13 PROTOGONOS OCH TREDJEJAGET
13.1 PROTOGONOS
1

Liksom Augoeides är förstajagets (människomonadens i förstatriaden) “skyddsängel”,
övervakare och ställföreträdande andrajag, så är Protogonos motsvarande för andrajaget (monaden
i andratriaden). Liksom Augoeides tjänstgör som förbindelselänk mellan första- och andratriaden,
så förbinder Protogonos andra- och tredjetriaden.
2
Individens olika höljen upptaga vibrationerna i sina världar. Men triaderna mottaga även
energier, som från tredjetriadens manifestalmolekyl (43:4), utgående från Protogonos, strömma
ned genom triadernas tre enheter. Därmed möjliggöres monadens målmedvetna
medvetenhetsutveckling. Dessa energier skall monaden lära sig bemästra, denna energiström, som
gör triadkedjan till ett “levande helt”.
3
Protogonos skulle man kunna säga vara triadkedjans förbindelse med monadens atomkedja 2–
43. Vi röra oss i detta avseende med ännu icke närmare klargjorda förhållanden, förmodligen
obegripliga för förstajaget. Det finns nämligen sådana.
4
Liksom Augoeides använder individens andratriad för att befordra energier från tredjetriaden
till förstatriaden, så begagnar Protogonos tredjetriaden för att anknyta den till planetregeringen,
varmed förbindelse upprättas mellan triadkedjan och kosmiska energierna, ett led i den kosmiska
rörelsen (se KOV 1.27).
5
Bakom eller över monaden–jaget såsom människa, ansvarig för sina handlingar, står
planethierarkien, av vilken Augoeides är (om än tillfällig) medlem. Och bakom all aktivitet i
mänskliga evolutionen står planetregeringen, i vilken Protogonos har sin tillfälliga plats.
6
Liksom Augoeides tillhör ett kollektivväsen, så är även fallet med Protogonos. Detsamma
gäller för alla, som förvärvat kollektivmedvetenhet. Alla, som äga samma slags
kollektivmedvetenhet inom sin parallellevolution, utgöra automatiskt ett kollektivväsen.
7
Sedan augoeiderna lyckats föra fram sina skyddslingar till essentialjag och själva förvärvat i
solsystemet högsta uppnåeliga medvetenhetsslag, fortsätta protogonerna med att tillhandahålla
energier för andrajagen, tills dessa blivit tredjejag. Protogonerna ingå därefter i de flesta fall i
planetregeringen för att fylla några av de många funktioner, som bli “lediga” i den mån
förutvarande befattningshavare uppgå i högre, kosmiska riken.
13.2 Terminologi och symboler om Protogonos
Beteckningarna Augoeides och Protogonos användes av Pytagoras och senare även av
gnostikerna.
2
Protogonos och med honom sammanhängande företeelser ha i de olika kunskapsordnarna (som
vanligt) fått olika beteckningar. Så kallades hos gnostikerna tredjetriadens submanifestalatoms
medvetenhet (44:1) “anden” och manifestalmedvetenheten (43:4) för “gud” eller “fadern”.
3
