2 MONADSTEGEN
2.1 Grundläggande om involution och evolution
Kosmos är sammansatt av uratomer, som Pytagoras kallade monader. Dessa kunna indelas i
involutionsmonader och evolutionsmonader. Involutionsmonaderna involveras (sammansättas)
till inalles 49 olika slag av allt mer sammansatta atomer. Det är dessa 49 atomslag som utgöra
materieinnehållet i kosmos från högsta kosmiska värld (värld 1) till lägsta planetariska värld
(värld 49).
2
Förutsättning för individuella evolutionen är att en involutionsmonad, involverad i en atom,
kan börja bli självaktiv. Monaden blir därmed en evolutionsmonad. Den är alltjämt involverad i
en sammansatt atom men utgör enda evolutionsmonaden i denna sammansättning av
involutionsmonader.
3
Det finns inalles 49 olika, allt högre slag av evolutionsmonader. Vilket slag
evolutionsmonaden tillhör, beror på vilken atomvärld den uppnått i evolutionsprocessen från
mineralriket till högsta kosmiska riket. Ju högre värld evolutionsmonaden uppnått, desto färre
involutionsatomer ingå i dess individuella atomhölje.
4
När evolutionsmonaden nått högsta kosmiska rikets högsta värld (värld 1), har den befriat sig
från involveringen i materien. Därmed har den åter blivit en fristående uratom, det den var före
involveringen i de 49 kosmiska atomslagen. Den avgörande skillnaden är att monaden före
involutionen saknade medvetenhet och före evolutionen förmåga av självinitierad aktivitet men
efter avslutad evolution förvärvat kosmisk allvetenhet och allmakt.
5
Detta är involutionen och evolutionen i dess enklaste sammanfattning. Hela systemet visar sig
i själva verket förbluffande enkelt, när man utgår från fundamentala fakta.
6
Tilläggas bör, att man kan indela evolutionsmonaderna efter det naturrike de uppnått −
mineralmonad, växtmonad, djurmonad, människomonad − och efter den atommedvetenhet (eller
världsmedvetenhet) de förvärvat: kausalmonad, essentialmonad (46-monad), superessentialmonad
(45-monad) etc.
7
Evolutionsmonader, som förvärvat självmedvetenhet, kunna även kallas “jag” (kausaljag,
essentialjag etc.). Med termen “monad” framhävs materieaspekten, med “jaget” medvetenhetsaspekten.
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2.2 Olika sätt att beskriva evolutionen
Den gamla esoteriska beskrivningen av tillvaron sysselsatte sig mest med “andens nedstigande
i materien”, med involutionen (skapelsen), hur världarna, triaderna etc. tillkommit, med
energierna från högre världar och allt slags hjälp därifrån, som möjliggör evolutionen. Viktigare
för människan är emellertid kunskap om evolutionen, monadernas uppstigande från lägsta världen
och mineralriket, deras gradvisa förvärv av egenaktivitet, allt högre slag av medvetenhet och allt
högre slag av höljen.
2
Laurencys avsikt med sin framställning är att visa jagets utvecklingsväg från mineralriket till
högsta kosmiska riket. Han har därvid utgått från en redan fulländad kosmos, från ett utbyggt
solsystem, från en redan formad triadkedja. Hur allt detta tillkommit är en helt annan sak och
skulle kräva ett helt annat framställningssätt. Avsikten är således att på enklaste möjliga sätt klargöra livets egentliga mening, monadernas medvetenhetsutveckling, och schematiska förfarandet
därvidlag. De äldre, tekniska beskrivningarna ha onödigtvis försvårat uppfattningen för oinvigda
och utgjort ett hinder för förståelsen och godtagandet av esoteriken.
3
Risken med Laurencys framställning är att kunskapen om verkligheten kan uppfattas såsom
alltför enkel. Det bör då påpekas, att först ett fulländat andrajag (45-jag) har möjlighet att fullt
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fatta verkligheten inom solsystemet. Kosmos förblir även för ett dylikt jag endast en “vision”,
liksom solsystemet förblir det för en människa.
