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23  SVARTA LOGEN 
 

23.1  Inledning 
1Det är uppenbart, att planethierarkien funnit tiden vara inne att varna mänskligheten för svarta 

logen. Ändå är det med stor tvekan jag skriver följande. Fakta i ämnet äro alltför få, så att 
förmodanden lätt insmyga sig i framställningen, och jag vill principiellt avstå från alla slags 
gissningar i mina uppsatser. 

2All medvetenhet i kosmos utgör en total enhet. Livets mening för individen är att med bevarad 
självidentitet uppgå i ett kollektivjag för att tjäna livet. Det är enda sättet att uppgå i högre riken. 
Det är första steget mot att bli ett med allt. Livets mål för alla individer är att förvärva allvetenhet 
och allmakt i kosmiska totalmedvetenheten, där alla samarbeta för allas väl i alla riken. 

3Emellertid finnas de som vägra uppge sin egoism, egocentricitet, självhärlighet, vägra avstå 
från allt som tillhör eller utgör individualjaget för att uppgå i kollektivjaget. För dessa individer 
återstår till sist endast att ingå i den kollektivitet som består just av dylika individer. Denna 
kollektivitet kallas “svarta logen”.  

4De, som ingå i svarta logen, omöjliggöra därmed för sig att någonsin nå utöver mentalstadiet. 
Deras objektiva fysiska och emotionala samt subjektiva mentala medvetenhet ger dem mänsklig 
överlägsenhet i motsvarande världar, och något därutöver önska de icke. 

5Det finns genvägar att gå till kunskap och makt. Men de leda ofelbart till att individen förlorar 
möjligheten att uppnå högre världar och riken. 

6Världskrigen klargjorde den mänskliga okunnigheten om människan, hur snabbt “civiliserade 
nationer” kunde sjunka ner i barbari. Ännu har man icke fattat, vad esoteriken lär, att mänskliga 
individen såsom fulländad “personlighet”, såsom mentaljag, kan välja den absoluta ondskan, för 
att bli härskare i det fysiska, och avstå från fortsatt medvetenhetsutveckling. 

7Den, som i inkarnation efter inkarnation lever endast för sig själv, vill hävda sig själv på allt 
livs bekostnad, icke vill uppge sin själviska makt, blir till slut ur stånd att bryta med denna 
tendens. Detta blir ett slags självförblindelse, med tiden obotlig. Det blir en hitlertyp, som till sist 
säger, “skall jag gå under, så skall hela världen gå under med mig.” Kanske den upplysningen 
säger något och kan utgöra ett igenkänningstecken. 

8Alla människor utvecklas lika genom barbar-, civilisations-, kultur- och humanitetsstadierna. 
Det är först, när individen bereder sig för övergången till kausalstadiet, man finner “Herkules vid 
skiljovägen”. Det är först där individen har möjlighet till verkligt val.  

 
23.2  Svarta logens uppkomst 

1Svarta logen uppstod i Atlantis. Inkarnerade medlemmar av planethierarkien utgjorde “det 
högre prästerskapet”, vars uppgift var att leda mänskliga medvetenhetens utveckling. De voro 
lärare för mänskliga eliten. Denna elit, “det lägre prästerskapet”, hade förvärvat esoterisk kunskap 
om verkligheten, de mänskliga världarna, energierna i dessa världar och dessa energiers 
handhavande. De hade lärt sig att med mentalenergien behärska fysiska materien, så kallad magi, 
så att de kände sig fullt suveräna. De ställdes inför valet att självuppoffrande tjäna mänsklighetens 
medvetenhetsutveckling eller att härska över människorna och de lägre naturrikena. De valde 
makten. I sin känsla av suveränitet trotsade de det högre prästerskapet, som de också fördrevo. Så 
kommo de att utgöra “det svarta prästerskapet”. För att kunna behålla makten så länge som 
möjligt, beslöto de att med alla medel motverka medvetenhetsutvecklingen, hindra andra att få 
kunskap om verkligheten och att uppnå den nivå, där de icke längre voro de svartas omedvetna 
agenter. 

2Enligt livslagarna leder missbruk av kunskap till kunskapens förlust. Kunskapen om magien 
fanns kvar hos det svarta prästerskapet  och lärdes ut i dess tempelskolor. Det fanns för 
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planetregeringen endast ett sätt att utplåna den kunskapen, och det var att dränka alla som icke 
ägde rätt till den. Det gjordes flera gånger och slutgiltigt genom sänkningen av den sista 
återstoden av Atlantis, ön Poseidonis, år 9564 fvt. Som väl var, hade de svarta magierna, 
svartsjukt bevakande sin makt, hindrat magien att bli känd utanför Poseidonis. Annars hade även 
de folk, som bodde i högländer på andra kontinenter och därigenom undgingo flodvågen, måst 
utrotas.     

3Sedan planethierarkien fördrevs, har mänskligheten fått “sköta sina egna affärer”, klara sig 
utan högre naturrikens ledning. Resultatet därav har varit ett tolvtusenårigt lidande. Hierarkien 
lämnade både fysiska världen och emotionalvärlden, vilka världar övertogos av de svarta.  

4Emellertid hade icke alla deltagit i svarta prästerskapets uppror mot planethierarkien. De 
individer, som nått kulturstadiet och stått på det godas sida, hade icke förverkat rätten att åter-
erinra sig sin gamla kunskap. Det var till deras fromma planethierarkien c:a 45 000 år fvt inrättade 
de första hemliga kunskapsordnarna. De voro avsedda endast för dåtidens “humanister”. 

5Det är väl att märka, att massan behärskats av de svartas agenter och kunskapen om 
verkligheten endast funnits i esoteriska kunskapsordnar. Alltsedan planethierarkien fördrevs, har 
mänskligheten varit vilseledd av sina “andliga ledare” och är det fortfarande. 

 
23.3  Vår planets unika ställning 

1De monader, som i manifestationsprocessen förvärvat repellerande grundtendens, ha i 
växtriket varit parasiter, i djurriket rovdjur och fortsätta att vara “parasiter” i människoriket. De 
ha valt att utvecklas enligt minsta motståndets lag. Det blir till slut svåraste och längsta vägen. 

2Det har varit nödvändigt att avskilja dessa monader från den laglydiga majoriteten genom att 
koncentrera dem till vår planet. Dels skulle de laglösa i blandning med de laglydiga ytterligt 
försvåra de laglydigas medvetenhetsutveckling. Dels behöva “de kärlekslösa” genom smärtsamma 
erfarenheter lära sig, hur livsförvänd en inställning är, som strider mot Lagen och motverkar 
tillvarons mening och mål. Det göra de bäst genom erfarenheter med andra individer av samma 
grundtendens. De flesta komma så småningom till insikt om det idiotiska i den inställningen. Men 
innan dess äro de omedvetet de svartas agenter, så mycket mer som de i sin livsokunnighets kort-
synthet tro sig ha fördel av att kränka andras rätt. Det var meningen med den urgamla symbolen 
“att sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling”. Kunde de se sina framtida inkarnationer, skulle de 
handla annorlunda. 

3Av antydningar som D.K. gjort förefaller det som om monaderna med repellerande 
grundtendens sammanförts till vår planet vid dess tillkomst, hämtade icke endast från övriga 
planeter i vårt solsystem utan även från de sex solsystem som utgöra vårt lägsta kosmiska sjuklot. 
En del av dessa ska även ha tillhört vårt tidigare solsystem av första graden. Vår planets 
frälsargärning skulle således bestå i att vi befriat icke endast övriga planeter i vårt solsystem utan 
även sex andra solsystem från de svarta, som därmed kunnat begränsas till vår planet. Icke att 
undra på att Tellus erbjuder ett veritabelt spektakel för besökare från andra planeter och även 
andra solsystem. 

4Det är vår mänsklighets öde att vi ha blivit sammanförda med dessa typer av absolut ondska 
(absolut så långt det finns möjlighet för oss att bedöma saken). Detta gör visserligen livet på vår 
planet till något svåruthärdligt, evolutionen i de lägsta världarna särskilt svårbemästrad. Men 
därför behöva vi icke enbart beklaga oss. Ty vi ha även fått åtnjuta en hjälp, som icke kommer 
evolutioner på andra planeter till del. Vi ha också fått möjligheter att utvecklas till specialister att 
i andra solsystem såsom medlemmar av regeringar handskas med dylika företeelser, något som 
tycks kräva extra kapaciteter. Dessutom finnas möjligheter, för dem som så önska, att göra snabb-
karriär på ett enastående sätt. Att detta förutsätter tillspetsad målmedvetenhet och uthållighet, är 
visserligen sant. Endast på vår planet kan individen passera genom människoriket under en eon. 
Och de, som nått kultur- och humanitetsstadierna, ha femte riket inom nära räckhåll. Det kan man 
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kalla för fullgod kompensation för dem som vilja begagna möjligheten. 
 

23.4  Vad svarta logen är 
1Svarta logen består av människor, som förvärvat full objektiv medvetenhet i de fysisk-eteriska 

och emotionala världarna. Dessa så kallade svarta magier äro oerhört långt före övriga 
mänskligheten just inom dessa världar. De äro suveräna i fysiska och emotionala världarna men 
icke i mentalvärlden, där planethierarkiens makt är oomstridd. 

2Emotionalvärlden är svarta logens egen värld. Det är där den har sitt säte, och det är därifrån 
den söker behärska mänskligheten. 

3I de två världar, där de svarta utöva sin makt, kunna de genom sina “suggestioner” förespegla 
de livsokunniga “all världens härlighet” och så förmå dem dels att uppodla sina dåliga 
egenskaper, dels att gå de svartas ärenden. De bekämpa evolutionen med alla medel. De trotsa 
planethierarkien. De ha, för att mot evolutionens lag kunna härska över allt levande i sina världar, 
fullt medvetet avskurit förbindelsen mellan triadhöljet och kausalhöljet. 

4När evolutionen, trots deras ansträngningar, nått så långt, att majoriteten av mänskligheten 
förvärvat liksom de full medvetenhet i fysiska, emotionala och mentala världarna, är det slut med 
deras makt. Deras slutliga öde blir att de av evolutionens oemotståndliga krafter tvingas “göra om 
resan” och förvärva nytt kausalhölje. Ty alla ska nå livets mål, och mot de sju allt högre 
gudomsrikenas energier finns ingen möjlighet till motstånd. Ingen kan i längden motstå Lagen, 
och allt motstånd medför lidande. De svarta ha en fasaväckande dålig sådd att skörda till sista 
kornet. 