D.K. (en av Christos’ lärjungar i Palestina) har använt beteckningen “Närvarons ängel” på
Augoeides och “Närvaron” på Protogonos, därmed erinrande om Christos’ uttalande om dem som
“alltid skåda min faders anlete”.
4
Beteckningen Protogonos förekom även såsom symbol för dels makrokosmos (individen
såsom mikrokosmos), dels världssjälen (kollektiva manifestalmedvetenheten), dels individen
såsom aspirant på att bli någon av de “sju Kumaraerna” (planetregeringens högsta areopag).
5
Protogonos är för människan “gud transcendent”, även om hon ej kan inse detta förrän såsom
kausaljag.
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TREDJEJAGET
13.3 Allmänt
När monaden definitivt centrat sig i andratriaden (essential-atomen), är det gamla kausalhöljet
överflödigt och upplöses, var-efter mentalatomen själv formar eget kausalhölje. Något
motsvarande sker, när monaden definitivt centrat sig i tredjetriaden. Då är andratriaden överflödig
och upplöses, varefter tredjetriaden själv formar lägre höljen av atomslagen 45–49. Kvar bli
tredjetriaden och atomkedjan 43–49, möjliggörande för monaden att vara verksam i solsystemets
sju atomvärldar och suverän i alla 42 molekylarvärldarna.
2
I tredjetriaden börjar monaden såsom fulländat superessentialjag (45:1) för att därefter bli ett
submanifestaljag (44:1) och slutligen ett manifestaljag (43). Därmed är monadens
medvetenhetsutveckling
inom
solsystemet
avslutad.
Monaden
fortsätter
sin
medvetenhetsexpansion i de 42 kosmiska atomvärldarna via sin atomkedja 2–43. Detta är den
schematiskt tecknade medvetenhetsutvecklingen från mineralriket till högsta kosmiska riket.
3
Tre centra i tredjetriaden ha förbindelser med förstatriaden motsvarande dem med
andratriaden. Manifestalmedvetenheten (43) har direkt anknytning till fysikalatomen (49), ehuru
denna förbindelse har föga betydelse, innan monaden blivit 45-jag.
4
Enligt esoteriskt talesätt kallas detta att “anden manifesterat sig i materien”.
5
Det finns såväl 44-jag som 43-jag tillhörande alla sju departementen. Men det är under
innevarande zodiakepok endast de tillhörande första, andra och tredje departementen, som åtagit
sig ledningen av de lägre jagen tillhörande planethierarkien. Det finns så många funktioner att
fylla i de olika manifestationsprocesserna, att uppgifter icke saknas för någon inom
planethierarkien eller i ännu högre riken. Men inga upplysningar lämnas för att tillgodose en
meningslös nyfikenhet.
6
Inga ockulta sekter eller samfund godkännas av planethierarkien. Inga upplysningar lämnas om
planethierarkien av någon annan än dess sekreterare D.K.. Dessa publiceras offentligt och icke
genom någon självutnämnd lärjunge. Alla nya esoteriska fakta äro offentliga och inga hemligheter
i nya sekter. Allt dylikt hemlighetsmakeri är bedrägeri.
1