4
Besant och Leadbeater utgingo i sina redogörelser för tillvaron från gamla beskrivningen i de
orientaliska esoteriska ordnarna. Men vad dessa författare förbisågo var, att själva
tillvägagångssättet vid undervisningen var ett helt annat. Neofyten fick följa alla processerna som
vid en filmförevisning och därmed uppleva dem på ett helt annat sätt än som är möjligt vid enbart
läsning av skriftlig framställning. De flesta teosofers mycket oklara föreställningar äro bevis nog
på ämnets svårighetsgrad och pedagogiska otympligheten. Kunskapen om verkligheten måste
bemästras steg för steg som vid genomgången av en skola med många klasser. Det hela är mycket
svårare än vad ett kausaljag kan ha klart för sig. Beviset härför utgöra D.K.:s omfattande
redogörelser i 18 band. Och ändå äro de som “en droppe i havet”.
2.3 Kunskapen om materieprocessen
Mycket i det följande rörande triaderna avser materieaspekten, den tekniska sidan av jagets
medvetenhetsutveckling. Avsikten är att klargöra vad som försiggår i det omedvetna, till deras
tjänst som ha behov av full förståelse av själva processen. När denna väl blivit förstådd, har den
insikten fyllt sin uppgift och bör materieaspekten icke vidare uppmärksammas. Ty det är
medvetenheten det gäller, och hela uppmärksamheten bör inriktas på själva
medvetenhetsprocessen. Materieprocessen är en automatisk process, och denna störes, om
uppmärksamheten inriktas på densamma, en sak som icke kan nog kraftigt betonas. Individen
måste lära sig leva helt i medvetenhetsaspekten och bortse från materieaspekten i fråga om allt
som rör medvetenhetsaktiveringen.
2
Emellertid är kunskapen om materieprocessen av värde, enär den befriar från den
mystifikation, som är betecknande för mystikerstadiet (aktiveringen av högre emotionala
medvetenheten), även varit typisk för medeltidens helgonsträvan och alltjämt firar orgier i
moderna mystikersekter.
3
Verkligheten finns och är given. I det fallet finnas inga mysterier. Medvetenhetsutvecklingen
är resultatet av självinitierad medvetenhetsaktivering. Insikten om tillvarons tre aspekter låter
sunda förnuftet göra sig gällande och befriar från okunnighetens annars ofrånkomliga,
krampaktiga fantasispekulationer, som vanligen medföra onödigt lidande. Allt gudomligt är
enkelt, omedelbart och i högsta grad naturligt. Misstänk allt “mystiskt”, som antingen för på
villovägar eller ligger över egen förståelsenivå och möjlig förmåga och då bör lämnas åt
framtiden! Det finns inga genvägar (men väl senvägar) ifråga om medvetenhetsutvecklingen; allt
är metodisk, systematisk, ofrånkomlig process; “allt i sinom tid”. Därtill kommer den esoteriska
paradoxen: att gå vägen innebär en oändlig serie av dagliga upptäckter genom upplevelse av det
expanderande medvetenhetsinnehållet.
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2.4 Monadens atomkedja
Vid inträdet i mineralriket är evolutionsmonaden involverad i en 43-atom. Enär en 43-atom
innehåller samtliga högre 42 atomslag, har monaden därmed tillgång till en obruten kedja av
atomslagen 2−43 (monaden själv tillhör atomslag 1). Denna atomkedja utgör monadens obrytbara
energi- och medvetenhetsförbindelse med alla världar i kosmos. Evolveringen innebär att
monaden förflyttar sig längs atomkedjan och därvid passerar genom allt högre världar, allt högre
naturriken. Monaden förblir under hela vistelsen i solsystemet involverad i 43-atomen. När
monaden en gång avvecklat sina tre triader och övergått från solsystemet (43−49) till lägsta
kosmiska riket, 35−42, fortsätter den sin evolvering i 43-atomens allt högre atomslag, tills den
slutligen i högsta kosmiska världen befriat sig från involveringen i materien och framstår såsom
det uratomväsen den alltid varit.