5Så snart folk får höra talas om svarta logen, äro de genast färdiga att dit förpassa alla som icke 
passa dem, liksom de kristna förvisade till evigt helvete alla som icke hörde till deras sekt. De, 
som tro sig äga esoterisk bedömningsförmåga, äro nog de som totalt sakna den och aningslöst 
begå de största fadäserna. Det måste alltså med all energi hävdas, att människan saknar möjlighet 
att avgöra om någon tillhör denna loge. 

6Symboliska beteckningen “satan” avsåg svarta logen, dess medlemmar, icke dess medvetna 
eller omedvetna agenter på olika nivåer i fysiska och emotionala världarna. D.K. lämnar åtskilliga 
intressanta antydningar, som förklara hur de vidskepligheter om “satan” etc. uppstått som 
grasserat i kristna kyrkan. 

 
23.5  Viljan till makt leder till svarta logen 

1Människomonaden, innesluten i sin triad och isolerad i sitt kausalhölje, kan icke förvärva 
kunskap om högre världar än den mentala. Den kan av egen erfarenhet ingenting med bestämdhet 
veta om högre riken än det mänskliga, om högre slag av medvetenhet än de mänskliga, om livets 
mening och mål. Mänskliga individen kan emellertid nå suverän kunskap och makt i fysiska och 
emotionala världarna. Därmed får han lätt föreställningen, att makt är livets högsta mening. 

2I helgoninkarnationen förvärvar individen herravälde över sina emotionala energier och blir 
därmed oberoende av dessa. På mentalstadiets högsta nivå leder mentala överlägsenheten till en 
kamp mellan viljan till enhet och viljan till makt. Denna kamp kan komma till ett fatalt 
avgörande, ifall individen icke förvärvat den väsentliga (essentiala) egenskap, som fått den delvis 
misslyckade beteckningen “ödmjukhet”, förståelsen för suveräna mentalistens verkliga begräns-
ning. Odlas genom påfrestande motgångar eller förföriska medgångar högmodets makttendens, 
finns stor risk för att individen i valet mellan att tjäna eller att härska tar det ödesdigra steg som 
leder till inträdet i svarta logen. 

3Den stora frestelsen, som varje individ till slut ställs inför, är frestelsen att hävda den egna 
egoismen, att välja makten. Den makt, de svarta locka med och erbjuda, ter sig för den maktlystne 
överväldigande. Valet, att för alltid avstå från allt vad makt heter, är då otänkbart och orimligt. 
Monaden–jaget vägrar således att uppge sin självständiga existens i triadhöljet, vägrar att uppgå i 
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högre kausalhöljet. 
4Den, som motstår frestelsen och väljer enheten, väljer att uppge “det egna jaget” för något han 

endast hört talas om och egentligen icke kan vara säker på att få kompensation för, uppger egen 
makt för att tjäna, för att hjälpa dem, han annars kunde behärska, att bli hans likar i kunskap och 
makt. 

5Valet står mellan att nå “allmakt” i fysiska och emotionala världarna eller ingå i 
planethierarkien, mellan att bli kvar i lägre triadhöljet eller definitivt uppgå i större kausalhöljet 
och bli kausaljag. Det rätta valet innebär att jaget uppger sin egoism, sin egocentricitet och 
hädanefter lever, icke för att härska utan för att tjäna evolutionen. 

6För att välja rätt fordras mer än att begripa hylozoiken såsom arbetshypotes. 
  

23.6  Inträdet i svarta logen 
1Inträdet i svarta logen kallas “dionysosinitiationen”. Den innebär, att individen medvetet 

avskär förbindelsen mellan första- och andratriaden, mellan triadhöljet (med inneslutna monaden) 
och kausalhöljet. Därefter förblir det nyvordna svarta jaget i sitt inkarnerande triadhölje, skilt från 
högre världar, från kontakt med sitt “högre jag”. Därmed avstår jaget från möjligheten att förvärva 
högre slag av medvetenhet, avstår från fortsatt medvetenhetsexpansion. Detta kallades “att 
avsvära sig sin mänsklighet”. 

2Detta slutgiltiga val mellan vitt och svart kan jaget icke göra, förrän det är suveränt i mental-
höljet, nått “herkulesstadiet”, gränsen till kausalstadiet. Gränsen mellan vitt och svart går mellan 
högre kausalhöljet och lägre triadhöljet. Först på detta stadium är jaget i stånd att avgöra vilken 
väg det skall gå; det är endast Herkules vid skiljovägen som kan välja. Det fordras en Herkules för 
att klippa av bandet mellan triadhöljet och kausalhöljet. Dessutom fordras vetskap om metoden 
härför. 

3Den, som inträtt i svarta logen, har därefter ingen möjlighet att inkarnera utan är för alltid 
hänvisad till att dväljas i emotionalvärlden med dess illusionism. Däremot kan svarta “dionysos-
jaget” fysikalisera, forma ett tillfälligt grovfysiskt aggregathölje, förvillande likt en organism. 

4Den, som inträder i svarta logen, garanteras makt, den makt logen ger, “för all framtid”. 
5Den, som ingår i planethierarkien, avsäger sig all makt för all framtid. Den makt, individen 

sedan sätts att utöva, är under högre rikens kontroll och i övrigt i överensstämmelse med Lagen. 
6Förstajaget (människan) förvärvar intelligens, andrajaget enhet som väsentliga kapaciteten. Ett 

förstajag, som avskurit sig från andrajaget, förblir definitivt en individ isolerad från enheten, utan 
möjlighet till delaktighet i kosmiska totalmedvetenheten utöver mentalvärlden. Någon möjlighet 
att (såsom är fallet i de tre lägsta naturrikena) ingå i en gruppsjäl finns icke. Detta klargör också, 
varför människan icke kan återfödas såsom djur och ingå i en animal gruppsjäl. 

7Ett dionysosjag förvärvar visserligen insikt och förmågor genom att vitalisera och aktivera 
centra i eter-, emotional- och mentalhöljena. Enkelt uttryckt, förvärvar detta jag förmåga att 
utnyttja de tre verklighetsaspekternas resurser i människans världar. Men det kan därmed icke 
förvärva intuition, endast telepati. Kausala medvetenheten (47:3) förblir oåtkomlig för 
satanisterna. 

8I gammal esoterisk symbolik kallades dionysosjagens tillstånd för “åttonde sfären”, ett uttryck 
som medfört att de spekulativa genierna börjat fantisera om allsköns “extrasfärer” i kosmos. Det 
finns naturligtvis inga sådana. När ska människorna i stället för att komma med sina gissningar 
fråga sig: vad har jag för fakta för det? Därmed skulle automatiskt minst 90 procent av dagens 
“sanningar” aldrig se dagens ljus. 
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23.7  Endast mentaljag vinna inträde i svarta logen 
1Det är stort misstag tro, att någon kan taga “dionysosgraden”, ingå i svarta logen, utan att ha 

nått höjden av möjlig mänsklig förmåga: självaktivitet i 48:2 och 47:4. Svarta logen tar icke mot 
någon, som icke är i stånd att fullständigt behärska det emotionala (känsla och fantasi) med det 
mentala. Detta lyckas endast den som uppnått helgonstadiet (emotional suveränitet), sedan blivit 
högsta slags mentaljag (förvärvat högsta mentala kapacitet, systemtänkandet) och därmed blivit 
en integrerad personlighet. Att ha helgoninkarnationen (48:2) bakom sig är nödvändigt för att 
förvärva förmågan att behärska emotionala attraktionsenergierna inom 48:2 och så bli ett 
mentaljag (47:5, senare 47:4). En gång förvärvad är denna förmåga jagets egendom. 

2Att jaget icke använder attraktionsenergierna för att aktivera passiva essentialenergierna i 
embryonala essentialhöljet och därmed tillföra detta hölje essentialmolekyler, utan begagnar dem 
för själviska ändamål och för motarbetande av evolutionen, blir en följd av dess oryggliga 
maktsträvan. 

3Jaget kan visserligen icke nå högsta mentala nivå utan hjälp. Men erforderliga energier 
tillhandahållas av svarta logen, när individen förvärvat kunskap om Lagen och ändamålsenligt 
tillämpar denna kunskap i de svartas tjänst. Det fordras att under en serie inkarnationer ha varit 
logens verktyg. Detta har av individen krävt att han i liv efter liv banat sig väg till mänskliga 
samhällets topp, uthärdat den dåliga såddens skörd intill gränsen av mänsklig förmåga i alla 
avseenden. Det är mer än många orka med. Det finns inkarnationer, där känsligheten stegrats till 
den grad, att livet är en enda smärta. Det ber man slippa att få vara med om fler gånger. 

4Nästan alla ha vi i någon inkarnation fuskat i svart magi. Men följderna därav ha blivit sådana, 
att vi lärt oss undvika dylika dumheter för framtiden. 

5“Att avsäga sig sin mänsklighet” är lyckligtvis icke så lätt som svarta logen vill få 
okunnigheten och maktlystnaden att tro. I svarta logen intas inga idioter. De utnyttjas ändå. 

6Svarta logen tar icke emot andra än mentala titaner. Det behöver den icke heller, enär alla, 
som stå under det stadiet och i något avseende motarbeta evolutionen, aningslöst äro de svartas 
offer och redskap. Skyddade äro endast de som äro inställda på att osjälviskt tjäna evolutionen, 
allas medvetenhetsutveckling. 

7På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium har individen icke lätt att förvärva ens 
perspektivtänkande (47:5). Det är väl för honom, ty med den högre insikten ökas också ansvaret, 
vilket innebär att mentalenergiernas större kraft också medför större verkningar – och därmed 
ansvar – ifråga om livslagarna. Har individen på detta högre mentalstadium icke definitivt gjort 
det rätta valet mellan självhävdelse och tjänande, löper han stor risk att hamna i svarta logen. 

 
23.8  Svarta enheten 

1Det är ett stort misstag tro, att enhet, kollektivitet i och för sig vore tecken på högre 
utveckling, frånvaro av egoism. De flesta kollektiviteter äro snarare bevis på motsatsen. Såväl 
enhet som kollektivitet intensifiera allt, både det goda och det onda. De förstärka egoismen i 
oanad grad. De ge framför allt känslan av både rätt och makt. Såväl fascismen som nazismen, 
bolsjevismen och de många religionskrigen ha tydligt visat detta. 