13.4 Sjätte naturriket eller första gudomsriket
Sjätte naturriket kallas också första eller lägsta gudomsriket eller lägsta kosmiska riket. Räknas
det såsom kosmiskt rike, får man sju dylika i stället för sex, vilket man också gör i planethierarkien, utgående från de sju sjuserierna av atomvärldar. För vanligt betraktelsesätt ligger det
närmast till hands att skilja mellan solsystemen och kosmos och betrakta solsystemet som ett klot i
kosmos, vilket det ju också är.
2
Tredje triadjagets rike, bestående av submanifestaljag och manifestaljag, är det så kallade
manifestalriket och utgör planethierarkiens högre nivåer.
3
I tredjejagets världar kan man börja rätt uppfatta uratomernas dynamiseffekt i atomerna.
1

13.5 Tillvarons rörelseaspekt
Några fundamentala fakta för förståelse av tillvarons rörelseaspekt må här finna sin plats:
2
En ström av uratomer (primärmateria från urmanifestationen) från högsta kosmiska världen
gör universum till ett perpetuum mobile, möjliggör rörelsen, alla manifestationsprocesser, vari
ingå involverings-, involutions- och evolutionsprocesserna.
3
Till kontinuerliga involverings–evolveringsprocessen hör materiens sammansättning av
uratomer (atomslag 1) till 48 allt mer sammansatta atomslag (2–49), till 42 allt mer sammansatta
molekylarslag, alla materieformers formande, förändring, upplösning och återformning (enklast
uttryckt: alltings återfödelse).
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Dynamis verkar i varje uratom och endast i uratomerna. Dynamis’ förmåga att påverka
materien minskas med varje lägre atomslag och ännu mer med varje lägre molekylarslag. Ju större
uratomtätheten, desto mindre effekten.
5
Ett ständigt utbyte av uratomer äger rum i atom- och molekylarslagen. Alltings “återfödelse” är
oundviklig företeelse, bland annat därför att inga materieformer (inklusive atomer och molekyler)
uthärda den slitning som blir följden av “kosmiska rörelsen” (uratomernas cirkulation).
6
Den kosmiska rörelsen har ingen annan uppgift än att tillhandahålla energier för
manifestationsprocesserna.
7
Övervakarna av kosmiska rörelsen i varje kosmisk värld kallas “dynamiker” (sanskrit:
nirmanakayaer). Bland annat ha de till uppgift att mottaga “energier” från högre värld och befordra
dem till lägre.
8
All energi fungerar friktionsfritt, när den är i full överensstämmelse med Lagen (natur- och
livslagar). Det är därför harmonilagen är en universell lag. Ifall vibrationerna från de olika
materieslagen icke harmoniera, så motverka de varandra med minskad, neutraliserad effekt som
resultat. I högre världar är disharmoni utesluten.
9
Givetvis är det planetregeringen, som i första hand representerar rörelseaspekten och använder
de kosmiska energierna för de olika manifestationsprocesserna inom planeten.
10
Tredjejagen ha till uppgift dels att ytterligare “nerdimensionera” dynamiseffekten, dels att
övervaka dess ändamålsenliga användning inom de fyra lägsta naturrikena för evolutionen i vidare
bemärkelse.
11
Till planetregeringens och planethierarkiens uppgifter hör att använda primärenergien för
dirigeringen av sekundära involutions- eller elementalmaterien. Hithörande materieslag med
passiv medvetenhet tjänstgöra som perfekta robotar och möjliggöra såväl det mekaniska skeendet
som ändamålsenligheten i naturen.
12
Materieaspekten visar oss hur det är men rörelseaspekten hur det skall bli. Det förutseende
som erfordras härför har livsokunnigheten trott sig om att kunna tolka såsom alltings
förutbestämdhet.
13.6 Viljan
Vilja är aktiv medvetenhet, den förmåga av energiyttring som ligger till grund för allt
handlande. Utan vilja vore vi passiva, inaktiva.
2
Viljan kan beskrivas såsom dynamis’ sätt att verka i olika materie- och medvetenhetsslag. Vi
kunna således icke “begripa” eller “förstå” dess natur, endast konstatera dess effekt i olika
relationer.
3
Det finns lika många olika slag av vilja som det finns slag av aktiv medvetenhet. Vilja är
således förening av medvetenhet och energi. Och det är därför ett högre slag av medvetenhet har
en större energieffekt. Att denna medvetenhet icke behöver vara “förnuftig”, visar sig i såväl
fysiska som emotionala “impulser”.
1

13.7 Sjätte naturriket är rörelseaspektens rike
Förstatriaden representerar materieaspekten, andratriaden medvetenhetsaspekten och
tredjetriaden rörelseaspekten. Rörelseaspekten är alltså tredjejagets och sjätte naturrikets speciella
aspekt, själva livsaspekten, viljeaspekten, energiaspekten, som möjliggör allt större insats i de
olika manifestationsprocesserna.
2
Men denna rörelse är mycket mer än människan kan förstå med sitt begrepp av rörelse. Den är
en syntes av alla tre aspekterna, samtidigt som den i första hand är vilja i ordets ursprungliga
betydelse och som sådan högsta slag av dynamik inom solsystemet.
3
Rörelseaspekten yttrar sig olika i de olika världarna (atomslagen), i de olika höljena, i de olika
medvetenhetscentra och framför allt i de tre triaderna. Ju högre materieslag, desto starkare energi.
1