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Detta är grundschemat för monadens evolution. Det är genom egen aktivitet monaden
evolverar till allt högre atomslag med allt större delaktighet i kosmiska totalmedvetenheten. Detta
är själva tillvarons grundproblem. På vad sätt det skall lösas, är huvuduppgiften för den kosmiska
kollektivitet som bygger en ny kosmos. Dessa processer äro icke så enkla som de kanske förefalla
utan kräva ett omständligt tillvägagångssätt. I de sju lägsta atomvärldarna (43−49) är atomtätheten
så stor, att monaden för sin medvetenhetsutveckling måste betjäna sig av triader, och dessa i sin
tur av materiehöljen. Monadens närmaste uppgift blir att självaktivera medvetenheten i dessa
triader och höljen och med inströmmande energier lära sig behärska dessa redskap. Till detta
behövas självförvärvade egenskaper och förmågor.
2.5 Triadkedjan
Triadkedjan är evolutionsmonadens väg genom solsystemet, jagmedvetenhetens
utvecklingsväg med uppgående i enheten, till insikt om sin potentiella gudomlighet på grund av
oförlorbara delaktigheten i tillvarons kosmiska totalmedvetenhet.
2
Triadkedjan, ännu mer betecknande kallad monadstegen, utgöres av tre sammanlänkande
triader. Dessa kunna liknas vid en stege, uppför vilken monaden får klättra. De tre triadernas tre
enheter bilda de nio spolarna i denna stege. Triaderna äro monadens innersta höljen.
3
Triaden kallas så, emedan den består av tre materiella enheter: två atomer och en molekyl.
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I Första eller lägsta triaden består av:
en fysisk atom (49:1)
en emotional atom (48:1)
en mental molekyl (47:4)

5

II Andra triaden består av:
en mental atom (47:1)
en essential atom (46:1)
en superessential molekyl (45:4)
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III Tredje eller högsta triaden består av:
en superessential atom (45:1)
en submanifestal atom (44:1)
en manifestal molekyl (43:4)

7

Mineralriket (första), växtriket (andra), djurriket (tredje) och människoriket (fjärde) äro
förstatriadens naturriken. Essentialriket (femte) är andratriadens naturrike. Manifestalriket (sjätte)
är tredjetriadens naturrike. Dessa sex naturriken utvecklas inom solsystemet. Förstatriadens
atomvärldar äro 47−49; andratriadens 45 och 46; tredjetriadens 43 och 44. Världarna 43−49 höra
till solsystemet.
8
I mineralriket och växtriket är monaden centrad (innesluten) i fysikalatomen (49:1), i djurriket
i emotionalatomen (48:1). I människoriket skulle den enligt normalplanen för evolutionsprocessen vara centrad i triadens mentalmolekyl (47:4). På grund av eftersläpningen på denna vår
planet är detta sällan fallet förrän på humanitetsstadiet.
9
I mineralriket tillhör monaden en mineralgruppsjäl, i växtriket en växtgruppsjäl, i djurriket en
djurgruppsjäl. Efter transmigrationen till människoriket är triaden innesluten i ett kausalhölje,
isolerad i detta hölje utan medvetenhetsgemenskap med andra väsen.
10
Triaden frambringar vibrationer i höljenas olika molekylarslag. Den förmedlar energierna
mellan de olika inkarnationshöljena och från kausalhöljet.
11
Mellan de olika höljenas centra finnas förbindelseleder, genom vilka energierna från högre
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till lägre triader strömma ned genom höljena. De viktigaste förbindelselederna äro dels
“livstråden”, energitråden (sutratma) genom höljenas hjärtcentra; dels “förnuftstråden”,
monadtråden (antahkarana) genom höljenas hjässcentra.
12
Triaden är jagets redskap för att frambringa och behärska höljena. Människans
aggregathöljen äro till antalet fyra, tre inkarnationshöljen och permanenta kausalhöljet. Eterhöljet
formas av vibrationerna från förstatriadens fysikalatom, emotionalhöljet av dem från
emotionalatomen och mentalhöljet av vibrationerna från triadens mentalmolekyl. När tiden för
reinkarnation är inne, vaknar jaget i triaden och aktiverar sina tre enheter. Kausalhöljet erhöll
individen av Augoeides vid övergången från djur- till människoriket.