2Satanisterna tillämpa alla livslagar, men endast så långt det passar dem och deras syften. De 
tillämpa även enhetslagen, ehuru deras enhet är svart. De äro intensivt förenade med sina “svarta 
bröder”, emedan “gruppkraften” tusenfalt förstärker individuella energien.  

3För den oerfarne förefalla de svartas motiv vara osjälviska. Det äro de emellertid aldrig. Det är 
först kausalmedvetenheten, som omöjliggör själviska motiv, den kausalmedvetenhet som tillhör 
andratriadens mentalatom (47:1) och är förutsättning för essentialmedvetenheten. 

4Den så kallade magnetiska attraktionen, den energi som verkar gruppbildning och 
sammanhållning, är lika utmärkande för de svarta som för essentialaspiranten. Detta är ett faktum, 
som förbisetts i ockulta förkunnelsen hittills. Medlemmarna i svarta logen ha längesedan 
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attraktionens utvecklingsnivåer bakom sig. De ha förmåga att använda attraktionens energier, när 
detta passar deras syften. Men de bindas ej av hithörande energier, vilket icke heller humanisten 
gör. 

5Svarta logen har tolv chefer. Påståendet, att de icke kunna samarbeta, är ett stort misstag. De 
veta, lika väl som planethierarkien, att samarbete är förutsättning för effektivt resultat. 

6Vad som uppenbarar skillnaden mellan det goda och det onda är alltså icke enheten. Det är i 
stället universaliteten. Livsgagnande enheten är universell och utesluter ingen. Alla ha del i 
kosmiska totalmedvetenheten. Sanna enheten förstås icke, förrän individen blir medveten om sin 
delaktighet i denna oskiljbara enhet, där alla äro till för alla. Den, som ingått i denna enhet, har 
upphört att vara ett själviskt jag, har glömt sig själv. När alla tänka på alla, behöver ingen tänka på 
sig själv. Men essentialmedvetenheten innebär mer än, något helt annat än att glömma sig själv. 
Det innebär att själva motsättningen jag–du är otänkbar. 

 
23.9  Kampen mellan planethierarkien och svarta logen 

1Planethierarkien och svarta logen äro de två motståndarna, som kämpa om herraväldet över 
mänskligheten. Denna kamp dem emellan utkämpas i mentalvärlden. Deras kamp i mänskligheten 
utkämpas i emotionalvärlden (attraktionens och repulsionens värld) och manifesteras i fysiska 
världen med dess två motsatta strävanden: viljan till enhet och viljan till makt. I detta 
sammanhang påpekas, att viljan till makt även innefattar strävan efter ära och rikedom. 

2Ända sedan planethierarkien fördrevs i Atlantis, ha vår planets fysiska och emotionala världar 
varit i svarta logens våld. I stort sett har mänskligheten blivit idiotiserad av svarta logen och dess 
oftast omedvetna agenter, som producerat ett otal förvillande idiologier. Mänskligheten har 
behärskats av de svarta och på ett helt annat sätt än teologerna kunnat begripa, eftersom de själva 
fallit offer för satanismen. 

3Majoriteten av de monader (uratomer), som bilda vår planet, har repellerande grundtendens. 
Det är därför satanisterna haft lätt att inflammera hatet mellan individer icke blott i människoriket 
utan även i de tre lägre naturrikena. Mänskligheten är så idiotiserad, att den icke kan göras 
ansvarig för sina dårskaper och illgärningar. Ansvarigheten inträder först, när individen har 
möjligheten till fritt val, och den möjligheten har knappast förelegat. 

4De svarta äro mäktigare i fysiska och emotionala världarna än femte naturrikets individer. De 
använda “involutionsenergierna”, medan de vita måste hålla sig till “evolutionsenergierna”. 
Involutionsenergierna äro starkare i fysiska världen och förbli det, tills majoriteten av 
mänskligheten uppnått kulturstadiet. Då som först bli förenade attraktionsenergierna såsom 
evolutionsenergier överväldigande. 

5Vid kraftmätningarna mellan svarta logen och planethierarkien i fysiska världen ha de svarta 
nästan alltid triumferat och planethierarkien måst dra sig tillbaka. Ett av de sällsynta undantagen 
var just vid den senaste sammandrabbningen under andra världskriget. Det fanns ett tillfälle år 
1942, då de svarta ännu en gång syntes skola segra, men som väl var för mänskligheten 
besegrades Hitler och hans anhang. Därmed besegrades även svarta logen, men långt ifrån 
definitivt. Hitlers agentur togs nämligen snart över av kommunisterna och sionisterna, vilka båda 
utgöra ett konstant hot mot världsfreden. 

6Viktigast var dock att mänskligheten slapp uppleva ett nytt tyranni som i Atlantis. Hade 
axelmakterna Tyskland, Japan och Italien lyckats vinna andra världskriget, hade samma individer 
som i Atlantis fått makt över mänskligheten, och då hade mänskligheten fått dränkas i en ny 
syndaflod. Det var alltså mänsklighetens räddning att Förenta staterna så energiskt ingrep och 
lyckades göra slut på kriget.  

7Så litet begrepo många idealister av den saken och så förblindade kunde de bli av tyska 
propagandan. Förföljelserna mot oliktänkande och alldeles särskilt de omvittnade gaskamrarna 
borde ha kunnat öppna deras ögon. Men, nej då. Vad man icke vill se kan man icke se. 
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23.10  Planethierarkien lyder livslagarna 

1Att svarta logen kunnat triumfera, beror naturligtvis icke på att dess makt är större utan på att 
planethierarkien lyder livslagarna. Därvid tar hierarkien order från kosmiska riken via 
solsystemregeringen och planetregeringen. 

2Hierarkien kan icke som de svarta ingiva människorna sina ideer med telepatiska 
tvångsmetoder, icke terrorisera, icke utöva makt. Hierarkien måste ge frihet och arbeta för 
friheten, som bekämpas på otaliga sätt med allsköns vilseledande, falska, ideella skönmålningar. 
Hierarkien kan icke som de svarta ljuga och förföra, icke lova sina agenter alla slags fysiska 
förmåner: hälsa, ära, framgång i livet. Hierarkien kan endast vädja till människornas sunda 
förnuft. Hur gärna hierarkien skulle vilja bespara mänskligheten detta famlande i mörkret med 
hopplösa fiktioner och onödigt lidande i alla avseenden, kan den ingenting göra, så länge 
människorna icke vilja taga emot den erbjudna kunskapen. 

3Planethierarkien gör vad den kan för att omintetgöra de svartas planer. Mänskligheten är icke 
utlämnad till de svartas godtycke, ty då skulle livet icke kunna bestå. Men hierarkien måste 
handla inom livslagarnas gränser. Den får ej förstöra en svart magiers triadhölje. När det höljet 
omsider brister, är det ändå slut med honom. 

 
23.11  De svarta använda tvångsmetoder 

1Till “svart magi” räknar planethierarkien allt som kränker frihetslagen; varje försök att tvinga 
andra känna eller tänka på visst sätt (även av så kallat ädelt motiv). Detta gäller även religiösa 
eller politiska etc. idiologier. 

2De svarta kunna påtvinga människorna vilseledande ideer. De kunna idiotisera människorna 
och brutalisera alla som alls låta sig brutaliseras. De kunna på många olika sätt tvinga individer 
eller kollektiviteter att säga och göra sådant dessa annars icke skulle ha gjort. De svarta göra allt 
vad de vita enligt Lagen icke få, och de ha lyckats därmed igenom hela historien. Ha icke 
människorna själva förvärvat goda egenskaper i avsevärd grad, bli de lätt offer för de svartas 
infernaliska suggestioner. 

3I alla dylika fall kan emellertid planethierarkien ingripa, emedan frihetslagen blivit kränkt. 
Om hierarkien också ingriper, beror på skördelagen. Skydd från skördemakternas sida kunna 
endast de påräkna som icke sått dålig sådd och alltså icke behöva uppleva dålig skörd. De 
människor, som äro laglösa och följa sina sämsta instinkter, bli naturligtvis alltid offer för de 
svarta, villiga agenter för sina sämsta ingivelser. 

4Det är ingen konst för “svartingarna” att få vem som helst att tänka och känna vad de vilja 
inom området för dennes livsokunnighet och egoism. Detta göra de så att offret tror, att dess 
tankar och känslor äro dess egna och framför allt riktiga. En intellektuell kapacitet, som det lönar 
sig att bearbeta, vilkens intellektuella högmod, äregirighet och maktlystnad kunna stimuleras, har 
så gott som alltid blivit de svartas offer. Hur lätt de kunnat fånga även de intelligentaste, visade 
sig bäst, när dessa föllo offer för den nietzscheanska illusionen om “övermänniskan”. 

 
23.12  Svarta logen arbetar endast med materieaspekten 

1Under det att planethierarkien i sitt arbete med lägsta molekylarslagen arbetar endast med 
essentialatomerna däri, göra “skuggans bröder” allt för att binda medvetenheten i fysiska 
materien. Svarta logen arbetar uteslutande med materieaspekten, i sista hand med mentalformerna 
i mentalvärlden (med hithörande medvetenhet och energier). De utgöra bästa exemplen på 
mentalenergiernas möjlighet till suveränitet i emotionala och fysiska världarnas materier. Endast 
kausaljag kunna förstå dessa energiers oerhörda makt. Det är ingalunda märkvärdigt, att individer 
som sakna intuition kunna bli “förhäxade” (självbländade) av egen maktfullkomlighet vid 
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utövandet av denna suveräna förmåga. De svarta jagen ha specialiserat sig på denna förmåga och 
lärt sig utnyttja hithörande energier, som imponera även på andrajagen i femte naturriket. Dessa 
ha aldrig haft anledning till dylik specialisering, eftersom de, då de voro mentaljag, strävade efter 
förvärv av kausalmedvetenhet i vetskap om risken för mentaljag (förstajag) att begå misstag. De i 
planethierarkien, som undersökt de högsta svarta jagens kapacitet, ha därvid haft tillfälle att 
studera mentalenergiernas effekt i deras högsta potens. 

 
23.13  Högervägen och vänstervägen 

1Som alla esoteriska begrepp (verklighetsbegrepp) ha även samtliga de begrepp idiotiserats 
som skulle tjäna till att förnuftigt, ändamålsenligt förklara de företeelser som ha samband med 
“satanismen”. De svarta göra också vad de kunna för att förvilla genom att förlöjliga. Kanske 
följande kan klargöra vari skillnaden mellan vita och svarta vägen består. 

