor som vitaliseras också lätt 
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kunna ånyo aktualiseras. En individ, som nått t. ex. humanitetsstadiet, har under mer än 
hundratusen inkarnationer haft tillfälle förvärva alla mänskliga egenskaper och förmågor. Men 
endast de utvecklas ånyo, som påverkas av horoskopvibrationerna. Undantagsvis kunna även 
andra aktualiseras, ifall sällsynt mått av energi och uthållighet insättes på återförvärv. Men i regel 
tycker individen, att han saknar “fallenhet” för de opåverkade förmågorna. 

35Horoskopet utvisar (för den som kan tyda det esoteriskt) inkarnationens mening 
(livstendenserna) och individens särskilda kausala problem (idéproblem hörande till världs- eller 
livsåskådningen) i och för ökad livsförståelse. 

36Esoteriska astrologien betraktar såsom födelseögonblicket barnets första andetag (ofta även 
första skriket), då Augoeides förbinder förstatriaden med eterhöljets hjärtcentrum. Två horoskop 
upprättas. Det ena redovisar zodiaktecknen, det andra departementen. Däremot tas ingen hänsyn 
till de s.k. husen, såvida icke horoskoptydningen visar, att barnet befinner sig på något av de lägre 
utvecklingsstadierna, en sak endast esoteriska astrologer kunna fastställa. Och för att vara en 
sådan fordras något helt annat än att tro sig vara det. Det finns all anledning att se upp med dem, 
som utge sig för att vara inkarnationer av berömda astrologer. 

37Även om man icke känner till rätta födelsesekunden, kan horoskopet lämna en hel del 
intressanta upplysningar. Man kan visserligen icke fastställa ascendenten och icke ange de olika 
husen. Ascendenten har ju stor betydelse, men husen kan man i de flesta fall negligera ifråga om 
individer på kultur- och högre stadier. 

38Vibrationerna (energierna) från de olika zodiakkonstellationerna nå individen via planeterna, 
så att de “tomma” zodiaktecknen icke visa annat än vad som saknas i individens “utrustning” 
(felande talanger). Konstellationernas vibrationer avfärgas till en del av planeterna. Intressant är 
att studera zodiaken och planeternas inbördes relationer i effekthänseende, vilket bara det är ett 
outtömligt kapitel och ingalunda så enkeltydigt som anges i gängse horoskoptolkningar. Utöver 
mycket vida generaliseringar har man icke kommit. 

39Det är vibrationernas infallsvinklar, som bestämma slag av påverkan och effekten. Det är ett 
av astrologiens fundamentalaxiom. Det axiomet skulle även fysikerna kunna ha nytta av, om de 
begrepe den saken. De kunde t. ex. börja med solstrålarnas infallsvinklar och dessas effekt. 

40Exoteriska astrologerna ha ännu mycket att lära. De kunna icke som esoterikern ur 
horoskopet utläsa individens utvecklingsstadium. Detta är en sak, som endast “födda astrologer” 
(i regel därtill skickliga matematiker och astronomer) ha börjat lära sig inse. De ha odlat 
astronomien i många inkarnationer och dragits till denna vetenskap på grund av gammal 
stjärnkunskap. 

41Exoteriska astrologien talar om zodiaktecken utan att veta, vilket solsystem det är fråga om i 
denna sammansatta stjärnbild, utan att veta, vilka energier vi få från de olika systemen, i vilka 
materieslag och hur dessa energier verka. 

42Vibrationerna från Kastor påverka det mentala, från Pollux det kausala. Vibrationerna från 
andra konstellationer påverka på motsvarande sätt de olika naturrikena. Dessa vibrationer verka 
också helt olika på olika individer, beroende på deras allmänna utvecklingsstadium. 

43De tolv zodiakkonstellationerna ha givit upphov till många symboler, bl.a. Herakles tolv 
arbeten, de tolv lärjungarna (Judas, den tolfte, representerade Fiskarna). De tolv zodiaktecknen 
symbolisera de tolv essentiala egenskaperna, den tolvbladiga lotusblomman (hjärtcentrums tolv 
blad, återfinnas i tusenbladiga hjässcentrum, vars energier motsvara dessa egenskaper). 

44Korsets symbol härrör ursprungligen från astrologien. Zodiakens tolv konstellationer, vilka 
skenbart bilda en cirkel på himlavalvet runt vår planet, ha esoteriskt indelats i tre kors: kardinala, 
fasta, labila. De ha symboliskt fått sina beteckningar efter de tre triaderna. Förstatriadens kors 
utgöres av Tvillingarna (Gemini), Jungfrun (Virgo), Skytten (Sagittarius) och Fiskarna (Pisces). 
Andratriadens kors bildas av Oxen (Taurus), Lejonet (Leo), Skorpionen (Scorpio) och 
Vattumannen (Aquarius). Tredjetriadens kors utgöres av Väduren (Aries), Kräftan (Cancer), 
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Vågen (Libra) och Stenbocken (Capricornus). Det bör påpekas, att de symboliska beteckningarna 
icke äro valda på måfå utan ange väsentliga analogier (som ifråga om alla andra planethierarkiens 
symboler). 

45Korset är för övrigt en urgammal symbol, som återkommer i många olika sammanhang. 
Ursprungliga beteckningen “korsfästelse” betydde inkarnation. Individen fastnaglades vid de fyra 
ekrarna i inkarnationshjulet, inneslöts i de fyra inkarnationshöljena: mentala, emotionala, eteriska 
och organismen. En annan betydelse av korset är den invigdes mottagande av vertikala energierna 
genom de tre triaderna och hans användning av dessa för horisontala spridandet över mänsklig-
heten (mottagandet i och för tjänandet). 

