12 SUPERESSENTIALJAGET
12.1 Superessentialjaget
Superessentialjaget (enklare uttryckt: 45-jaget) är ett fulländat andrajag med direkt anknytning
till tredjetriaden, vars medvetenhet han i fortsättningen skall aktivera.
2
Superessentialjaget är suveränt i de fem lägsta atomvärldarnas (45–49) tre verklighetsaspekter. Superessentialjaget är lägsta slag av solsystemjag. Såsom 45-jag har individen tillgång till
hela solsystemet, möjlighet att utforska medvetenhetsinnehållet i alla solsystemets planeter, enär
45-världen är den lägsta värld som är gemensam för hela solsystemet. Han förvärvar därigenom
kunskap om och förståelse för andra evolutionssätt, vilka i många avseenden äro beroende av förefintliga monadtypen, sådan denna utvecklats i förstatriaden i solsystem av första graden. Vårt
solsystem är av andra graden med uppgift att utveckla monadmedvetenheten i andratriaden.
3
Superessentialjaget har säte och stämma i planethierarkien och får även avge votum vid stora
sammankomsten mellan planethierarkien och planetregeringen.
4
Ett 45-jag (som icke inkarnerat) lever normalt i sin andratriad med kausalhöljet som lägsta
hölje (i sig inneslutande lägsta triaden). Närhelst han så önskar, formar han med hjälp av sin lägsta triad ett mental-, emotional- och fysiskt-eteriskt hölje och med hjälp av eteriska höljet ett aggregathölje av de tre lägsta fysiska molekylarslagen (49:5-7). Detta grovfysiska hölje är så förvillande likt en organism, att ingen människa är i stånd att märka någon som helst skillnad. Detta är
den enkla förklaringen på detta “fenomen”. Såväl formningen som upplösningen av höljena är ett
ögonblicks verk. Icke desto mindre innebär denna process onödig kraftförbrukning för den som
skall permanent arbeta bland människorna och vill vara i daglig kontakt med sina inkarnerade
lärjungar. Det är därför ett 45-jag inkarnerar. Att detta innebär ett “offer”, torde lätt inses, men
icke hur stort.
5
Av planethierarkien har 45-jaget sedan gammalt anförtrotts uppgiften att bland aspiranterna på
lärjungaskapet utvälja dem som hade största förutsättningarna att inom rimlig tid (tolv à tjugo
inkarnationer, tagna i omedelbar följd) bli kausaljag. I regel är också hans s.k. ashram befolkad
med lärjungar av olika grad, samarbetande på gemensam uppgift i något av de fyra lägsta naturrikena.
6
Hittills ha endast 45-jag fått åtaga sig ledningen av lärjungar. Men tillströmningen har på sistone visat sig så stor, att planethierarkien beslutat att låta även 46-jag bli lärare.
7
Essentialjaget är i regel medarbetare åt den lärare han har att tacka för att ha kunnat bli kausaljag och essentialjag. Också med tanke på dylik gentjänst blev han av läraren utvald bland de
många aspiranter som 45-jag kunna välja. Samarbete under många inkarnationer i människoriket,
tacksamhet för gjorda tjänster och “obetald skuld” äro givetvis faktorer som medverka vid valet.
Den, som utvalts till lärjunge, måste i alla avseenden fylla de nödvändiga kompetenskraven.
8
Innan individen kan bli ett 45-jag, måste all dålig sådd i fjärde naturriket vara slutskördad.
Ifall han, som 43-jaget Christos gjorde, inkarnerar för att hjälpa mänskligheten, påtar han sig
därmed frivilligt alla de möjliga “olyckor” för vilka han kan bli utsatt, delande mänsklighetens
alla villkor. När redskapet Jeshu dödades, tvangs Christos avbryta sin inkarnation. Man kan säga,
att också Christos dödades. Detta var således ingen s.k. karmisk skuld. Så mycket större skuld
ådrog sig judafolket, den enda gång i världshistorien som ett 43-jag drabbats av ett dylikt öde. Det
blir också den sista, ty mänskligheten skall icke en gång till få dylik möjlighet. Från sjätte naturriket framträder ingen, förrän planethierarkien återkallats.
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12.2 Superessentialmedvetenheten
Essentialmedvetenheten är planetarisk gemensamhetsmedvetenhet. Superessentialmedvetenheten räknas till solsystemmedvetenheten. Solsystem av andra graden har till uppgift att utveckla
45-medvetenheten hos alla inom solsystemet.
2
Det är i 45-medvetenheten, som tillvarons rörelseaspekt, energiaspekt, viljeaspekt blir den
dominerande.
3
Det högre innefattar det lägre, varför 45-medvetenheten utom viljeaspekten innebär en syntes
av och suveränitet i tillvarons tre aspekter i de fem lägsta atomvärldarna (45–49).