2Materieaspekten är den så kallade vänstervägens aspekt. De monader, som utvecklas i 
evolutionen genom människoriket, ha att utveckla medvetenhetsaspekten. Intresset för 
materieaspekten leder dem lätt på avvägar. Detta förklarar, hur dogmen om materien såsom det 
onda kunde uppkomma. 

3Emellertid är materieaspekten dominerande i de fyra lägsta naturrikena och bör vara det, för 
att bli den fasta grund på vilken objektiva medvetenheten kan bygga utan större risk för 
desorientering. Men när individen blir mentaljag och mentalmedvetenheten dominerande, är det 
viktigt att materieaspekten får träda tillbaka för medvetenhetsaspekten. Materieaspekten har då 
gjort sin tjänst och behövs ej längre såsom grund för livsåskådningen. Såsom mentalist har 
människan särskild möjlighet att aktivera mentalmedvetenheten, som i människoriket utgör 
grunden för medvetenhetsaspekten. Det är som mentalist individen gör sitt val mellan vit och 
svart magi. Mentalisten äger nödvändiga förutsättningen att bli magier: med mentalenergierna 
behärska samtliga lägre materieslagen (med 47:4 samtliga lägre, 47:5–49:7). 

4Alla människans medvetenhetsyttringar ge upphov till materie-former i emotionala och 
mentala världarna, på magierstadiet även i fysiska etervärlden. Dessa materieformer verka 
antingen attraherande eller repellerande. Formerna bestå av materia och alltså ytterst av monader, 
vilka påverkas till attraktion eller repulsion (under eonernas gång grundlägger repulsiv påverkan 
repellerande grundtendens). Man kan gott påstå, att mänskligheten på hatstadiet gör vad den kan 
för att “satanisera materien” och magasinera dess repulsionstendens och repulsionskraft. Varje 
medvetenhetsyttring kan sägas vara antingen vit eller svart, attraktion eller repulsion. Kanske kan 
det sagda ge möjlighet till en smula eftertanke. 

 
23.14  Kampen kommer att hårdna 

1Först i vår tid, från år 1875, har planethierarkien kunnat göra ett nytt försök att nalkas 
mänskligheten, nämligen genom att låta sina lärjungar öppet förkunna kunskapen om 
verkligheten. Detta hade tidigare varit omöjligt på grund av den totala desorienteringen. I och med 
att esoteriska kunskapen fått offentliggöras och planethierarkien beslutat sig för att framträda, har 
svarta logen vidtagit sina motåtgärder. Därmed har kampen mellan de vita och de svarta skärpts. 
Det är att förutse, att den blir allt hårdare, ju mer de svarta trängas tillbaka. Ty svarta logen vet, att 
den dag hierarkien återkallas, är det slut med dess makt. 

2Svarta logen kommer att imitera planethierarkiens framträdande och söka konkurrera med 
hjälp av sin hierarki. När planethierarkien återupprättar de gamla mysterierna (kända från Grek-
lands historia), kommer svarta logen att instifta sina mysterieskolor, samfund av olika slag, 
passande för olika utvecklingsstadier. De förnämsta av dessa, de som syfta till att utbilda svarta 
mästare, ha övertagit planethierarkiens utbildningsmetoder. En utomstående kan icke upptäcka 
någon skillnad mellan den vita och den svarta metoden. I själva verket sammanfalla de till över 90 
procent. För båda metodernas tillämpare gäller det att förvärva fysisk, emotional och mental 
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suveränitet. Oavsett metod måste individen ha gjort sig oberoende av dessa höljens medvetenheter 
och kunna bestämma dessa medvetenheters innehåll. 

 
23.15  Räckvidden av de svartas makt 

1De svarta ha fulländad emotional och mental telepatisk kapacitet, varför tankar på dem eller 
på något som berör deras intressesfär omedelbart kunna uppfattas av dem. De kunna också 
tillgodogöra sig allt som finns i förstajagens medvetenhet, varför intet “mänskligt” blir fördolt för 
dem. 

2De svarta ha förvärvat fullständig eterisk och emotional men icke mental objektiv 
medvetenhet. De behärska alla energier i de mänskliga världarna och utöva den oerhörda makt 
detta ger överallt där de icke hindras av planethierarkien. Den, som icke är skyddad av 
planethierarkien, är fullständigt värnlös, ifall han skulle råka ut för deras attacker. 

3“Svartingarna” nå aldrig över det högsta mentala, 47:4. Därför är kausalvärlden, idévärlden 
(47:1-3) för dem oåtkomlig. Alla de kausalideer, som konkretiseras till mentalideer, bli emellertid 
deras egendom, och de spionera på alla som ha möjlighet till kontakt med kausalmedvetenheten 
för att om möjligt uppfånga något nytt. Särskilt ivriga äro de att få vetskap om planethierarkiens 
planer, varför dess lärjungar speciellt övervakas av mentala robotar, som telepatiskt överföra allt 
mentalt. 

4Svarta logens makt sträcker sig alltså icke till kausalvärlden. Den, som blivit kausaljag och 
befriat sig från allt beroende av såväl emotionala illusioner som mentala fiktioner och lever i 
verklighetsideernas värld, har däri ett skydd. Visserligen har planethierarkien oomstridd makt 
även i mentalvärlden. Mentalister kunna emellertid icke avgöra, om en viss idé är en 
fantasiprodukt eller perspektividé (nerdimensionerad kausalidé). Därtill fordras åtminstone kausal 
medvetenhet 47:3. 

 
23.16  Människorna äro brickorna i spelet 

1Svarta logen vet, att det är slut med dess makt, när mänskligheten insett, att livets mening är 
medvetenhetsutveckling. Den försöker därför rikta mänsklighetens uppmärksamhet på enbart 
fysiska intressen, fysiska världen, materiell komfort, materiellt ägande och materiella företag. Det 
är de fysiska materiella värdena, som skilja människorna åt. När de förlora sin makt, upphör 
kampen om varor och pengar. 

2Vita logen söker rikta mänsklighetens intressen på medvetenheten (“det andliga”), på 
uppnående av medvetenhet i kausalhöljet, uppnående av idealitetsstadiet. 

3Människorna äro därför brickorna i spelet mellan de vita och de svarta. Kampen är intensiv, 
och ännu är det ovisst, hur mänskligheten skall välja. De svarta ha många trumf på hand, icke 
minst den utbredda uppfattningen, att fysiska livet är det enda och att “döden” är slutet på allting. 
De som äro antimetafysiskt inställda spela omedvetet de svarta i händerna. 

4Vad som gjort att judiska nationen alltid varit ett redskap för de svarta är just dess 
fysikalistiska inställning. Att det alltid funnits idealistiska judar, som bekämpat denna tendens, är 
också sant. Dessa äro emellertid icke nationens förtjänst och kunna således ej anföras av nationen 
såsom exempel på dess idealism. 

5Mänskligheten är det naturrike som bildar övergången från ovetenhet till insikt och förståelse. 
Kan man få människorna att förinta sig själva, så är evolutionen hämmad för oöverskådliga tider 
och få de svarta behålla sin makt. De tre lägsta naturrikena äro deras slavar och lyda blint de 
vibrationer de genomträngas av, aningslösa om slaveriet. 

6Större delen av mänskligheten befinner sig på lägre emotional-stadiet (barbar- och 
civilisationsstadierna, 48:4-7), där de repellerande vibrationerna överväga, och behärskas därför 
av hatet i alla dess otaliga medvetenhetsyttringar. Människorna ha utvecklat alla sina sämsta 
egenskaper på barbarstadiet och äro i färd med att utveckla sina bättre på civilisations- och 
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kulturstadierna. Men ännu kan man säga, att de sämre egenskaperna i omvälvningstider sådana 
som de nuvarande lättare väckas till liv än de bättre. Det betyder att i kampen mellan 
planethierarkien och svarta logen denna senare synes ha lättare att triumfera. 

7Icke förrän större delen av mänskligheten nått högre emotionalstadiet (48:2,3), bli 
attraktionens vibrationer de bestämmande. Först då är det slut med de svartas makt över 
mänskligheten. Vi befinna oss vid själva övergången från det lägre till det högre (48:4), och 
därför kämpa de svarta med större intensitet än någonsin. De båda världskrigen (1914–1945) voro 
bara början. 

8Mänskligheten har det icke lätt. Människornas nästan totala livsokunnighet, deras illusioner 
och fiktioner, deras tilltro till egen bedömningsförmåga utan fakta, deras egoism och strävan att 
sko sig på andras bekostnad, deras fruktan för allt i livet, deras ovetskap om varför de känna och 
tänka, deras skenbart outrotliga vanor och tendenser, göra dem till aningslösa redskap åt de svarta. 
De försvåra utvecklingen för sig själva och andra. 

 
23.17  Slutet på satanisternas makt 

1Största hindret för utvecklingen har icke varit mänsklig okunnighet och egoism utan 
mänsklighetens beroende av svarta logen i emotionalvärlden. De svarta ha härskat i det närmaste 
suveränt i fysiska och emotionala världarna och lett människorna att begå de mest bestialiska 
brott i tron att kunna göra ont på det att gott må komma därav. 

2Satanisterna veta att den dag, då planethierarkien återuppträder och återtar den ställning den 
innehade i Atlantis, är det slut med deras makt. Ty de svarta leva på människornas illusioner och 
fiktioner, som då snabbt komma att ersättas med riktiga ideer. De arbeta därför med frenesi på att 
fördumma, förvilla och framför allt misstänkliggöra esoteriken. 

3När mänskligheten inser, att vi äro här för att utveckla vår medvetenhet och icke för att 
barnsligt roa oss, ökas människans möjlighet att tänka själv och bli oberoende av allsköns infall 
och telepatiska påverkningar, och därmed minskas de svartas möjlighet att dirigera människorna. 
Man kommer då också lätt att inse, hur idiotiskt det är att avundas någon och att vilja hämnas 
kränkningar, i de flesta fall inbillade, grundade på missförstånd. Människorna komma allt mer att 
inse, att de äro okunniga om verkligheten och livet och börja söka förvärva kunskap. 

4Så länge de svarta existera på vår planet, komma de att med alla medel motarbeta evolutionen. 
Fråga är, om det kan bli fred på jorden, förrän de svarta blivit överförda till ett annat solsystem, 
ett av lägre grad. Många undra, varför planetregeringen helt enkelt icke gör detta. Men det får re-
geringen icke göra på eget bevåg. Den måste först få tillåtelse därtill från ett kosmiskt skörde-
maktsystem. Dylik tillåtelse torde lämnas först, när mänskligheten uppnått kulturstadiet och 
monadernas repellerande grundtendens förbytts i attraherande. Till dess har svarta logen en 
uppgift och utför ett gagnande arbete såsom dåliga skördens agenter. 