46De tre korsen motsvara de tre triaderna så tillvida, att energierna från de olika 
zodiakkonstellationerna mest ändamålsenligt tillgodogöras av olika triader. De kosmiska 
vibrationerna verka totalt olika i alla tre triaderna, beroende på individens möjlighet att uppfatta 
och tillgodogöra  sig energierna. Sålunda påverka Vädurens energier på helt annat sätt de tre 
aspekterna hos ett 47-jag (människan), ett 45-jag och ett 43-jag. 

47I någon mån gäller även detta för människan på barbarstadiet, emotionalstadiet och 
mentalstadiet. Utvecklingsnivån anger, hur mycket individen kan tillgodogöra sig av förefintliga 
möjligheter, och detta i alla avseenden. 

48Detta är fundamentala orsaken till att spänning råder mellan de tre triaderna. Vid övergång 
från första- till andratriaden är individen påverkad av energier, som i stort sett motverka varandra, 
och lösningen för individens del består i att han låter dessa vibrationer ändamålsenligt verka i de 
olika triadenheterna och höljena, finner syntesen och harmoniska samverkan. Fjärde 
departementet, som man symboliskt betecknat med “harmoni genom konflikt”, har den 
sammansättning, som möjliggör för människan att på enklaste sätt lösa konflikten. 

49I den mån individen når allt högre nivåer, blir han i allt större utsträckning i stånd att 
tillgodogöra sig de zodiakenergier, som symboliskt angivits i hans horoskop. De möjliggöra för 
honom att förvärva de tolv essentiala egenskaper, som förstajaget måste äga för att kunna bli ett 
andrajag. Dessa tolv äro sammanfattningen av alla “goda” mänskliga egenskaper. Dessa förvärvas 
efterhand under påverkan av de tolv konstellationernas energier under människans vandring 
genom människoriket och de tiotusentals inkarnationerna i de tolv “tecknen”. Varje konstellation 
framtvingar efterhand förmågan förvärva just de för detta tecken speciella egenskaperna. När han 
kan fullt tillgodogöra sig dessa under tolv inkarnationer, kan han fullgöra “Herakles tolv arbeten”. 

50Man kanske nu kan inse esoteriska astrologiens betydelse för förståelse av människans 
medvetenhetsutveckling. Naturligtvis gäller detta individerna i alla de fyra lägsta naturrikena, men 
vi sakna förutsättningar att förstå hithörande processer i de tre lägsta. Lika litet kunna vi fatta, vad 
zodiakkonstellationerna betyda för individerna i femte och sjätte naturriket. 

51Zodiakkonstellationernas energier äro givetvis ursprungligen kosmiska och komma från de 
sex allt högre kosmiska rikena, i sista hand från det högsta (atomvärldarna 1–7). 

52Den esoteriska astrologien klargör, hur totalt desorienterad mänskligheten är i tillvaron och 
ger en aning om, hur oändligt mycket människan på sitt nuvarande okunnighetsstadium har att 
lära, innan hon kan tala om kunskap om verkligheten. 

53När i framtiden den verkliga esoteriska astrologien får bli exoterisk, komma korsen få en 
särskild, ännu okänd betydelse. Den, som är född med solen i Väduren, kommer att under den tid 
av året solen befinner sig i Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken kunna på särskilt sätt till-
godogöra sig energierna från dessa fyra konstellationer. Och motsvarande gäller för de två andra 
korsen. Astrologien kommer att få stor praktisk betydelse för dagliga livet. De nuvarande 
stjärntydarnas roande spekulationer komma då att ha försvunnit. 

54De två viktigaste faktorerna i individens horoskop äro solen och ascendenten. 
55Soltecknet (månaden) avser människans förstajag och anger, vad individen förut förvärvat av 

egenskaper och förmågor just i detta tecken under påverkan av hithörande energier. De 
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återuppväcka dessa gamla möjligheter (givetvis endast en bråkdel av vad individen har latent, 
förvärvade i övriga “tecken”). 

56Ascendenten (födelseögonblicket) anger andratriadens möjlighet till inverkan (oftast 
förfelad), meningen med inkarnationen och monadens-jagets speciella livsuppgift, möjligheterna 
att i nya inkarnationen förvärva nya förmågor (öka redan förefintlig procenthalt) inom området för 
ascendenttecknet under påverkan av dess energier. 

57Ascendenten bestäms enligt ödeslagen och soltecknet enligt skördelagen. Givetvis medverka 
många andra faktorer, vilket alltid är fallet ifråga om alla livsföreteelser (t.ex. lagen för orsak och 
verkan). Okunnigheten nöjer sig med att upptäcka en faktor och anser därmed problemet löst, då 
man i själva verket knappt fått mer än syn på ett här föreliggande problem. 

58När individen i alla zodiaktecken kan automatiskt tillgodogöra sig de latenta förmågor han 
förvärvat i dessa och fullt utnyttja ascendentens energier (naturligtvis i världarna 47–49), kan hans 
monad centra sig i kausalhöljet och upprepa hela proceduren med helt andra förutsättningar. 

59De olika planeternas relationer till varandra och till soltecknet och ascendenttecknet ange de 
inflytelser, som verka antingen gagnande eller hämmande på medvetenhetsutvecklingen, alldeles 
frånsett faktorerna i det fysiska skeendet, bestämda av skördelag och ödeslag, ehuru ingalunda 
alltid definitivt fixerade, emedan individen i inkarnation genom förändrad livsinställning kan 
införa nya faktorer, som påverka utgången. På lägre utvecklingsstadier är detta för individen 
nästan omöjligt. Det fordras starka energier för att modifiera de i horoskopet angivna. 

60Månen spelar en stor roll i alla horoskop, och denna roll har aldrig kunnat rätt förstås av 
exoteriska astrologerna. Månen är en “död” planet, vilket betyder, att inga evolutionsväsen finnas 
på densamma. Dess materia har nått det radioaktiva upplösningstillståndet, och månen säges 
därför vara ett materiellt “lik”. Utstrålningen är så intensiv, att dess verkningar kunna konstateras 
även i vår planets atmosfär. 