13
Triaderna ha formats för att underlätta monadernas medvetenhetsutveckling. Monaden i en
triad har tre olika slag av medvetenhet och energi till sitt förfogande. Högre slag inbegriper lägre,
varför högre icke blott förstår utan också kan behärska lägre. Triadmedvetenheten är en syntes av
tre olika slag av medvetenhet. Vilket av de tre slagen som dominerar, beror på monadens
utvecklingsnivå.
14
Förstatriaden möjliggör för jaget (monaden) att vara samtidigt medvetet i tre olika världar,
världarna 47−49.
15
Förstatriadens fysikalatoms medvetenhet är tredimensional, emotionalatomens
fyrdimensional och mentalmolekylens fem- dimensional. Därvid är att beakta, att det högre alltid
innefattar det lägre. Mentalmolekylens femdimensionala kan se med både tre- och fyrdimensional
syn.
16
För att kunna objektivt studera förstatriadens undermedvetenhet och följa triadens
upplevelser fordras i regel essential medvetenhet. Däremot är triadens subjektiva minne
tillgängligt för jagmedvetenheten. Detta minne är ej att förväxla med höljenas kollektivminnen,
vilka upplösas med höljena.
17
Såväl andra- som tredjetriaden ha passiv medvetenhet, tills monaden kan centra sig i dem.
Till dess tjänstgöra de såsom förmedlare av energier från sina egna världar, alltså såsom robotar.
Större betydelse får andratriaden, när människan nått högre emotionalstadiet, och tredjetriaden,
när människan blivit kausaljag (monaden centrat sig i andratriaden).
18
När monaden nått högsta rike inom solsystemet, kan den undvara triaderna. Men för att
monaden skall kunna lättare fungera inom solsystemets sju atomvärldar bibehållas första- och
tredjetriaderna, under det att andratriaden kan elimineras. I och med att monaden lämnar
solsystemet för kosmisk medvetenhetsexpansion, upplösas givetvis även dessa två.
19
De tre triaderna äro speciella uttryck för de tre verklighets- aspekterna. Förstatriaden ger
särskilt uttryck för materieaspekten, andratriaden för medvetenhetsaspekten och tredjetriaden för
rörelse-, energi- och viljeaspekten.
20
De tre triadenheterna ge uttryck för samma förhållande: lägsta enheten uttryck för
materieaspekten, mellersta för medvetenhetsaspekten och högsta enheten för viljeaspekten. Detta
råder samtidigt med att varje enhet har alla tre aspekterna; en genomgående analogi i allt av dessa
tre aspekter.
2.6 Triadkedjans formande
Det sätt, på vilket triaderna tillkommit, har visserligen omständligt skildrats i symboliska
utläggningar men ännu icke utretts på ett för kravet på exakt beskrivning godtagbart sätt. Det är
mycket som återstår, innan hithörande processer vetenskapligt klarlagts.
2
Individen formar själv sin förstatriad genom evolutionen i de tre lägsta naturrikena. Han får de
två andra triaderna till skänks vid övergången från djurriket till människoriket i och med att han
erhåller ett kausalhölje, varvid alla tre triaderna sammanbindas. Jaget−monaden har visserligen i
de olika involutionsprocesserna förberett formandet av de två högre triaderna, men i slutliga
utformningen äro de verk av devaevolutionens kosmiska jag.
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Vid individens övergång från djurriket till människoriket medföljer den fysikalatom, som
monaden tillägnat sig i mineralriket, den emotionalatom, i vilken monaden varit inkapslad i växtriket, och den mentalmolekyl, monaden använt i djurriket, till en lägsta triad, som fogas till de
redan förefintliga andra- och tredjetriaderna. Därmed är triadkedjan färdig för
evolutionsmonadens fortsatta evolution i fjärde, femte och sjätte naturrikena.