 
23.18  Påverkan från svarta logen 

1Direkt eller indirekt påverkan från svarta logen visar sig överallt där man kan konstatera 
sådant som förstärker egoismen och egocentriciteten, isolerar och avskär från enheten, avsiktlig 
repulsion, hat, kränkning av friheten, förföljelse. Det borde icke behöva sägas men är tydligen 
nödvändigt påpeka, att alla slags förföljelser äro utslag av den anda de svarta alltsedan Atlantis 
lyckats inge i mänskligheten. 

2Alla, som på något sätt kunna aktivera hatet, utbreda åsikter som sprida fruktan, vrede, oro, 
avund, förakt, misstänksamhet, pessimism etc., tjäna de svartas syften. Dessa emotionalyttringar 
äro utslag av hat, omöjliggörande den tendens till enhet som är förutsättningen för uppnående av 
femte naturriket. 

3Det finns en kärlekens bedömning, som vill undanröja hindren för utveckling, och en hatets 
bedömning, som innebär förkastelse. Destruktiv kritik isolerar, avskär bandet med den man 
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kritiserar. Den, som utesluter någon från enheten, isolerar därmed sig själv. 
4Svarta logens makt ligger i dess förmåga att söndra. Eftersom c:a 80 procent av mänskligheten 

fortfarande befinner sig på lägre emotionalstadiet (48:4-7), egentliga hatstadiet, ha de svartas 
agenter lätt för att vålla splittring överallt, mellan nationer och inom nationerna, även mellan 
gamla vänner. Man ser ofta, hurusom ett samfund eller en grupp gamla kamrater och vänner utan 
giltig orsak upplöses. Logens förmåga att fabricera vad som synes vara tillräcklig grund för dylikt 
och få majoriteten att blint godtaga skälen, är fenomenal. 

5Svarta logen har en för oinvigda ofattligt stor förmåga att få människor att följa dess 
ingivelser. En egoistisk människa utan fasta rättsbegrepp kunna de svarta utan svårighet behärska. 
Människorna veta icke varifrån deras tankar, infall, hugskott, “ideer” komma. De tro att de äro 
deras egna, särskilt om ideerna äro utpräglade och överväldigande. 

6Svarta logens vapen är kaos. Effekten beror på att denna kraft verkar i alla grupper och alla 
idiologier. Kaos åstadkoms genom att likgiltighet, fruktan, ovisshet och osäkerhet inges i 
människorna. Kaos utnyttjas sedan av makt- och äregiriga, härsklystna individer, vilka finnas i 
alla nationer utan undantag. Folken måste komma till insikt om nödvändigheten av att ersätta 
dylika personer med andra ledare, hos vilka viljan till enhet ligger till grund för tanke och 
handling, alltså inga partiledare som vålla splittring. 

 
23.19  Religionen och moralen äro deras vapen 

1Religion och moral ha alltid varit de stora ljusbringarnas värsta fiender. Säger det något?  
2Det var med “satan” (svarta logen) som “synden kom i världen”, ty dessa själlösa individer 

lyckades inbilla människorna satanismen, att “synd är ett brott mot ett oändligt väsen och kräver 
därför ett oändligt straff i evigt helvete”. Det finns ingen synd, endast misstag ifråga om Lagen, 
och de misstagen få vi gottgöra, tills allting återställts. För att satanismen skulle gå i folk lagade 
svarta prästerskapet, att kunskapen om reinkarnationen blev utrotad med alla medel. De voro 
mycket uppfinningsrika i att finna medel. 

3Sedan upphovsmannen till en ny religion var borta, har läran alltid tagits om hand av dem som 
haft makten och “oskadliggjorts” – de svartas verk. I själva verket voro dessa agenter för svarta 
hierarkien uppdelade i grader. Det fanns alltid en “inre cirkel” med esoterisk kunskap, som endast 
de i cirkeln invigda visste något om. 

4Jesuiterna arbeta med alla medel för att rehabilitera sin orden och uppvisa dess idealitet. De ha 
också insett nödvändigheten av att kunna utåt skylta med odogmatiska framstående 
vetenskapsmän. Men de, som vilja lära känna ordens historiska insats, kunna studera jesuitismen i 
Blavatskys Isis Unveiled. Man må tycka vad man vill om Blavatskys framställningssätt. Men 
bottenärlig var hon och ifråga om fakta sade hon icke mer än hon själv visste, vilket var en hel 
del. 

5Planethierarkien förutser, att ifall icke religionerna befrias från fruktan och aggressivitet, ifall 
de icke söka den syntes som utmönstrar nationernas ömsesidiga antagonism och rivalitet, ifall 
Vatikanen icke slutar med sitt politiska intrigerande och sitt utnyttjande av massorna genom att 
hålla dem nere i okunnighet, så kommer detta i framtiden att leda till ett nytt världskrig, denna 
gång ett religiöst, som i sin bestialitet kommer att överträffa allt och betyda livets utplånande på 
vår planet. Det skulle betyda satanisternas triumf. Det vore i så fall icke den första. Astronomerna 
ha kunnat konstatera att i det vida avståndet mellan Mars och Jupiter i stället för en planet finnas 
hundratals asteroider (hittills ha de upptäckt över 1700). De ha en gång tillhört en stor planet. 
Skall Tellus dela samma öde? 

6Särskilt förtalet, moraliska skvallret, är de svartas mest effektiva vapen. Så snart någon tycks 
kunna göra en verklig insats i det godas tjänst, blir han ofelbart de alltid självblinda, hycklande, 
indignerade och ofta skadeglada moralisternas offer, och därmed blir både han själv och hans verk 
oskadliggjorda. Moralism är förgiftning, och moralen har blivit mest effektiva förgiftningsvapnet. 
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Det kommer det också alltid att förbli, tills mänskligheten nått högre emotionalstadiet. 
7Det är en underlig tendens, att alltid söka dra ner alla. Det goda människan gör förtiga de. 

Men få de höra något förtal, hänga de hela dagarna i telefonen för att sprida giftet vidare till så 
många som möjligt. 

8Moralen är ohederlighetens förnämsta skylt. Fariseerna voro helgonidealets representanter. 
Moralismen är satanism. 

9Satan (svarta logen) är den störste moralisten. Han försvarar sitt djävulskap med att gud 
(planethierarkien) är omoralisk!! Satan däremot är ett helgon i tal och åthävor. 

10Många fysiskt modiga äro emotionalt eller mentalt fega. Emotionalt fega våga ej göra det 
rätta av fruktan för hån, förakt eller kritik. Mentalt fega våga icke tänka av fruktan för “guds 
vrede” etc., en fiktion som upphäver livets lagenlighet. 

11“Ett stackars verktyg för satanisterna, en okunnig bedragare är den som påstår, att endast den 
mest fullkomliga renhet kan nå högre utvecklingsstadium eller som talar nedsättande om en 
kvinna, hon må sedan vara hurudan hon än är.” (Dåvarande 44-jaget M.) 

 
23.20  Svarta logen bekämpar medvetenhetsutvecklingen 

1När mänskligheten förvärvat kausalmedvetenhet, är det slut med svarta logens makt. 
Vetskapen om detta gör att de svarta ha endast ett mål för ögonen: att med alla medel hindra 
evolutionen. Framför allt söka de motarbeta mänskliga medvetenhetsutvecklingen, låta sina 
agenter bekämpa utvecklingens banbrytare på alla områden. 

2Detta göra de genom att odla hatet i alla dess former, genom krig, kaos, tyranni, anarki etc., 
genom att uppamma individernas överlägsenhetskomplex och därmed följande isolering. 

3De arbeta på att befästa allt dogmväsen, alla slags idiologier, ju fler desto bättre, desto större 
blir splittringen, förvirringen och desorienteringen och desto mer motverkas högre insikt i verklig-
heten. Alla religioner, som hindra folk förvärva kunskap om verkligheten, ha deras energiska 
stöd. De befrämja alla politiska idiologier, vilka förr eller senare medföra inskränkning i tankefri-
heten, resultera i likriktning, framtvinga gemensamhetstänkande med olika slags tanketabuer. 

4Till planethierarkiens förfogande gentemot alla på lägre stadier står den lilla elit som nått 
humanitetsstadiets perspektivmedvetenhet och vars inlägg i debatten gå över de flestas förståelse. 

5Individerna på mystikerstadiet eller emotionala helgonen har svarta logen ingenting emot. 
Tvärtom. Ty mystiker sakna verkliga kunskapen om verkligheten, sakna exakta begrepp. De äro 
drömmare, offer för sin fantasis skapelser och utflykter i emotionalvärlden, som förblir 
illusionernas värld med desorientering i verkligheten. Mystikerna sakna sunt förnuft. De äro alltså 
ofarliga. De tjäna snarare till att befästa religionernas makt. 

6De svarta sky inga medel att idiotisera mänskligheten och ha hittills (icke minst i våra dagar) 
tyvärr alltför väl lyckats i sitt uppsåt. Mänskligheten lever i ett kaos av illusioner och fiktioner, 
och särskilt den stora massan på lägre nivåer följer likt en fårskock sina blinda ledare, som föra 
massan i fördärvet, när den, som man inbillat den, tror sig vara på väg till jordiskt paradis. 

7Svarta logen gör allt som den i detta hänseende kan, utan att någonsin fråga efter hur mycket 
lidande den vållar mänskligheten, hur enormt den försvårar individernas utveckling genom att 
idiotisera dem, påtvinga dem vilseledande illusioner och fiktioner. 

 
23.21  Svarta logen är på jakt efter all esoterisk kunskap 

1Det var först vid Poseidonis’ undergång som esoteriken blev verkligt hemlig. Det var icke 
minst för att definitivt utrota magien som Atlantis måste sänkas i havet. Visserligen kunde svarta 
logen därefter inrätta sina hemliga ordnar. Men vad som i dessa lärdes var mest kvasi. Det är från 
dylika källor de härskande vidskepligheterna om magi härröra. Någon verklig kunskap ägde de 
icke och allra minst någon verklig magi. Svarta logen har intet intresse av att ge sina hantlangare i 
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fysiska världen verklig kunskap om verkligheten, endast så mycket att de kunna ändamålsenligt 
tjäna de svartas intressen. 