61Månens roll i horoskopet beror på, att den kan tjänstgöra såsom fokal punkt och genomsläpp 
eller kanal för energier från såväl Vulkanus, Uranus, Neptunus som Pluto i olika sammanhang, 
vilka endast astrologer i planethierarkien kunna konstatera. Denna möjlighet att dirigera 
energierna från andra planeter via månen har av de ödes- och skördeinstanser, som fixera 
horoskopet (enligt vilket individen inkarnerar), utnyttjats för särskilda ändamål, olika för olika 
individer och på de olika utvecklingsstadierna. I vilket avseende månen därvid kan påverka dessa 
energier, har hittills icke fått bli exoteriskt. 

 
17.7  Exoteriska astrologiens tolkning 

1De tre huvudfaktorerna i profana astrologien äro zodiakkonstellationerna, de sju väsentliga 
planeterna (solen och månen äro inräknade men utgöra substitut för okända planeter) och “husen”. 
Husen äro astrologernas indelning av “himmelsgloben” runt vår planet i tolv sektioner. Dessa 
sektioner sammanfalla icke med zodiakens tolv stjärngrupper. De äro icke heller som 
zodiaktecknen indelade i 30 grader utan variera med olika breddgrader. Vid beräkning av husen 
utgår man från ascendenten (födelseögonblicket), varför kännedom om denna är nödvändig förut-
sättning. 

2De “sju” planeterna voro de enda kända i gamla astrologien och äro därför de enda, vilkas 
inflytelser man ägde möjlighet att konstatera och som man därför sedan gammalt räknat med. De 
av astronomerna upptäckta planeternas (Uranus, Neptunus och Pluto) inflytelser söker moderna 
astrologien statistiskt fastställa, alltjämt med mycket ovisst resultat. 

3Zodiaktecknen i astrologien sammanfalla icke med zodiakkonstellationerna med samma 
namn. Från början sammanföllo de, men beroende på ekvinoxernas precession 
(dagjämningspunkternas tillbakagång i stjärnårscykeln) är detta ej längre förhållandet. Så äro t.ex. 
de två stjärnorna i konstellationen Tvillingarna (Kastor och Pollux) numera i zodiaktecknet 
Kräftan. Efemeriderna (stjärntabellerna) taga hänsyn därtill och beräknas för det en gång för alla 
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fixerade utgångsläget. 
4Endast planethierarkien har numera de exakta kalkylerna. Därtill kommer, att horoskopet 

aldrig kan vara absolut exakt, att beroende på jordaxelns rörelse planetenergiers infallsvinklar bli 
felaktigt återgivna, att ännu oupptäckta planeters energier också göra sig gällande. 

5En annan ohjälplig brist, som vidlåder den exoteriska astrologien, är ovetskapen om 
inflytanden från alla andra stjärnsystem än zodiakens. Ljuset, som vår planet erhåller från dessa, 
är vibrationer med effekt, varom endast hierarkiska astrologer kunna veta något. 

6En sak exoteriska astrologerna äro ovetande om är, att individen har olika höljen och att dessa 
tillkomma vid olika tidpunkter och därför äro utsatta för olika vibrationer. En esoterisk astrolog 
(alltså åtminstone kausaljag) tar hänsyn till detta faktum. 

7De exoteriska astrologerna sakna kunskap om departementen, vilken kunskap är av väsentlig 
betydelse för horoskoptydning. 

8Förhållandena mellan de sju departementen och de tolv zodiaktecknen växla med olika 
utvecklingsstadier hos individen. För att kunna fastställa, vilka slags zodiakenergier som verka i 
individens höljen, måste man ha kännedom om dels departementen i hans höljen, dels hans 
uppnådda nivå. Tilläggas kan, att endast en esoterisk astrolog kan utläsa detta ur horoskopet. 

9Den nuvarande horoskoptydningen kan i vissa avseenden vara av betydelse för dem, som leva 
uteslutande i sin fysiska och lägre emotionala medvetenhet. Men man kan icke rätt tyda 
horoskopet med nuvarande schabloner, när det gäller individer på kultur- eller humani-
tetsstadierna; knappast ens hos intelligentian på civilisationsstadiet. 

10I och med att människan förvärvat det högre emotionala (når kultur- eller mystikerstadiet) 
och därmed förmåga att medvetet eller omedvetet leva i överensstämmelse med livslagarna, 
inträder hon på ett frihetsstadium, där hon kan göra sig oberoende av horoskopvibrationerna. 

11Horoskopet anses ange tolv huvudtyper. Förstajagen kunna uppvisa sju huvudtyper 
(departement 1–7). 

12Horoskopets tolv typer har man konstruerat genom kombination av de fyra “temperamenten” 
(departementen!) och uppdelningen i handlings-, känslo- och tanketyper. 

13Enligt de exoteriska astrologerna är människan behärskad av de i horoskopet angivna zodiak- 
och planetenergierna. Men detta gäller på lägre stadier. Ingen kan bli lärjunge, som ej lärt sig 
behärska dessa vibrationer. 

14Det finns en massa gott folk, som studera astrologi. De flesta få aldrig någon klar uppfattning 
ens om exoteriska astrologiska principerna. Med ledning av folks födelsedag (månad och dag) 
svamla de om mänskliga typer och bedöma individen efter solens ställning bland zodiaktecknen 
utan förståelse för att kända och okända planeterna i zodiaktecknen och framför allt inbördes 
relationerna (sällan exakt återgivna) måste beaktas, innan man kan fälla något omdöme och att 
dessa omdömen icke gälla för individerna på kultur- och humanitetsstadierna. 