3

Därav följer, att tredjejagen i energihänseende verka på andrajagen som om de vore själva makten
och att man därför ensidigt betonat viljeaspekten, ehuru även medvetenhetsaspekten måste
uppvisa motsvarande kapacitetsökning.
4
Det är först i tredjetriaden, som individen kan börja få verklig förståelse för dynamiseffekten i
materia och medvetenhet och dess betydelse i allt högre synteser av de tre verklighetsaspekterna.
5
Materien tjänstgör där såsom idel energi. Med den kunskap solsystemmedvetenheten
möjliggör verka hithörande molekylarslag den fullständiga ändamålsenligheten i de speciella slag
av manifestationsprocesser de sju departementen uppvisa.
6
Hur viljan yttrar sig i de olika departementens verksamhetssätt, i vilka avseenden den påverkar
materie- och medvetenhetsaspekten i de olika världarna och rikena, äro problem som höra hemma
i tredjejagets världar.
7
Den “vite” magikern (med kunskap om naturlagar och livslagar) använder sin kunskap för att
tjäna livet (medvetenhetsutvecklingen, enheten, mänskligheten). Hans område är rörelseaspekten i
materieaspekten. Han söker de energier, som verka materieformande i de mänskliga världarna, och
lagarna härför. Han förvärvar allt högre slag av objektiv medvetenhet, så att han kan iakttaga såväl
rotations- som involutionsmolekyler i de olika aggregationsformerna och i detalj följa materie- och
energiprocesserna i dessas materieformning.
13.8 Tredjejagets fortsatta expansion
Innan ett 45-jag blir ett 44-jag, måste han bestämma sig för vilken av de kosmiska
utvecklingsvägarna han vill gå, när han en gång blivit 42-jag. Under denna tid mellan 44 och 42
förbereder han sig för de uppgifter som väntar honom såsom kosmiskt jag.
2
Såsom tredjejag förvärvar monaden allvetenhet och allmakt inom solsystemet. Såsom fulländat
tredjejag (43-jag) har individen fritt tillträde till planetregeringen och får i denna vetskap om allt
han behöver för att slutgiltigt förbereda sig för sin kosmiska medvetenhetsexpansion.
3
När monaden i tredjetriaden såsom tredjejag förvärvat full subjektiv och objektiv
självmedvetenhet i sin triads manifestalmolekyl (43:4), fortsätter den sin medvetenhetsutveckling i
den manifestalatom (43:1), i vilken den varit involverad under evolutionen i solsystemet. De tre
återstående manifestala materieslagens (43:1-3) passiva medvetenhet kan monaden därefter
aktivera, sedan den lämnat tredjetriaden, vilket även är en god “för- övning” inför förvärvet av
kosmisk medvetenhet i dess atomkedjas 42-atom. Det torde i detta sammanhang böra påpekas, att
kosmisk medvetenhet begynner med 42-medvetenhet och alltså icke kan förvärvas inom
solsystemet.
1