2När krig utbröt mellan folk av olika religioner, var svarta eliten alltid framme för att vid 
erövringen av tempel söka komma över de hemliga arkiven. De kanske innehöllo nya fakta. I 
varje fall fingo de icke bli kända av “oinvigda”. I regel blevo erövrarna besvikna, ty dylika 
dyrbarheter hade i god tid förts undan till “oåtkomliga” ställen. Framtidens arkeologer komma att, 
“när tiden är inne”, få göra många häpnadsväckande fynd. 

3Förstajaget kan icke förvärva kunskap om verkligheten och livet och livslagarna. Detsamma 
gäller även svarta logens medlemmar. De äro förstajag och alltså hänvisade till den esoteriska 
kunskap som blivit offentliggjord och den de lyckas uppsnappa i lärjungarnas mentalmedvetenhet. 
Lärjungarna få därför lära sig att icke tänka eller sinsemellan diskutera verkliga esoterismer utan 
särskilda försiktighetsmått, så att ingenting läcker ut i mentalvärlden. De uppmanas att icke alls 
tänka på de svarta i onödan, ty det som betraktas blir förstärkt, en sak de svarta icke äro sena att 
utnyttja på sitt sätt. 

4De svarta äro alltså i besittning av all den verklighetskunskap de alltsedan Atlantis lyckats 
förvärva genom att utspionera alla lärjungars vetande. De äro de första som tillgodogöra sig den 
kunskap som kan erhållas genom esoterikerna. De äro de verkliga “hjärnpiraterna”. De förvanska 
den sedan att passa deras ändamål, samtidigt som de försåtligt varna sina anhängare för att tro på 
vad esoterikerna sagt. Det är den urgamla, ofelbara taktiken. “Världen vill bedragas.” 

 
23.22  De svarta bekämpa esoteriken 

1När en esoteriker framträder, som icke vill vilseleda människorna med nya illusioner och 
fiktioner utan vill ge människorna sanna kunskapen om verkligheten och livet, blir han snart 
utsatt för ovederhäftig och illvillig kritik från alla håll, även från dem som borde förstå bättre. 

2När en lärjunge till planethierarkien framträder med ett verk, göra de svarta först allt för att 
förhindra dess spridning. När detta ej längre lyckas, inspireras någon ärelysten att utkomma med 
ett snarlikt, som verkar förvillande och vinner spridning, prisas och godtages. 

3De enda “ockulta” författare, som fått sina ideer från planethierarkien, äro Blavatsky, Sinnett, 
Besant, Leadbeater och Bailey. De ha därför kunnat utforma det minst felaktiga och vilseledande 
av alla kunskapssystem, “teosofien”. Typiskt är att detta system rönt största motståndet och att så 
gott som alla “veta”, att det är den mest utstuderade humbug. Men alla övriga ockulta system, 
som verkat vilseledande och framför allt gjort ner teosofien, ha aldrig rönt något motstånd.   

4Den ende esoteriker, som kunnat skriva enkelt, fattligt, sakligt och exakt, beskrivande 
verkligheten med objektiva medvetenhetens syn på tillvaron, är Leadbeater. Det är verkligt sunt 
förnuft. Naturligtvis kommer han aldrig att gillas av subjektivisterna eller av dem som förälskat 
sig i orientaliska symboliken. Han är för övrigt svarta logens värste fiende, eftersom han är den 
farligaste med sin exakta syn på tillvaron, som ger klarhet och skärpa. Han är visserligen icke 
hylozoiker, men materieaspekten behandlar han i de flesta avseenden så som en hylozoiker skulle 
göra. De svarta förstodo att oskadliggöra honom. 

5Esoterikerna vilja upplysa mänskligheten om svarta logen. Naturligtvis vill svarta logen att 
mänskligheten förblir ovetande om dess existens liksom om mycket annat väsentligt. Som ifråga 
om alla nya verklighetsideer och fakta ska även i detta fall löjets och föraktets vapen tillgripas. 
Vetenskapens, filosofiens och religionens representanter ska vässa sina pennor för att orda om 
“den nya vidskepelsen”. 

 
23.23  De svarta stå bakom kvasiockultismen 

1Så snart planethierarkien genom sina lärjungar företar sig något som är avsett att gagna 
mänskligheten, bemöts detta ofelbart med motsvarande motåtgärd från svarta logens sida. När 
planethierarkien instiftade hemliga kunskapsordnar, var svarta logen inte sen med att inrätta sina 
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kvasiordnar. Det har rentav hänt att hierarkiens planer kommit till de svartas kännedom och dessa 
därför kunnat föregripa hierarkiens agenter. Ty de svarta ha överallt sina kunskapare, som 
intensivt efterspana alla planer, alla kunskapsideer etc.  

2År 1875 frigav planethierarkien den dittills hemliga kunskapen om verkligheten – “teosofien” 
– och lyckades få den att vinna utbredning. 

3De svarta ha bekämpat teosofien med alla medel de förfogat över för att hindra människorna 
att undersöka dess verklighetshalt. Sedan det icke längre gått att hindra esoteriska kunskapens 
utbredning genom förföljelse, förtal eller förlöjligande, har svarta logen i alla “kulturländer” låtit 
inrätta en mängd ockulta sekter, som skenbart förkunna kunskapen men utlära den på ett sådant 
sätt, att den måste bli missförstådd och därmed ofarlig. Dylika svarta samfund ha falskeligen 
antagit äldre ordnars namn och även i andra avseenden skyltat falskt, till exempel ståtat med 
“mästare”. 

4Eftersom de svarta äro laglösa, ha de mycket lättare att vinna människorna för sina syften. 
Mänskliga egoismen blir väl tillgodosedd och anslutningen avsevärt större. De svarta arbeta också 
mer intensivt, vilket antyddes med talesättet “världens barn äro visare än ljusets barn”, en 
esoterism som alltid misstolkats. 

5Svarta förlag ha utgivit arbeten om och av “mästare” och publicerat förfalskade brev från 
mästare med deras “porträtt”. 

6Svarta logen har tillsett att det blivit så många splittrande och desorienterande “ockulta 
system” eller teorier om verkligheten, att de flesta människor icke kunna skilja på sant och falskt. 

7Man erinrar sig osökt Christos liknelse om ovännen, som sådde ogräset. Det har gått samma 
väg med nästan alla religioner. De ha idiotiserats, gjorts obrukbara i det godas tjänst. De ha 
motarbetat medvetenhetsutvecklingen, som de voro avsedda att gagna. De ha genom sin 
intolerans predikat hatet. Buddhismen utgör härvidlag ett undantag. 

8Planethierarkien är klart medveten om att esoteriken, när den ej längre kan ihjältigas eller 
förlöjligas, kommer att förvrängas med så subtila metoder, att folk icke märker att resultatet blir 
motsatsen till det ursprungligen avsedda. Sanningen kommer aldrig att få stå oemotsagd. Och 
sanningens fiender finnas i alla läger. 

9Svarta logen har alltid vidtagit åtgärder för att förfalska de esoteriska lärorna och förvilla 
sökarna. På detta område råder således kaos. Det måste man alltid räkna med. Även klärvoajanter 
(Swedenborg, Steiner, Martinus etc.) ha trott sig kallade att upplysa mänskligheten med sina egna 
fantasisystem, vilket naturligtvis ökat förbistringen. 

10Allt fler ockulta sekter (naturligtvis under de mest oskyldiga beteckningar) ska med alla 
medel försöka motarbeta alla dem som kunna misstänkas vara lärjungar till planethierarkien eller 
gå dess ärenden. Det hittills ofelbara sättet att “oskadliggöra” hierarkiens tjänare har varit förtalets 
allt förgiftande vapen. 

11Emellertid har planethierarkien beslutat att ge världen den sanna kunskapen om verkligheten, 
och därmed torde kvasiordnarnas och ockulta sekternas dagar vara räknade. Planethierarkien 
vidtar åtgärder för att förbereda sitt framträdande och upptaga kampen mot svarta logen, som 
alltsedan Atlantis fått regera i fysiska och emotionala världarna. 

 
23.24  Sällskapsordnar äro de svartas redskap 

1Det finns två internationella så kallade sällskapsordnar, vilkas ledare äro svarta logens 
medvetna agenter. Det betyder ingalunda att ordens alla medlemmar veta ordens egentliga syfte. 
Men det finns en inre, hemlig cirkel. Inträde i denna få endast de som efter omsorgsfull prövning 
befunnits “pålitliga”. Denna elit av samvetslösa får vetskap om “vänstervägen” och blir svarta 
logens medvetna agenter.  

2Utåt skyltar orden med ädla syften såsom olika slags välgörenhet och låter den stora massan 
ordensbröder vara aningslösa om den inre cirkeln, som missbrukar dessas lojalitet för egna syften. 
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Dessa vilseledda, hederliga människor utgöra också den fasad som duperar allmänna opinionen. 
3Den inre cirkelns medlemmar förstå att med infernalisk skicklighet dirigera allmänna besluten 

inom orden i allt som rör det egentliga syftet. Det har visat sig, att allt hemligt, som icke leds av 
planethierarkien, är lämplig jordmån för livsfienderna. I extrema fall har påverkan från 
svartingarna rentav resulterat i ett slags kollektiv “besatthet”, så att även eljest sansade 
medlemmar gripits av psykosen. 

4Man kan räkna med att i framtiden dessa ordnar uppföra planethierarkiens medarbetare på 
svarta listor och efterhand motarbeta dem. Hierarkien inskärper också hos sina lärjungar att aldrig 
räkna på något slags medkänsla från de svartas sida. 

 
23.25  Svarta logen gör allt för att förvilla 

1Satanisterna äro outtröttliga i att hitta på nya sätt att förvilla mänskligheten. Ibland göra deras 
profeter upptäckter av gamla manuskript, som ge de nya, enda riktiga förklaringarna. Och det 
finns genast vetenskapsmän, som äro beredda att lansera upptäckterna. Samtidigt avfärdas 
esoteriken, den enda verkligt förnuftiga “arbetshypotesen”, utan undersökning av allmänna 
opinionens auktoriteter. 

2Det finns redan hemliga ordnar, som draga till sig de omdömeslösa och förvilla dem. Den 
livsokunnige kanske ler åt denna utsaga som han ler åt allt annat han är aningslös om. Faktum 
kvarstår. 

3De svarta ha lyckats bra med att förvända synen på folk i väsentliga livsfrågor, exempelvis 
inbilla människorna att frukta döden, som icke är något att frukta: att få återvända till 
kausalvärldens fullkomlighet i alla avseenden. 