15Det förekommer i exoteriska astrologien en mängd traditionella anvisningar för tolkning av 
horoskopet, vilka dels äro ohållbara och missvisande, dels gjort stor skada. Man kan få höra 
sådana omdömen som att solen i Skorpionen betecknar antingen högsta eller lägsta typ, vilket 
naturligtvis är felaktigt, enär detsamma kan sägas om samtliga tolv typerna. Alla energier 
förstärka förefintliga tendenser till “gott eller ont”. Alla zodiaktyperna uppvisa både helgon och 
“odjur” och alla grader mellan ytterligheterna. 

16Vidare kan man få höra, att solen i Oxen anger oregerlig typ, att solen i Tvillingarna anger 
opålitlig typ etc. Allt detta är ren vidskepelse. Man bedömer individen efter egen erfarenhet, som 
alltid är ett misstag, och finner att denna (som man antar) opålitliga typ har solen i Tvillingarna 
och så generaliserar man sin egen s.k. erfarenhet att gälla för alla “tvillingar”. Med den metoden 
kan man bevisa vad som helst. 

17Första förutsättningen för riktig tolkning är att ur horoskopet kunna utläsa individens 
utvecklingsstadium, och det kunna icke exoteriska astrologerna. 



 

 14 

18Numerologien är en esoterisk vetenskap. Principen är riktig. Men det är med den exoteriska 
numerologien som med exoteriska astrologien och alla andra av oinvigda kända “vetenskaper”. 
De utgöra en blandning av fakta och antaganden, som ger spelrum för fantasien. 

19Naturvetenskapen är också en blandning av fakta och fiktioner. Men dess fakta kunna 
konstateras i laboratorier av alla forskare. Ockulta vetenskaper laborera så gott som uteslutande 
med “övertagna” fakta, som ej äro på samma sätt konstaterbara. Så t.ex. stämma horoskopen ofta, 
ifall de dels äro matematiskt exakta (särskilt tidpunkten är vansklig att fastställa), dels gälla 
individer, som äro slavar under omständigheterna. Så snart individen strävar att leva enligt själv-
lagen, blir han allt mindre beroende av de celesta vibrationerna. (Motsvarande gäller för 
numerologien.) De horoskop, som uträknas inom planethierarkien och avse icke blott människans 
olika höljen utan även triadkedjans tre triader, äro absolut exakta, därför att dessa astrologer ha 
tillgång till alla erforderliga fakta. (Vad som i filosofiens historia sägs om “pytagoreernas 
talmystik” etc. är rena abrakadabran.) 

20En sak att beakta för vår tids exoteriska astrologer liksom för vanligt folk är, att 
parallellföreteelser förekomma utan existerande orsaksförbindelse dem emellan. Samtidighet i 
rörelseförlopp är intet bevis för orsakssammanhang. 

 
17.8  Så kallad esoterisk astrologi 

1Det ligger i alla esoterikers och astrologers intresse att energiskt bekämpa den nya 
astrologiska vidskepelse, som gör sig allt bredare i veckopress etc. Det är icke så man gör intel-
ligentian uppmärksam på esoterikens existens, då sådant istället verkar direkt avskräckande som 
all kvasiockultism, som också breder ut sig. Astrologi tillhör det esoteriska och är ingenting för 
den stora massan, som saknar alla förutsättningar förstå astrologien. 

2Det finns personer, som tro sig vara esoteriska astrologer och ge ut böcker i esoterisk astrologi 
utan att ens vara esoteriker. Det är att vänta, att även på detta område bedrägligheten kommer att 
bli allt större, den må nu vara omedveten eller medveten. Det finns all anledning att se noga upp 
med alla, som framträda med särskilda anspråk. Det gör ingen esoteriker. Han låter sitt verk tala 
för sig självt. (Bara icke denna varning får till följd att de enda äkta bli mest misstänkta. Det 
brukar gå så.) 

3Det gäller om astrologien som om allt annat “ockult”, att ingenting rörande esoterik var känt 
före år 1875. Esoteriken var kunskapen i de esoteriska kunskapsordnarna, och ingen röjde för 
utomstående någonsin något av vad som där lärdes. 

4Detsamma gäller om Christos samtal med lärjungarna, som alla voro invigda. Ingenting av 
vad som dem emellan förekom har före år 1875 blivit bekant. Evangelierna äro legendsamlingar. 
Buddhas esoteriska lära återfinns icke heller i några skrifter före år 1875. Buddhismen är liksom 
kristendomen rent ut sagt förfalskning. 

5Det har i emotionalvärlden funnits astrologer, som trott sig få veta något om den esoteriska 
astrologien och sökt överföra sitt vetande till astrologer i det fysiska. Men de ha varit offer för den 
härskande illusionismen. I emotionalvärlden inhämtas ingen verklighetskunskap, men fantasien är 
outtröttligt verksam och producerar sitt kvasi. Detta verifieras i emotionalmaterien, och då vet 
man. 

6Det måste energiskt hävdas, att endast lärjungar till planethierarkien ha någon som helst 
möjlighet avgöra, vad som bör kallas esoterisk astrologi. Det är på tiden, att man sätter stopp för 
okunnighetens ohemula anspråk på esoteriskt vetande. 

7Esoterisk astrologi är planethierarkiens astrologi, och av den begripa exoteriska astrologerna 
föga, ty de veta ingenting om vibrationerna (energierna) från planetkedjornas olika klot, 
påverkande individens olika höljen. De veta ingenting om otalet solsystem med fysisk-eteriska 
som lägsta klot. 

8Hur ovederhäftigt hittillsvarande astrologernas tal om esoterisk astrologi varit, framgår bäst av 
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att en esoterisk astrolog skall med ledning av horoskopet kunna fastställa individens utvecklings-
stadium. Kan han icke detta, är han ingen verklig astrolog utan en av dessa alltför många kallade, 
som tro sig utvalda, rätt och slätt en exoterisk astrolog. 