13.9 Kosmiska expansionen
Monaden är vid övergången från involutionen till evolutionen involverad i en atomkedja av
samtliga 48 allt lägre slag av atomer (2–49). De monader av kvartärmateria, vilka fått börja sin
evolution i triader i mineralriket, äro icke isolerade uratomer utan involverade i hela serien lägre
slag av kosmiska atomer av tertiärmateria.
2
Definitiva fakta saknas ännu om huruvida monaden behåller denna atomkedja under hela
evolutionen från fysiska världen till högsta kosmiska världen eller om de lägre atomslagen
frånskiljas allt eftersom monaden blir självmedveten i allt högre atomslag i sin triadkedja. Saken
förefaller också betydelselös för mänsklighetens del.
3
Det är verkligen mycket vi icke behöva veta.
4
När monaden i tredjetriaden avverkat triadkedjan (43:4–49:1), övergår den till atomkedjan (2–
43).
5
Förvärv av kosmisk medvetenhet begynner, när monaden som fulländat 43-jag inträder i första
kosmiska riket 36–42. Därefter kan den fortsätta sin medvetenhetsexpansion i allt högre kosmiska
riken. Kosmos ligger öppen för fortsatt miljardrika kollektivitetens medvetenhetsexpansion
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samtidig med byggande av solsystem.
6
I och med förvärvet av 42-medvetenhet i egna atomkedjan frigör sig monaden från
involveringen i 43-atomen, varefter 42-atomen är monadens lägsta atomslag. Involvering i triader
förekommer ej i kosmos. När 43-jaget övergår från solsystemet till kosmiska 42-världen, så är det
icke i något aggregathölje utan i 42-atomen med dess 41 allt högre slag av atomer, i vilka
monaden–uratomen är involverad. För de kosmiska jagen är monadens atomkedja tillräcklig
såsom hölje.
7
De kosmiska världarna utgöras endast av atomer. Sålunda består 42-världen av 42-atomer med
kollektiv kosmisk medvetenhet. Det är denna gemensamma kosmiska världsmedvetenhet, som
utgör en värld för sig. Individen ingår i detta medvetenhetskollektiv såsom om det vore hans egen
medvetenhet.
8
Lägre slag av aktiverad medvetenhet ingår i högre. Såsom 42-jag är monaden suverän och
kosmiskt allvetande i alla de lägre atomslagen 43–49 på grund av sin delaktighet i dessa lägre slag
av kosmiska totalmedvetenheten.
9
Även i de kosmiska världarna befinna sig individerna på olika utvecklingsstadier, beroende på
tidpunkten för deras inträde i de olika världarna. På varje stadium fullgör monaden en dynamisk
funktion i någon av de många kosmiska manifestationsprocesserna.
10
I kosmiska världarna expanderar monadmedvetenheten till ett allt fler världar omfattande jag,
tills den slutligen famnar hela kosmos, kan identifiera sig med kosmos såsom egen medvetenhet,
blivit ett kosmiskt totaljag i absolut gemenskap med alla andra totaljag.
11
Psykologerna, som ingenting veta om människans olika höljen utan tro att “jaget” är
organismen med dess medvetenhet, kan man upplysa om, att det enda de “kontakta” av jaget är
uppmärksamheten. Allt det andra är något annat än själva jaget (monadmedvetenheten). Känslan
av att vara universums medelpunkt är urjagets latenta medvetenhet, som det kan realisera, när
monaden befriat sig från involveringen i materien och såsom fri uratom upplever hela kosmos
såsom egna jaget, därför att det blivit ett med allt.
13.10 Tredjejagets medvetenhet
Tredjejaget har möjlighet till såväl subjektiv som objektiv medvetenhet om allt inom
solsystemet, har alltså vad man kunde kalla solsystemmedvetenhet, liksom andrajaget har
planetmedvetenhet.
2
Varje högre slag av medvetenhet vidgas i både extensivt och intensivt hänseende, från
essentialvärlden (46) mot högsta världen i ett oavbrutet crescendo. Med “intensiv” menas bland
annat en allt mer syntetisk enhet, icke möjlig att upplösa, av de tre verklighetsaspekterna. Dynamis
blir icke endast allt mäktigare faktor vid lagtillämpningen, utan Lagen förefaller vara själva
förutsättningen, så att individen realiter blir själva Lagen.
3
Tredjejagets medvetenhet är uteslutande individualiserad kollektivmedvetenhet,
individualiserad som alla högre slag av medvetenhet, eftersom jaget–monaden alltid är en individ
med bevarad jagidentitet och egenart. I denna egenart ingår allt som monaden upplevat och förvärvat alltsedan dess medvetenhet väcktes till liv i involutionsprocessen.
4
För tredjejaget innebär det en ännu större uppoffring än för andrajaget att leva sig in i och
identifiera sin medvetenhet med monadmedvetenheten i de fyra lägsta naturrikena och med
mänskliga rasers, nationers, klassers etc. kollektivmedvetenhet (varom människorna äro
omedvetna).
5
Det torde vara uppenbart att, när människan saknar möjlighet fatta medvetenheten i sjätte
naturriket, det måste vara meningslöst att fråga efter ännu högre slag av medvetenhet. Därom
kunna icke ens individerna i sjätte naturriket göra sig en föreställning. De veta endast, att det blir
en fortsatt medvetenhetsexpansion, meddelad av dem i hela serien allt högre riken.
1