4Att sanningen alltid röner motstånd överallt och lögnen alltid tros, är bevis på svarta logens 
makt. 

5“Det finns en kärna av sanning i allt.” Det finns det i de flesta och mest uppenbara lögner. 
Men det är intet försvar. En kärna är ett faktum. Men om detta faktum sätts ihop med falska 
påståenden, så har sanningen blivit förvrängd. 

6Författare i esoterik borde betänka, att satanisterna ivrigt studera deras verk, icke för att lära 
utan för att finna argument att utnyttja och därmed förvilla. Det är därför viktigt, att det som sägs 
är exakt och entydigt och icke kan utläggas i motsatt riktning. Satanisterna äro specialister på att 
misstyda allt som kan misstydas, så att det också blir missuppfattat. Detta görs så skickligt, att den 
ouppmärksamme läsaren aningslöst går i fällan. Man bör också besinna, att de missförstånd, som 
en gång ingått i medvetenheten, förbli svårutrotliga. 

 
23.26  Svart och vit inspiration 

1Alla medvetenhetsyttringar äro samtidigt energiyttringar, som förr eller senare ha ofrånkomlig 
effekt. De tänkare, som vilselett mänskligheten med sina fantasispekulationer, ha varit offer för 
hithörande tankeenergier, som driva dem att producera sin gallimatias, icke sällan under allsköns 
försakelser. Ha de med sina ideer kunnat effektivt desorientera, så ha deras tankar erhållit ett 
oerhört tillskott av energi från de svarta, vilket haft den verkan, att de för tänkaren själv utgjort 
kompensation för hans uppoffrande arbete och naturligtvis ytterligare befäst honom i hans 
fiktivitet och skärpt hans skarpsinne. 

2Energierna från planethierarkien ha icke kunnat få denna effekt, eftersom de icke stimulera 
inbilskheten, fåfängan och övriga repellerande egenskaper. Därtill kommer att ytterligt få på 
mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium alls kunnat uppfatta verklighetsideer och alltså 
erhålla stimulans från rätt håll. 

3De, som undra över varför de minst förnuftiga ideerna alltid godtas före de förnuftiga, kanske 
lättare förstå det, när de få veta, att alla ideer som desorientera mänskligheten gjorts suggestiva av 
svarta logen. 
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23.27  Exempel på svarta logens illusioner 

1Den så kallade tredje ståndpunkten, “neutraliteten”, som vägrar att i kampen mellan frihet och 
tyranni taga ståndpunkt, har i själva verket valt tyranniet. Det var innebörden av Jeshu ord, “den 
som icke är med är emot”. Det finns ingen neutralitet i kampen mellan vitt och svart, mellan gott 
och ont, mellan rätt och orätt. Det är vår plikt att stå det onda emot, att icke låta det onda få 
regera. Det är vår plikt att försvara oss själva mot banditer och rövare. Det är vår plikt att 
bekämpa livsfientliga läror, icke låta lögnen få regera. 

2Det framhålles med skärpa från planethierarkien, att på mänsklighetens nuvarande 
utvecklingsstadium och så länge svarta logen har makt att fördumma och brutalisera 
mänskligheten, är fred en illusion. Det kan icke finnas fred, så länge individer sträva efter makt 
för att förslava mänskligheten. Vill mänskligheten icke stå det onda emot med alla lagliga medel, 
så kommer mänskligheten att dränkas gång på gång, tills evolutionen nått så långt, att 
mänskligheten kan välja rätta sidan i livskampen. “Gud” (planetregeringen) gör icke det som 
enligt Lagen mänskligheten måste lära sig. Vilja människorna icke stå det onda emot, så få de 
finna sig i att bli offer för de svarta, förlora sin frihet och sina mänskliga rättigheter. 

3Staten är ingen gud och saknar rätt att befalla folk att tänka på visst sätt. Individen är icke till 
för staten utan staten för individen. Nationer som bestrida de axiomen äro i svarta logens våld. 

4“Idealstater” få vi inga förrän planethierarkien återkallats och fått övertaga skötseln av vår 
planets affärer. Kungadömet “av guds nåde” var från början just dessa “gudars” vistelse i 
människoriket. “Gudarna” styrde i vishet, tills svarta logen, som alltid lyckats förvilla och 
idiotisera, fick massan med sig och därmed satte stopp för fortsatta medvetenhetsutvecklingen. 

5Talet om “världsstat” och “världsregering” är ett av de otaliga sätt de svartas redskap använda 
att fördumma folk med i syfte att driva dem i slaveri. Det har aldrig ingått i planethierarkiens plan 
att det skulle finnas en världsregering men väl ett nationernas förbund, nationernas broderskap, 
baserat på ömsesidighet beträffande behov, förståelse och hjälp. En överorganisation av stater i ett 
enda världsvälde, som skulle kräva sin speciella enhet, skulle motverka utvecklingen. Varje ras, 
varje nation är en enhet och har sin särskilda uppgift, sin insats att göra i allmänna utvecklingen. 
Detta förutsätter att det hela går före delen, mänsklighetens väl före nationens. Detta förutsätter 
vidare allmän frihet för alla inom av natur- och livslagar angivna gränser, frihet i förhållandet 
mellan staterna. En större insats av någon nation berättigar icke till tal om överlägsenhet. 
Frihetslagen har sin giltighet ifråga om såväl stater som individer. Det väsentliga gemensamma är 
förståelsen för livets mening och mål. 

6Förutsättningarna för mänsklighetens enande äro att intelligentian i nationerna insett 
esoteriken vara den förnuftigaste av alla arbetshypoteser. Först då finns möjlighet förena de olika 
religionernas och idiologiernas anhängare, finns den breda tolerans och från fördomar frigjorda 
perspektivmedvetenhet, frihet från illusioner (hat och fruktan), som ännu saknas på grund av 
själviskheten hos representanterna för både kapital och arbetare, i nationella egoismen och 
inbilskheten. 

7“Farväl till alltihop.” Människans utvecklingsväg består i en serie “uppvaknanden”, och vid 
dessa grips hon av lust att slänga allt hon dittills förvärvat “överbord”. Det blir många tillfällen 
därtill genom långa serien inkarnationer. Det visar bara hur långt hon själv har kvar, innan hon 
blir ett med allt. Sedan vill hon leva för att hjälpa och höja. 

8De kristna se “guds välsignelse” i “god” skörd: rikedom, berömmelse, framgång i företag etc. 
Esoterikern har fått lära sig att i varje fall god skörd icke har det minsta att göra med “guds 
välbehag”, snarare tvärtom. God skörd och individens medvetenhetsutveckling höra sällan 
samman. 

9Med tanke på det myckna hokuspokus som bedrivs med “andar” etc. hävdar planethierarkien 
med skärpa, att numera ingen från hierarkien någonsin visar sig för en människa, vare sig i fysiska 
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eller emotionala världarna. Allt dylikt är svart. Rudolf Steiner, som “umgicks med höga andar”, 
blev totalt vilseledd.     

 
23.28  Svarta logens agenter 

1De, som hylla den medvetna egoismens ohöljda principer och hänsynslöst använda alla medel 
för att nå sitt mål, det må vara maktens, rikedomens eller ärans, taga makten i egna händer etc., 
riskera att bli de svartas omedvetna agenter. Ytterligt få av dessa ana att de äro redskap i de 
svartas tjänst. Hela institutioner och samfund gå de svartas ärenden. 

2Det finns medvetna agenter. Blavatsky utpekade särskilt Gladstone och Bismarck såsom 
sådana. 

3De svartas agenter i fysiska världen erhålla sina inspirationer från svarta logen. Intelligensen 
är det intet fel på. 

4Många ockultister (“esoteriker”) äro omedvetet de svartas agenter. De igenkännas på att de 
vålla söndring och splittring. Ett typiskt exempel på deras arbetsmetoder är Rudolf Steiner. Han 
sökte spränga teosofiska samfundet, när han ej fick bli dess ledare. Sedan gjorde han vad han 
kunde för att förvränga kunskapen. I likhet med Nietzsche var han aningslöst påverkad och 
vilseledd. Båda lyckades förvilla hundratusenden. 

5Det mest påtagliga för svarta logens agenter är diktaturtendensen, som vill begränsa, helst 
undertrycka friheten i alla dess former. Det finns ett slag av diktatur, som kan försvaras, den som 
använder makten för att försvara friheten. Makt är de svartas devis. 

6Kommunismen har satt lögn, bedrägeri, mord, slaveri i system och är satanismens högsta 
triumf. Den är bästa beviset på att socialismen måste utmynna i ett dessförinnan aldrig skådat 
tyranni. 

7Det kan icke nog skarpt framhävas, att “frihetens fiender äro ljusets fiender”. Det är en 
väsentlig skillnad mellan de politiska regimer som medge yttrandefrihet med fri press och dem i 
vilka denna frihet undertryckes. Saknas fria pressen, bli folken systematiskt vilseledda och 
fullproppade med lögner såsom fallet var i Sovjetunionen och alltjämt är i Kina. Att icke inse 
detta, vittnar om total omdömeslöshet, utmärkande särskilt för “tredje ståndpunktens” 
förespråkare. Där denna frihet saknas, är regeringen svarta logens verktyg, vilket katolska kyrkan 
också varit. 

 
23.29  Själlösa människor 

1“Själlös” kallas en sådan människa, som medvetet klippt av bandet mellan monaden (i 
triadhöljet) och kausalhöljet (“själen”). Man har talat om att svarta logens medlemmar förlora 
kausalhöljet vid solsystemets upplösning. I själva verket ha de efter inträdet i svarta logen icke 
längre något riktigt kausalhölje, endast den lilla del därav, som består av 47:3-molekyler och 
omsluter inkarnationshöljena, den del som kallas triadhöljet (i teosofisk terminologi: 
“personligheten”). 

2Vidare har man aldrig klart fattat skillnaden mellan jaget och dess höljen. Jaget kan förstöra 
sina höljen med de konsekvenser detta har. Men jaget självt kan aldrig gå förlorat. Förr eller 
senare, i något annat solsystem eller rentav i en annan kosmos, kan jaget förverkliga sin 
gudomlighet. 

3Det finns två slag av själlösa människor. De som ha möjlighet att återkalla kausalhöljet och 
därmed åter knyta brustna bandet mellan triadhöljet och kausalhöljet. De som nått så långt i 
ondska, att de icke kunna längta efter det goda, ädla, sköna, sanna. När de förstört varje möjlighet 
och Augoeides inser detta, överger han kausalhöljet, som då upplöses. 