9Allt vad astrologerna skrivit om “esoterisk astrologi” är endast kvasi. Därom ha de ingenting 
kunnat veta. Då hade det icke varit hemligt. Första inledningen till esoteriska astrologien skänktes 
till mänskligheten av 45-jaget D.K. (pseudonymt utgiven av Alice A. Bailey och publicerad år 
1951). 

10De exoteriska astrologer, som fantisera om esoterisk astrologi, kanske inse sin okunnighet, 
ifall man talar om för dem, att esoteriska astrologien mest intresserar sig för de tre triaderna, för 
de “tre korsen”, för zodiaktecknens och planeternas energitrianglar, de sju departementens 
förhållanden till zodiaktecknen. Den hävdar också, att horoskopen ha högst olika betydelse för 
individer på de olika utvecklingsstadierna. Kanske exoteristerna med ledning av dessa 
upplysningar inse sin okunnighet om allt esoteriskt. 

11Det dröjer minst femhundra år, innan de ens ha utsikt att begripa vad esoterisk astrologi är. 
De skulle göra mycket klokt i att aldrig tala om något esoteriskt, ty därmed avslöja de sin 
ovederhäftighet. Första förutsättning är att de ha bemästrat hylozoiken, och detta betyder icke att 
endast ha lärt sig “katekesen” utantill. 

12Leif Zeilich-Jensen påstår i sin Astrologie följande: “Platoniker och pythagoréer fastställer i 
sina skrifter astrosofiens ålder till ungefär 50.000 år.” Nåja, det beror på vad som menas med 
“platoniker och pythagoréer”. Allt tyder på att de med tiden bli allt talrikare och att fräckheten blir 
allt större. Allmänheten varnas. 

 
17.9  Periodicitet 

1Den esoteriska läran om cyklerna tillhör den esoteriska astrologien. I själva verket är hela 
astrologien esoterisk. 

2Folk ha fått höra talas om “rytmen i tillvaron” och ska naturligtvis fantisera därom. Det är en 
vidunderlig tendens att yttra sig om allt man icke har en aning om, icke kan veta något om, istället 
för att lära sig inse sin okunnighet och oförmåga att bedöma. 

3Rytmen i tillvaron är ytterst beroende av de kosmiska vibrationerna och är alltså ett 
astrologiskt problem men icke ett problem, som de exoteriska astrologerna kunna lösa. Vi få 
vänta, tills vi få erforderliga fakta från planethierarkien. 

4Okunnigheten har uppsnappat det symboliska talesättet om “alltings återvändo” och som alltid 
misstolkat idén. I vår tid var särskilt Nietzsche inne på problemet och gjorde det till en grotesk 
tankelek. Rätta förklaringen är läran om cyklerna. Uppslaget fick Nietzsche, som till det yttersta 
utnyttjade Schopenhauers ideer, just från Schopenhauer, som menade, att allting återkommer som 
i en cirkel och hela världshistorien är berättelsen om detta eviga återkommande. Men evolu-
tionens rörelse är spiralformig, och varje gång “samma” företeelser återkomma, ligga de på ett 
något högre plan och äro därför icke desamma. Mänskligheten kan endast konstatera 
verkningarna, icke orsakerna. 

5Det är mänskligheten, som själv bestämmer sitt eget utvecklingstempo (liksom individen). De 
orubbliga lagarna får den vetskap om. Departementsenergierna återkomma med vissa mellanrum 
(cyklerna). Ville mänskligheten radikalt tillämpa kunskapen om livslagarna, skulle varje cykel 
medföra en ojämförligt snabbare utveckling. Människan är icke slav under några andra lagar än 
dem hon själv har stiftat och de fiktionssystem hon i sin självhärlighet och okunnighets inbilskhet 
själv konstruerat. 

6De överkloka hänvisa till eonerna och att dessa enorma tidrymder förutsätta en långsam 
evolution. Men eonerna äro beräknade för involutionen och evolutionen inom de lägsta 
naturrikena, icke för fjärde riket. Ville mänskligheten tillämpa enhetens lag, skulle den på otroligt 
kort tid kunna nå kausalstadiet. 
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17.10  Tidräkning 

1Det vore av stort värde, om mänskligheten kunde enas om en gemensam tidräkning, en 
internationell almanacka. Det vore ett helt annat slags tidräkning än den kristna eller judiska. Den 
kristna utgår från antagna året för Jeshu födelse, ett felaktigt årtal. Den judiska låter Jahve ha 
skapat världen år 4004 fvt. Dylikt är alltför primitivt. Det enda riktiga vore de tolv 
zodiakepokerna, vilka sedan kunde räknas såväl bakåt som framåt från senaste vädursepoken. Det 
är också i överensstämmelse med planethierarkiens kronologi. 

2En gång komma kausaljag att fastställa vår planets ålder, exakta tidpunkten för de olika 
rasernas och nationernas födelse etc. Den tidräkningen kommer då att kunna anslutas till senaste 
vädursepoken. Därmed komma samtliga exoteriska tidräkningssystem att åka ner i arkivkällarna. 

3Åtskilliga exakta data finnas redan offentliggjorda. Det senast bekanta är det år, då under 
påverkan från planetregeringen massövergången från djur- till människoriket ägde rum på vår 
planet, 21 686 420 fvt. Detta är alltså året för fjärde naturrikets födelse. Den äldre uppgiften, “c:a 
18 miljoner år” har därmed kunnat definitivt rättas. 

4Det återstår för biologer, arkeologer och historiker att upptäcka dessa epoker och konstatera 
de olika epokernas egenart. Det kommer att medföra en revolution i traditionella betraktelsesättet. 