5

13.11 Tredjejagets verklighetsuppfattning
Verklighetsuppfattningen är olika i de olika världarna; andrajagets olik förstajagets,
tredjejagets olik andrajagets. Men den, som förvärvat objektiv medvetenhet i alla sina världars
atom- och molekylarslag, upplever andras medvetenhet som egen medvetenhet, kan följa alla
manifestationsprocesserna i de tre verklighetsaspekterna, friktionsfritt tillämpa natur- och
livslagar, fullständigt behärska sina världars energimöjligheter, har löst alla problem i dessa
världar och lärt allt vad som där fanns att lära.
2
Tredjejagets verklighetsuppfattning når långt utöver första- jagets möjlighet till begripande
eller förståelse. Det nya för detta tredjejag är förmågan att konstatera dynamis i verksamhet och
dess verkningssätt i atomvärldarna 45–49, förståelse för viljandet i rörelseaspekten med möjlighet
att på nytt sätt suveränt behärska de tre verklighetsaspekterna i dessa världar. Tredjejaget kan
dessutom uppleva verkligheten i de två högsta världarna 43 och 44 och bemästra hithörande
energier på motsvarande sätt som andrajaget i världarna 45–49.
3
För ett tredjejag förefalla materie- och medvetenhetsaspekterna betydelselösa i jämförelse med
intensiva upplevelsen av kraft. För ett tredjejag ter sig även materien såsom “enbart energi”, såsom
bäraren av medvetenheten och förmedlaren av energien. Ju närmare man kommer själva uratomen,
ju mer medvetenheten kan tillägna sig av dynamis, desto mer inser man dess allmakt. Därav det
esoteriska talesättet “allting består av vibrationer”, “allting består av energi”, “de olika atomslagen
äro olika former av energi” etc. Dylika absolutifierade talesätt ha givetvis alltid misstolkats av
okunnigheten, som endast ser till “bokstaven”. Talesätten må strängt taget vara logiskt felaktiga
men äro förståeliga såsom uttryck för en allt mer överväldigande upplevelse.
4
Planethierarkien har därför ingenting emot kärnfysikernas eller de s.k. atomforskarnas hypotes,
att “materien upplöses i energi”. Det är vad som synes ske, och hypotesen är av stort pedagogiskt
värde, av stor betydelse, därför att i själva begreppet materia ligger föreställning om något orörligt
(från dagliga upplevelsen av fast materia, lägsta materieslag). Vi få en betydligt mer levande
uppfattning av verkligheten, om vi uppfatta den såsom energi i stället för materia. Med insikten att
vi handskas med energier även när vi tänka, börja vi förstå tänkandets betydelse, detta tänkande
som vi enbart missbruka. Vi kanske kunna lära oss inse, att vi i själva verket äro idioter och inte så
förblånat märkvärdiga.
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13.12 Tredjejaget är suveränt i solsystemvärldarna
Tredjejaget är suveränt inom solsystemets sju atomvärldar. Därmed följer även suveränitet
ifråga om alla slag av energier inom dessa världar. Ifall ockultisterna vetat detta, skulle de icke
behövt göra sådana groteska misstag och kunnat inbilla sig äga medvetenhet om högre världar. För
energiaspektens handhavare är materieaspekten (materien och materieformerna) ett material, som
de kunna forma och upplösa efter behag. Det finns till exempel ingen möjlighet att upptäcka
någon som helst skillnad i yttre avseende mellan ett fysikaliserat andra- eller tredjejag och en
levande människa. Formning och upplösning av en dylik gestalt är ett ögonblicks verk. Och det är
icke fråga om en “hallucination”. Ett helt sällskap kan icke umgås med, ta i hand och konversera,
fråga och få upplysningar av en hallucination i flera timmar. Att vittna om sådant vore ju bara att
utsätta sig för vetenskapsmännens och allmänna opinionens begabbelse. I Indien skulle man icke
förlöjliga ett sådant vittnesmål men fatta företeelsen som en visit av en avatar (från
emotionalvärlden, deras högsta värld frånsett “nirvana”). Även om förklaringen esoteriskt sett
vore felaktig, så vittnar den dock om en helt annan och riktigare grundsyn än den västerländska.
1