4
Vid triadkedjans utformande i samband med involutionsmonadens övergång till evolutionen i
mineralriket blir tredjetriadens sammansättning normerande för såväl andra- som förstatriaden.
Därför talar man om de två lägre triaderna såsom “uttryck” för tredjetriaden. Eftersom ingen
närmare upplysning lämnats om reglerna för denna sammansättning eller om effekterna därav,
kunna ockultisternas spekulationer även i detta avseende lämnas därhän. Energierna till andraoch förstatriaderna komma visserligen genom tredjetriaden, men dessa i sin tur från kosmiska
världar, utan vilka inga lägre världar eller manifestationsprocesser i dessa skulle förekomma.
5
Det är kanske icke uteslutet, att hela triadkedjan med de tre triaderna funnits från början,
ehuru lägsta triadens tre enheter i de tre lägsta naturrikena av esoteriska forskare kunnat iakttagas
endast såsom lösa permanenta enheter. Definitiva uppgifter från planethierarkien föreligga ännu
ej.
6
Evolutionsmonaden tillbringar sju eoner (en eon = 4320 miljoner år) i vart och ett av de tre
lägsta rikena. Vår planet, Tellus, är endast tre och en halv aktivitetseon gammal, helt omstöpt vid
varje ny aktivitetseons gryning.
2.7 Triadkedjan möjliggör evolutionen
Från alla högre riken (kosmiska och systemiska) utgå “livsströmmar”, som möjliggöra lägre
världars existens och utveckling. Energikällan är högsta kosmiska riket. Och alla andra riken
mottaga och nerdimensionera livsaspekternas allt mer differentierade energier för närmast lägre
rike.
2
Triadkedjan utgör monadens förbindelse med högre världar och riken. Triadkedjan möjliggör
dels medvetenhetsförbindelse mellan högsta (43) och lägsta världen (49) inom solsystemet, dels
energiförbindelse mellan de tre triaderna och genom dessa triadernas olika höljen. Via triadkedjan
erhåller monaden de energier som möjliggöra dess existens och utveckling. Denna energitillförsel
måste jaget lära sig använda för att metodiskt och systematiskt aktivera de olika slag av
medvetenhet som ingå i dess övermedvetenhet. Utan denna energitillförsel skulle jagets triader
och höljen icke kunna formas, existera och hållas vid liv.
3
I människoriket beror individens medvetenhetsutveckling på hans förmåga att tillgodogöra sig
energiernas medvetenhets- aspekt. På lägre stadier sker denna aktiveringsprocess omedvetet och
automatiskt. När människan börjar sträva efter att tillägna sig högre molekylarslags medvetenhet,
utvecklas förmågan att undan för undan upptäcka allt mer av medvetenhetsaspekten.
4
Det är triadkedjans “medvetenhetsbrygga”, som utgör omedvetna grunden för förvärv av
högre medvetenhet under påverkan av mottagna energier. Men förvärvet förutsätter jagets
energiska föresats att tillgodogöra sig energierna. Utan eget arbete ingen egen medvetenhetsutveckling annat än i samband med långsamma totalevolutionens lunk (tusentals inkarnationer i
stället för något tiotal).
5
Högre medvetenhet förvärvas alltid via triadkedjan. Denna kedja tjänstgör alltid som
förmedlare av energier från tredje- till förstatriaden, livsenergier, som möjliggöra formandet och
bevarandet av triadhöljena. Det blir individens sak att via den kedjan aktivera medvetenheten i
höljena och i allt högre molekylarslag. Särskilt svår är övergången från första- till andratriaden.
Härför fordras en metod, som individen får vetskap om såsom lärjunge till planethierarkien.
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2.8 De tre triadjagen
Materievärldarna numreras uppifrån och triaderna nedifrån. Alla manifestationsprocesser utgå
från högsta världen. Men monadernas självaktivering och förvärv av självidentitet i alla världar
börjar i lägsta triaden i lägsta världen. Därför numreras evolutionens naturriken och triader
nedifrån.