4
Hur totalt förfelat varje försök att spekulera över detta slag av medvetenhet vore, framgår bäst
av det faktum, att en människas medvetenhet förhåller sig till ett 45-jags som en växts medvetenhet till en människas. Detta är icke sagt i nedsättande syfte utan endast för att klargöra den oerhörda distansen. En esoteriker förstår fuller väl det befogade i att ett 45-jag kan tala om “human
beings, poor foolish things”.
5
Trots att 45-jaget D.K. säger, att han skrivit för dem i fram tiden och att hans böcker icke
kunna rätt förstås av andra än “invigda”, tro alla läsare, som kommit över denna litteratur, att de
begripa och förstå allt. Detta har också resulterat i en mängd missuppfattningar. Många ha blivit
“konstiga” på försöket. De tro sig vara minst kausaljag eller något lika barockt. Om något, visar
detta, att insikten tillhör visst utvecklingsstadium och att “alltför högt” vetande endast förvillar.
Det finns verkligen “skolklasser” även i esoteriska kunskapen.
6
Själv uppmanar D.K. dem som kunna, att nerdimensionera vetandet, så att det blir förståeligt
för dem på civilisationsstadiet.
7
Superessentialjaget, som har förvärvat medvetenhet i de fyra lägsta atomslagen (46–49), kan
därmed sägas ha förvärvat lägsta kosmiska medvetenhet, ifall man räknar atomerna till kosmos,
till skillnad från molekylarmaterien, som tillhör solsystemet. Men beteckningen är oegentlig, enär
egentliga kosmos börjar med värld 42. Atommedvetenhetens betydelse ligger däri, att ägaren därav är fullt subjektivt och objektivt suverän i hithörande värld och fullt behärskar motsvarande
energier. Emellertid har skillnaden mellan atom- och molekylarmedvetenheten föranlett vissa
esoteriker att göra denna oegentliga uppdelning och därmed vålla begreppsförvirring hos de studerande.
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12.3 Viljan
Viljan är aktiva medvetenhetens förmåga att låta dynamis verka genom sig. Hos 45-jag har
denna förmåga blivit så effektiv, att alla lägre världars materieslag förefalla automatiserade. För
45-jaget bjuder materieaspekten så föga motstånd, att “allting är energi”.
2
Ju större uratomtätheten (ju mer sammansatta atomslagen), ju “grövre” materien (atomslag,
molekylarslag), desto mindre dynamiseffekten, och detta i alla världar i hela kosmos. Först i 45materien synes dynamis kunna verka på sådant sätt, att individen kan börja få förståelse för vad
som menas med kosmisk allmakt.
3
Det superessentiala är andrajagets viljeaspekt, och hithörande energier nå förstajagets höljen
(och organismen) via hjässcentrum. Det är den fulländade enhetsviljans energi, denna enhetsvilja,
som är första uppenbarelsen av verkliga energiaspekten.
4
Viljan är för människan ett olösligt problem (“mysterium”). Först superessentialmedvetenheten har möjlighet fatta något av dess väsen. Man kan säga, att viljan bland annat är en syntes av
kunskap, enhet, makt och lag. Den är dynamis. Den yttrar sig såsom “vara”.
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12.4 Superessentialvärlden
Superessentialvärlden har sedan gammalt kallats viljeaspektens värld, varmed rörelseaspekten
kanske överbetonats. I varje värld är det något av de sju departementen, som gör sig bäst gällande,
och för 45-jagen i första departementet synes energiaspekten särskilt gynnsam.
2
Värld 45 är den värld som planethierarkien kallar “nirvana”. Att yogafilosofien med “nirvana”
betecknar något motsvarande kausalvärlden, är ett av bevisen för att denna filosofi är spekulativ.
Det som kallas “jagets utslocknande” är naturligtvis icke jagets utan förstajagets (inkarnationshöljenas) upplösning och triadhöljets uppgående i större kausalhöljet. Enär yogierna icke veta något
om kausalvärlden, taga de den världen för den högsta de hört talas om, nirvana. Återfödelsen fatta
de som jagets återvändande från mentalvärlden (devachan), som enligt deras åsikt är människans
högsta. Att de yogier, som kommit i kontakt med teosofien, i många fall reviderat sina åsikter, är
givet och något man allt efter tiden går får vara beredd på. Men det sagda gäller för den äldre, av
teosofien opåverkade yogaläran.
3
Viss korrespondens föreligger mellan världarna 45 och 49, 46 och 48, 47:1-3 och 47:4-7. Det
fordras grundlig förtrogenhet med hithörande slag av energier för att upptäcka de direkta påverkningarna, som bero på förefintlig affinitet.
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