13.13 Betydelsen av vetskap om högre världar
Vetskap om högre världar behöver ingalunda vara ett enbart teoretiskt intresse. Beroende på
kollektivmedvetenhetens natur, dess kosmiska enhet, föder sysslandet med verkligheter, som ligga
1
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över individens fattningsförmåga, aningar, som senare underlätta förvärv av de olika slagen av
övermedvetenhet.
2
Medvetenheten är en fortlöpande kontinuitet mellan de olika slagen av molekylar- och
atommedvetenhet med ytterligt subtila nyanser, vilka omedvetet och automatiskt tillägnas mellan
de mer fixerade medvetenhetsslagen. Ju mer man vet om det fundamentala i tillvaron, desto lättare
tillägnar man sig också det övermedvetna. Men detta gäller givetvis endast det exakta vetandet om
verkligheten. Varje missuppfattning utgör ett hinder. Och det är i det hänseendet all spekulation,
som fastnar i felaktiga föreställningar, motverkar medvetenhetsutvecklingen. Filosofiens och
ockultismens spekulationer föra bort från verkligheten. Människan kan icke gissa rätt, förstajaget
kan icke själv förvärva kunskap om högre jagens världar och hithörande företeelser. Det gäller att
ha fakta, och exakta sådana. Dessa kunna vi få endast från planethierarkien.
13.14 Terminologi och symboler om tredjejaget
I esoteriska litteraturen har tredjetriaden fått många olika beteckningar. I teosofiska litteraturen
har den beklagligtvis fått den totalt förfelade beteckningen “monaden” och även i övrigt felaktigt
behandlats. Det har sina risker även för kausaljag att förlita sig på sin intuition ifråga om problem
hörande till tredjejaget. Vi få hålla oss enbart till fakta från planethierarkien.
2
Monaden kallas ibland “den ende” (the One), ibland “fadern” etc., samtliga missvisande som
alla symboler. Monaden–uratomen omnämnes aldrig, denna oåtkomliga, flyktiga gäst i alla slags
höljen, överflyttande till allt högre slags höljen i allt högre riken. Samtliga beteckningar avse alltså
endast höljen för individuella jaget.
3
Beteckningen ande–materia har flera symboliska betydelser. Den kan betyda dels
medvetenhet–materia i största allmänhet, dels medvetenhetsaspekten och materieaspekten, dels
tredjetriaden och förstatriaden, dels högsta och lägsta medvetenhet inom solsystemet, dels (sedan
motsättningen högre–lägre upphört) all medvetenhets enhet, upplevd av 43-jaget i fysiska världens
atommedvetenhet (alltså i “lägsta slag” av medvetenhet).
4
När monaden centrat sig i tredjetriaden, upplöses andratriaden såsom obehövlig. Därefter är
individen endast “ande” (tredjetriaden) och “kropp” (förstatriaden), icke längre “ande, själ och
kropp”. Detta visste hermetikerna, vilket är bevis på deras esoteriska kunskap.
5
“Jag är den jag är” är symboliska sammanfattningen i en enhet av de tre verklighetsaspekterna:
jag är = vilja, den = medvetenhet, jag är = materia. Med vilja förstås i detta sammanhang jaget
såsom behärskare av dynamis och därmed suverän identitet med de tre aspekterna. I denna enhet är
motsatsen mellan “ande” och materia upphävd, en enhet som först tredjejaget kan fatta, men som
blir allt mer förverkligad i kosmiska evolutionen.
6
Identifikationen av ande och materia går igen i symboliska talesättet: ande är högsta slag av
materia och materia är lägsta slag av ande. Därmed är dualiteten upphävd och enheten av ande och
materia uttryckt, en enhet som först tredjejaget börjar förstå.
7
Avsikten med offentliggörandet av dessa esoterismer är förmodligen att man velat avliva
okunnighetens obotliga spekulationer om allt obegripligt i detta avseende.
8
På gnostikernas altare voro tre kors uppställda: på det mellersta hängde en representant för
planetregeringen, på de två övriga “den botfärdige rövaren”, representant för planethierarkien, och
“den obotfärdige”, symbol för mänskligheten. “Korsfästelse” betydde involverad i materien,
korsfäst på de fyra ekrarna av återfödelsens ständigt välvande hjul. De tre korsen symboliserade
bland annat de tre triaderna, de tre jagen. Den offertanke, som ligger i att andra- och tredjejagen
inkarnera för att “frälsa” mänskligheten, ge den kunskap, tillföra den de energier som möjliggöra
för förstajaget att bli ett andrajag och senare ett tredjejag (“kraft från höjden”), blev misstolkad av
teologerna och är oförstådd ännu. Erkännas måste att såväl evangelieförfattarna som Paulus ha en
stor skuld till missuppfattningen. Men så går det, när man nerdimensionerar esoteriska kunskapen
för att söka höja mänskligheten över barbarstadiet. Först i vår tid har, tack vare allmänbildningen
1

7

och den därav följande allmänna reflexionsförmågan, nedärvda betraktelsesätten visat sin
ohållbarhet och möjliggjort offentliggörande av den kunskap, som förut kunnat meddelas endast
eliten i de hemliga kunskapsordnarna. Det är bara tidsfråga, när den blivit allmänt godtagen, ty
som ett 43-jag sade: “Eftersom den lära vi förkunna är den enda sanna, måste den slutligen
triumfera.”

Ovanstående text utgör uppsatsen Protogonos och tredjejaget av Henry T. Laurency.
Uppsatsen ingår i boken Människans väg, utgiven 1998.
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