 
17.11  Zodiakepoker 

1Hela tillvaron är en gigantisk evolutionsprocess. Detta gäller alla naturriken inom såväl 
solsystemet som kosmos. Hela livet är en skenbart oändlig serie allt högre utvecklingsnivåer från 
mineralriket till högsta kosmiska riket. Människan utvecklas genom att förvärva medvetenhet i 
allt högre materieslag (molekylar- och atomslag). Det är emellertid icke så enkelt som det kanske 
kan förefalla. Det är en omständlig process, i vilken hela mänskligheten såsom kollektivitet deltar 
under miljarder år, indelade i eoner med aktivitets- och passivitetsperioder (manvantaraer och 
pralayaer), i sin tur indelade i zodiakperioder. 

2Allting förändras. Allting är underkastat förändringens lag. Den som vill utveckling bör inse 
den lagens giltighet och i sitt tänkande  utgå därifrån. Alla individers höljens materier undergå 
ständig förändring. Detsamma gäller höljenas medvetenhet, ehuru de flesta otänkande icke lägga 
märke därtill. Därför göra de icke heller nämnvärda framsteg under inkarnationerna. Det blir 
obetydliga variationer av likartade erfarenheter. De söka “slå ihjäl tiden”. Också ett sätt att 
begagna livets erbjudanden, som bli därefter. 

3De, som arbeta på sin medvetenhetsutveckling, ha ingen svårighet upptäcka förändringarna. 
Såsom esoteriker upplever individen sig själv såsom ett centrum för sig ändrande energier, när 
han en gång lärt sig uppmärksamma dessa. 

4Förändringarna bli särskilt tydliga vid övergången från en zodiakepok till en annan. 
5De kosmiska cirkulationsatomer, som komma till vårt solsystem eller direkt till vår planet, 

komma via de tolv zodiakkonstellationerna och färgas av dessas särskilda slags medvetenheter 
och energier. 

6De tolv zodiakkonstellationerna representera tolv totalt olika energislag och 
medvetenhetsslag. 

7Vårdagjämningspunktens förskjutning runt “himmelsgloben” om 360 grader är indelad i tolv 
zodiakepoker, motsvarande de tolv zodiaktecknen om 30 grader. 

8Detta medför, att under varje zodiakepok (olika för olika planeter) särskilt de atomer och 
molekyler aktiveras, som tillhöra motsvarande zodiakgrupp. 

9Planetens atomer och molekyler genomströmmas av nya slags kosmiska atomer med nya slags 
medvetenheter och energier, vilka öva nya slags påverkningar inom alla naturriken med såväl 
kollektiv som individuell reaktion som följd. 

10Varje zodiakgrupp har sin egenart, som också gör sig gällande under 2500-åriga epoker och 
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sätter sin prägel på allt under denna epok. Det betyder för vår planet tolv totalt olika kulturer, 
bestämda av tolv olika slags kosmiska vibrationer. 

11Evolutionen rör sig i en stigande spiral. Varje gång efter c:a trettio tusen år, som samma 
zodiakenergier återkomma, blir effekten visserligen analog men aldrig exakt densamma, enär 
evolutionen nått en något högre liggande spiralnivå. 

12Belysande för mänskliga okunnigheten är, att historikerna icke upptäckt dessa olika epoker 
och aldrig kunnat inse dessas egenart. Varken astronomerna eller historikerna ha ännu en aning 
om astrologiens verklighetshalt. 

13Enligt det historiska betraktelsesättet är historiska skeendet något kontinuerligt. Detta är dess 
stora misstag. Det kontinuerliga bryts av med varje ny zodiakepok, som innebär en revolution i 
alla avseenden. Det historiska skeendet bestäms av zodiakenergierna, en upptäckt som ännu 
återstår att göra. “All historia är registreringen av dessa energiers effekt, när de påverka 
mänskligheten på dess många olika utvecklingsstadier.” 

14Under senaste zodiakperioden, Fiskarnas, ha dessa atomer särskilt påverkat emotionalvärlden 
och därmed alla till denna värld hörande materieformer (höljen). De nya “vibrationer” från 
Vattumannen, som sedan år 1950 börjat intränga i planeten, påverka särskilt mentalvärlden. De 
nya vibrationerna medföra en fullständig revolution inom samtliga naturrikens tre 
verklighetsaspekter under loppet av 500 år. Så lång tid åtgår, innan effekten av gamla energierna 
eliminerats och de nya hunnit stabiliseras. Vi kunna motse att under närmaste 2500 åren få erfara 
en alltmer ökad mental stimulans i våra höljen. Efter att ha upplevat en emotionalepok gå vi mot 
en mentalepok. Psykologiskt sett betyder detta, att auktoritetstron, som varit bestämmande, 
kommer att ersättas av skepsis gentemot det auktoritativa, mental självbestämdhet, och krav på 
fakta. 

15Först med naturforskningen, utforskandet av tillvarons materieaspekt, började det gå upp för 
filosoferna, att dittillsvarande filosofien varit subjektivistisk under påverkan från de esoteriska 
kunskapsordnarna, vilka utom pytagoreerna mest sysslade med medvetenhetsaspekten. Därtill 
kommo zodiakvibrationerna från Fiskarna, vilka under de senaste 2500 åren varit dominerande 
och stimulerat subjektiva medvetenheten. Vi ha att räkna med att från år 1950, då Vattumannens 
zodiakepok om 2500 år (sjunde departementets energier) inleddes, bli alltmer fysiskt och därmed 
objektivt inriktade. Det är i det fysiska alla egenskaper och förmågor förvärvas. 

16Det beror på mänskligheten, hur den använder den utmätta tiden för sin 
medvetenhetsutveckling. Hittills har den i stort sett förfelat de erbjudna möjligheterna att på 
ändamålsenligt sätt begagna dessa energier. Den nya epoken, Vattumannens zodiakepok, innebär 
ett enastående tillfälle till snabbutveckling. Försummas detta, dröjer det, innan samma 
gynnsamma läge uppkommer, och resultatet därav blir oerhört fördröjd utveckling. Det unika 
består i att samtidigt med de fysiska medvetenheten speciella gagnande vibrationerna även sjunde 
departementets aktivitet är rådande, vilket ger dem i inkarnation under epoken speciella 
möjligheter. I sin nästan totala okunnighet om 99 procent av verkligheten inbillar sig 
mänskligheten kunna bedöma allt. Den har ingen aning om det omotiverade i sin inbilska 
självtillräcklighet. Det är hårda ord. Men de behövas för att väcka ett slumrande intellekt att rikta 
uppmärksamheten på något annat än det mest påtagliga. 