4Det har i “esoterisk” litteratur påståtts, att själlösa icke kunna vidare inkarnera. Detta gäller 
emellertid endast det andra slaget av själlösa, vilkas kausalhöljen blivit upplösta, sedan de 
definitivt övergivits av Augoeides, som i det längsta hoppats på att människan skall anhålla om att 
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få återknyta förbindelsen. 
5Det finns alltså själlösa människor för vilka icke allt hopp är ute. Vad som utmärker dessa är 

frånvaro av förståelse för evolutionens nödvändighet och för allas väl. De ansluta sig gärna till 
organisationer, som befrämja den egna gruppens väl på andra gruppers eller individers bekostnad. 
Betecknande för dylika organisationer är en allt behärskande psykos, som individerna falla offer 
för. 

6En själlös individ kan mycket väl vara vän med folk, ofta förvärva stor popularitet och i 
allmänna omdömet framstå som en verklig hedersman och välgörare. Men ifall någon står i vägen 
för hans avsikter eller av honom uppfattas såsom farlig eller avslöjande, så får den individen 
bereda sig på mycket stora obehag. 

7Hitler och de sex högsta cheferna kring honom voro enligt D.K. “själlösa”. De erhöllo sin 
fruktansvärda makt från svarta logen. De kunna alltså anföras såsom slående exempel (sluga, 
hjärtlösa, “utan nåd”). Goebbels är exemplet på vilken grad av intelligens de kunna nå. Räkna 
aldrig på deras tacksamhet. Andra duga endast såsom redskap för deras syften. 

 
23.30  Lärjungar och aspiranter måste vara vaksamma 

1Planethierarkien säger klart ifrån, att varhelst den arbetar i mänskliga världarna, är svarta 
logen efter den och söker omintetgöra alla dess resultat. Det är därför lärjungarnas insikt och 
omdömesförmåga äro nödvändiga och deras vaksamhet aldrig får slappna. Ha de svarta lyckats 
uppsnappa något av planethierarkiens planer, söka de förekomma dessa och starta företag under 
ideell förklädnad och med duperade idealister som förförisk skylt. 

2Aspiranter på lärjungaskapet måste alltid räkna med att bli uppförda på deras svarta lista. 
Lärjungar motarbetas på alla sätt. Den aspirant, som antagits såsom lärjunge, behöver icke frukta 
de svartas attacker, ty planethierarkiens möjligheter till försvar mot dessa stå till lärjungarnas 
förfogande. Men den, som icke är förvissad om detta försvar, gör klokt i att icke ens i sina tankar 
syssla med eller prata om saken. Att bli uppförd på deras svarta lista medför livslång kamp mot 
hemliga fiender. 

3Inbilskheten faller alltid offer för sin förmätenhet. Tror någon sig vara märkvärdig, så är det 
lätt för de svarta att inbilla honom att han är särskilt utvald. Det finns många i emotionalvärlden 
som tro att de där träffat sina “mästare”, aningslösa om att dessa varit svarta representanter, 
förvillande lika de högre jag de förege sig vara. Det händer, att även lärjungar, innan de blivit 
kausaljag, bli duperade av dessa fulländade skådespelare. Hur lätt det går även för en lärjunge att 
misstaga sig, är Annie Besant exempel på. Mycket, som hon tog för “order från mästaren”, kom i 
stället från svarta logen. 

4Individen har så lätt att tro, att just han är något alldeles särskilt. När han får höra om 
lärjungaskapet, finns risk för att han tror sig utvald. Och lurande “mästaren” i emotionalvärlden 
har då ingen svårighet att få ett nytt offer i sina klor. Gentemot dylika makter är människan 
värnlös med all sin klokskap. Ingen är “färdig” som tror sig vara det. 

 
23.31  Icke ens de svarta äro uteslutna från enheten 

1Det må påpekas, att planethierarkien fortfarande betraktar de svarta, dem som medvetet 
avklippt förbindelsen mellan kausalhöljet och triadhöljet, som sina bröder, även om den överallt 
den kan söker motverka effekten av deras destruktiva arbete. De svarta äro bröder på främst två 
grunder:  

2De svartas monader äro delaktiga i kosmiska totalmedvetenheten, vilket gör att de, förr eller 
senare, på oerhört lång omväg, få göra om sin evolution. 

3De svarta gagna på sitt sätt manifestationsprocessen genom att arbeta på involutionen, om än 
med förfelat motiv i avsikt att hejda evolutionen. Det visar sig alltid i något avseende, att det onda 
måste tjäna det goda. 
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4Det är därför som icke heller de svarta äro uteslutna från enheten. De äro blinda, äro offer för 
den absoluta självhävdelsens illusion, och kunna i sitt avklippta triadhölje aldrig nå kausalmed-
vetenheten och kunskapen om livets enhet. De få förvärva ny förstatriad och nytt kausalhölje, och 
vad detta innebär av lidande, behöver icke ordas om. 

5Allting utgör en enhet, och alla äro delaktiga i denna enhet, enheten med allt. Den, som 
känner sig isolerad, har av okunnighet (mentalt, emotionalt) uteslutit sig själv. Och det är ett av de 
otaliga exemplen på illusion och fiktion. Ty ingen kan verkligen utesluta sig, endast inbilla sig 
vara utesluten. 

 
23.32  Amorc (Ancient Mystical Order Rosae Crucis) 

1Supreme Grand Lodge of Amorc utgav år 1932 en elegant bunden bok om 175 sidor, författad 
av Raymund Andrea, F.R.C., Grand Master of the Rosicrucian Order for Great Britain, med titeln 
The Technique of the Master, or the Way of Cosmic Preparation. År 1953 trycktes redan femte 
upplagan. 

2Här föreligger ett arbete av helt annan formell kvalitet än de flesta ur samma källa. Boken är 
välskriven, och även om ingen lärjunge till planethierarkien skulle låta sig duperas, finns stor risk 
att de flesta ockultister icke skulle genomskåda den skicklighet med vilken författaren förstår att 
misstänkliggöra planethierarkiens strävanden att skänka mänskligheten kunskap om verkligheten 
och livet. Författaren citerar flitigt i teosofiska litteraturen publicerade uttalanden av flera 45-jag 
(“mästare”). Det gör han med all respekt och på sådant sätt, att den okritiske läsaren lätt tror att 
författaren själv är en lärjunge till dessa mästare.  

3Författaren har “ingen önskan att misstänkliggöra” några som helst ockulta samfund. 
Samtidigt heter det: “En teosofisk ledare anmärkte en gång, att hans samfund från toppen till 
bottnen var fullt av svampar.” Det vore intressant att få veta den “ledarens” namn och i vilket 
sammanhang yttrandet skulle ha fällts.  

4Läsaren varnas för att följa andra ordnars, samfunds, sekters felaktiga anvisningar och 
olämpliga metoder. “Rosenkreuzarna” känna till alla, men Amorcs är den enda rätta. Andra 
lärosystem syssla med abstrakt meditation eller “meditera på Självet”, vilket just icke leder någon 
vart. Amorc är den enda som visar hur studeranden skall “använda självet”. Det är icke lätt för 
den okunnige att inse, att ordet “självet” tages i två olika betydelser (lägre och högre, jaget i 
förstatriaden och i andratriaden). 

5“Rosenkreuzarorden” Amorc är sig lik i alla avseenden. Endast den är i besittning av äkta 
rosenkreuzarordens läror. Endast den har de rätta utvecklingsmetoderna. Det visar sig emellertid, 
att Amorc grundligt studerat allt som publicerats genom planethierarkiens försorg och använt det 
för egna syften. The Technique of the Master är ett exempel på detta. Den är späckad med citat av 
45-jagen M. och K.H. 

6Amorc gör vad den kan för att underlätta studiet. Världsåskådningen är den enklast tänkbara. 
Tillvaron uppdelas i “två sfärer”: “kosmiska medvetandets sfär” och “personlighetens sfär”. Till 
personlighetens sfär höra det fysiska, emotionala och mentala. Beskrivningen av kosmos 
påminner om yogafilosofernas nirvana eller kosmiska självet eller det absoluta, som i sig 
absorberar personligheten. Så enkelt var det, när man kommit så långt. 

7I elva kapitel behandlas det fundamentala i tekniken, förberedelsen för den, illusionerna om 
den, dess opersonlighet, dess magi, mästarna och tekniken, yrket och tekniken, personliga 
anpassningen, lärjungen och hans kritiker, och sist frågan om “slutprovet”. 

8Som bekant gå vita och svarta samma väg och använda i stor utsträckning samma metoder för 
medvetenhetsaktivering fram till förvärv av “personlighet”: mentalmedvetenhetens behärskande 
av inkarnationshöljena. Sedan skiljas vägarna. Betecknande är att författaren sammanfattar alla 
högre slag av medvetenhet i termen “kosmisk medvetenhet”, som han definierar med uttryck 
hämtade från yogafilosofien: uppgåendet i det absoluta, en meningslös fras, som låter bra och som 



 

 20 

med ett slag förpassar all högre medvetenhet in i det oåtkomliga. Ty just där gör aspiranten på 
svarta mästerskapet halt: inför kausalmedvetenheten. 

9Är man väl uppmärksam på detta, kan man med behållning läsa författarens försök att 
utveckla ett tekniskt förfaringssätt för aktivering av emotionala medvetenheten. Framställningen 
är briljant och innehåller många beaktansvärda påpekanden. Svarta logen har i författaren funnit 
ämnet till en svart mästare. Det är icke många i de ockulta samfunden som presterat något 
liknande. Det är förbluffande att följa de svartas teknik, så lik de vitas, att endast invigda kunna 
upptäcka de subtila övergångarna. Det bör påpekas, att de svartas symbol (symbolen för 
involutionen) – liksidiga triangeln med spetsen ner och basen upp – flitigt återges i boken. De 
vitas symbol (symbolen för evolutionen) är som bekant liksidiga triangeln med spetsen upp och 
basen ner. 

10Ifall kritik är nödvändig för att klargöra felaktigheter, så är den icke bara försvarlig utan enda 
sättet att få folk inse illusiviteten och fiktiviteten. De, som mena, att man ej bör kritisera utan nöja 
sig med att ge folk rätta kunskapen, ha icke förstått att utan kritik folk icke kunna skilja på sant 
och falskt. Omdömeslösa kunna icke ens skilja på kritik och kverulans, konstruktiv och destruktiv 
kritik. 
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