17Ifall de energier, som höra under utvecklingslagen, icke få möjlighet verka ändamålsenligt, 
bli de som alla andra mekaniskt verkande energier destruktiva krafter. Detta gäller individen 
såsom individ, kan konstateras beträffande organismen, civilisationen, kulturen etc. Det kommer 
till synes i grupper, organisationer, nationer etc.  

18De uppehållande, återhållande, energierna som verka statiskt, mot förändring, konserverande 
(skenbart reaktionärt såsom strävan till återgång till det gamla) måste samverka med de 
utvecklande, så att alltid nödvändiga förändringen försiggår enligt lagarna för livets rytm. Denna 
rytm bestämmes av periodiciteten i zodiakala och planetariska energierna. 
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19Zodiakvibrationerna från en konstellation fortsätta att verka ännu hundratals år sedan 
vårdagjämningspunkten övergått till annan konstellation. Detta innebär, att zodiakepokerna delvis 
täcka och omärkligt övergå i varandra. 

20När vårdagjämningspunkten övergår från en zodiakkonstellation till en annan och en ny 
zodiakepok gör sitt inträde i historien, uppstår i regel ett emotionalt och mentalt kaos vid 
upplösning av nedärvda och traditionella uppfattningssätt, innan nya slagets vibrationer med sina 
egenartade betraktelsesätt kunnat stabilisera sig. Även i fysiskt hänseende verka de nya 
vibrationerna och åstadkomma förändringar inom alla naturriken. Många gamla arter inom växt- 
och djurvärld försvinna och ersättas av nya. 

21Den gamla epokens “kultur”, som gjort sin tjänst i medvetenhetsutvecklingen, upplöses för 
att lämna plats för det nya, som skall komma. Enklaste sättet att rasera gammal kultur är att låta 
klaner på barbarstadiet inkarnera. Så har skett i allt större utsträckning och allt snabbare tempo 
sedan slutet av 1700-talet. Vi uppleva samma upplösningsprocess i nutiden som gamla 
kulturvärlden för c:a 2500 år sedan. Hade de kulturella undersökt esoteriken, skulle de icke 
behövt vara så desorienterade och panikslagna inför vår tids upplösningsprocess, icke låtit sig 
imponera av primitiviteten i den nya konsten, icke låtit sig idiotisera av nya filosofien etc. 

22Det rådde liknande kaos vid övergången från Vädurens till Fiskarnas zodiakepok som nu vid 
övergången från Fiskarnas till Vattumannens; liknande kaos politiskt och socialt; liknande kaos i 
allt som rör världs- och livsåskådning. De på barbarstadiet ta makten. Förra gången var det 
teologerna som sågo sin chans. I dag är det politikerna. Även denna gång är det livsokunnighetens 
representanter, som ta makten. 

23I denna period av övergång från konstellationen Fiskarna till Vattumannen beror 
mänsklighetens nästan totala desorientering på, att de nya inströmmande energierna äro av annat 
slag än de gamla. Det dröjer ett par hundra år, innan mänskligheten lärt anpassa sig till de nya och 
kan använda dem ändamålsenligt. 

 
17.12  Fiskarnas zodiakepok 

1Fiskarnas zodiakepok, de senaste 2500 åren, har samtidigt varit sjätte departementets epok. 
Det är upplysning av värde för dem, som äro intresserade av esoterisk astrologi och kunskapen 
om departementen. Det förklarar mycket av den epokens historia. Den har för mänskligheten varit 
den totala desorienteringens epok (allmän skördeepok) och sjätte departementets epok blinda 
fanatismens, namnlösa lidandets och fasans tid, barbariets epok med inkarnerade klaner på 
barbarstadiet. 

2De kosmiska vibrationerna från zodiakkonstellationen Fiskarna under senaste epoken om 
2500 år voro icke tillräckligt starka för att kausalmedvetenhetens enhetsvibrationer skulle nå ner 
till mänskliga hjärnan. De nådde mentalhöljet och medförde mentala konstruktioner med 
orealiserbara ideal. Vattumannens vibrationer ha större utsikt att nå människors hjärnor med 
energier till fysiskt handlande: teorier omsatta i praktiken. 

3De esoteriska kunskapsordnarna ha också under denna epok fört en tynande tillvaro, eftersom 
härskande barbariet gjort att de, som nått kultur- och humanitetsstadierna, endast i ringa 
utsträckning kunnat inkarnera, då ingenting kunnat främja deras medvetenhetsutveckling. De, 
som tagit risken att söka hjälpa mänskligheten, ha i regel dyrt fått betala för den offerviljan. 

4Teologerna tro, att religionen börjat med judarna. Filosoferna tro, att tänkandet började 600 år 
fvt. Historikerna tro, att de senaste två tusen åren varit en kulturens utvecklingsperiod. Att de 
lyckats inbilla mänskligheten dylika fiktioner, visar ju bara den totala desorienteringen. 
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17.13  Vattumannens zodiakepok 
1Den nya zodiakperiod om 2500 år, som just ingått, kommer att domineras av vibrationerna 

från Vattumannen, Aquarius. 
2Astrologiskt sett ha vi inträtt i en remarkabel period. Nära nog samtidigt som 

vårdagjämningspunkten inträtt i zodiakkonstellationen Vattumannen, har vårt solsystem upprättat 
särskild förbindelse med kosmiska energierna från samma källa, en förbindelse, som blir bestå-
ende de närmaste trettio tusen åren. Denna dubbla energiverkan gör sig gällande i vår planetariska 
kollektivmedvetenhet, så att mänskligheten, om den förstår att tillgodogöra sig dessa energier på 
ändamålsenligt sätt, har större möjligheter att förvärva högre slag av medvetenhet än någonsin 
tidigare i planetens historia. Både planethierarkien och planetregeringen ha motsvarande chanser, 
vilka de taga väl vara på. Om detta exceptionella veta exoteriska astrologerna ingenting och ha 
icke heller möjlighet konstatera faktum. 

3De vibrationer, som under de senaste 2500 åren varit dominerande inom alla livets områden 
och satt sin prägel på livsföreteelserna, ersättas med helt nya slag av vibrationer. 
Vårdagjämningspunktens övergång från zodiakkonstellationen Fiskarna till Vattumannen kommer 
att medföra radikala förändringar både i materien och medvetenheten. Förmodligen kommer dock 
vetenskapen icke att kunna konstatera dessa förrän om något hundratal år. 

4Dessa zodiakvibrationer komma att samverka med nya planetariska departementsvibrationer. 
Sjätte departementets emotionala vibrationer, som dominerat under förliden zodiakepok, ersättas 
med sjunde departementets fysiska vibrationer. De emotionala illusionerna komma att förlora sitt 
välde, och sunda förnuftet kommer att upptäcka lagenligheten i allt. Det medför att planlösheten, 
som hittills regerat, får vika för ändamålsenliga omorganisationer av stat, samhälle, uppfostran, 
utbildning, varmed för första gången i mänsklighetens historia verklig kultur blir möjlig och 
tillgänglig för alla, icke endast för en obetydlig minoritet. 

5Ju fler, som kunna konstatera denna påbörjade förändring, desto fler kunna med förvärvad 
perspektivmedvetenhet göra en ändamålsenlig insats i denna utveckling och påskynda dess 
förverkligande. 

6Den nya zodiakepoken (Vattumannens) kommer att medföra förståndets (objektiva 
medvetenhetens) utveckling. Högre molekylarslags materiella verklighet kommer att kunna 
iakttagas och studeras och hithörande fakta konstateras. 

7Eftersom sjunde departementets aktivitet särskilt främjar allt, som hör till lag, organisation, 
ritual, ceremoni, komma hithörande företeelser att erhålla ett enormt uppsving med ökad 
förståelse för det rytmiska, metodiska, systematiska i naturskeendet och därmed för ändamåls-
enligheten i tillvaron. 

8Alltings lagenlighet kommer att hävdas såsom förutsättning för harmoni och ostörd evolution. 
Subjektivistiska godtycket med dess kakofoni inom alla kulturområden kommer att ersättas av 
förståndets (objektivismens) exakta uppfattning av materiens och rörelsens verklighet och 
medvetenhetens uppgift att tillämpa kunskapen om natur- och livslagar. 

9Det blir den lagbestämda ordningens period, då mänskligheten kommer att få begreppet Lag 
inpräntat. Så småningom kommer även detta nödvändiga begrepp att absolutifieras ad absurdum 
och idiotiseras, så att livet blir ett olidligt system av föreskrifter, som förkväver livets nödvändiga 
frihet. Om två tusen år måste den då härskande civilisationen slås sönder av Stenbockens 
vibrationer. 

10I den nya vattumansepoken finnas särskilda astrologiska förutsättningar för essentialatomers 
ökade involvering i de mänskliga världarna. Dessa komma att påverka alla mer eller mindre, 
varför hela mänskligheten kommer att draga fördel av dem för sin medvetenhetsutveckling. 
Essentialatomerna i människans höljen (involverade i de lägre materieslagen) ha utsikt att bli 
vitaliserade, vilket kommer att underlätta kontakt med essentialmedvetenheten och förstärka före-
fintliga tendenser till kollektivarbete. För dem på kultur-, humanitets- och idealitetsstadierna kan 
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förutses en sådan stimulans att, ifall individen målmedvetet inriktar sig på till essentialiteten 
hörande livsuppgifter, överraskande resultat för egen del inom närmaste och omedelbart på 
varandra följande inkarnationer kunna motses. (Mera antyds ej, enär egen “frälsning” icke skall 
vara motivet.) 

11Vibrationerna från Vattumannen komma att ha följande effekt: i höljena hos aspiranterna på 
lärjungaskapet väckes hjärtcentrum till aktivitet; för emotionalt polariserade mänskligheten blir 
det lättare att centra monaden i mentalhöljet och överföra energien från solarplexuscentrum till 
hjärtcentrum. 

12Medvetenheten i hjärtcentrum anger, att individen förvärvat högre emotionala energiens 
attraktionsförmåga. 

13Innevarande zodiakepok, Vattumannens om c:a 2500 år, kan indelas i tre mindre epoker om 
c:a 800 år, under vilka de kosmiska energierna nå vår planet via Saturnus, Merkurius och Venus i 
nämnd ordning. Första perioden kommer att kännetecknas av tilltagande insikt om tillvarons 
lagenlighet och ökad förståelse för livslagarna. Andra perioden skall uppvisa enormt ökad 
aktivitet av mentala och kausala medvetenheten. Och tredje perioden blir förverkligandet av 
“universella broderskapet”. 

14Av det sagda torde framgå, att samtliga energier i alla världar komma från högre världar och 
det är genom förvärvade förmågan att utnyttja dessa som individen når högre nivåer, högre 
stadier, högre världar, högre riken. Genom strävan till emotional förädling och till större mental 
förståelse når individen långsamt, omedvetet och automatiskt allt högre nivåer. 
Uppmärksamheten riktas ej på sådant, som förgrovar och förråar annat än för att möjligtvis lära 
inse dess skadlighet. 
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