2
Monaden (som är en uratom) är under medvetenhetsutvecklingen i fjärde naturriket innesluten
i förstatriaden (I), i femte naturriket i andratriaden (II), i sjätte naturriket i tredjetriaden (III).
3
Monaden−individen−jaget är såsom människa i fjärde natur riket ett förstajag, i femte
naturriket ett andrajag och i sjätte naturriket ett tredjejag. Detta är enklaste sättet att ange
individens status. Man kan då bortse från uppdelningen i andrajagets 46-jag och 45-jag eller i
tredjejagets 44-jag och 43-jag och bibehålla ytterligare differentieringen endast för specialfall.
4
Läsaren bör uppmärksamma, att termerna “förstajaget”, “andrajaget” och “tredjejaget” avse de
tre triadjagen inom solsystemets världar 43−49, så att han ej sammanblandar dem med termerna
“1-jaget”, “2-jaget” och “3-jaget”, som avse de tre högsta jagen i högsta kosmiska riket (världarna
1−7). Någon större risk för sammanblandning behöver dock ej befaras, enär de tre högsta kosmiska jagen ligga utanför all diskussion.
5
Man kan, om man så vill, använda beteckningen “jagmedvetenhet” på alla de slag av
medvetenhet som jaget har bemästrat och i vilka det kan vara självmedvetet. Ett fulländat
förstajag kan alltså sägas äga fysisk, emotional och mental jagmedvetenhet.
6
De tre triadjagen betecknas såsom “jag”, emedan de tre triadenheternas medvetenhet
möjliggöra syntesmedvetenhet för involverade monaden−jaget.
7
För förstajaget är materieaspekten den omedelbart givna och därför fundamentala. För
andrajaget är medvetenhetsaspekten den omedelbart givna och för tredjejaget energi- eller
viljeaspekten.
8
Förstajagets energier kallas “materieenergier”, andrajagets “medvetenhetsenergier” och
tredjejagets kallas “viljeenergier”, strömmande genom de tre triaderna.
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förstajaget
andrajaget
tredjejaget

dominerande aspekt
materieaspekten
medvetenhetsaspekten
rörelseaspekten
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Andrajagets “medvetenhetsenergier” äro suveräna i materie-slagen 45:4−49:7. Tredjejagets
“viljeenergier” äro suveräna i materieslagen 43:4−49:7 och samtidigt syntesen av alla tre aspekterna.
11
Individen såsom förstajag är ett individualjag, såsom andra- och tredjejag ett allt mer
expanderande kollektivjag, ett allt större jag med allt fler jag, givetvis med oförlorbar individuell
självidentitet. Man kan beteckna de tre jagen såsom “individualjaget, samjaget och alljaget” eller
“självjaget, planetjaget och solsystemjaget”.
12
Förstajagets världar (47:4−49:7) kan man kalla “livsokunnighetens världar”, emedan det i
dessa världar är omöjligt för jaget att förvärva kunskap om verkligheten och livet.
13
Andrajagets världar (45:4−47:3) äro enhetens, gemensamhetsmedvetenhetens världar,
kunskapens och visdomens världar.
14
Ett förstajag kan icke förvärva kunskap om andra- och tredjejagens världar. Andrajag kunna
erhålla kunskap om högre världar genom sin förbindelse med tredjejag, och tredjejag kunna
erhålla högre kunskap genom kosmiska jag i planetregeringen.
15
Exakt kunskap om människans (förstajagets) konstitution erhålles endast genom esoteriken.
Människan kan icke “känna sig själv” utan denna. Man kan, om man så vill, definiera esoteriken
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såsom den kunskap som är oåtkomlig för förstajagen.
16
Målet för monaden i förstatriaden är att bli ett kausaljag, för monaden i andratriaden att bli
ett 45-jag och för monaden i tredjetriaden att bli ett 43-jag. Därefter kan monaden börja tänka på
att förvärva kosmisk medvetenhet i lägsta kosmiska världen med inträde i värld 42. Kosmisk
medvetenhet kan alltså icke förvärvas inom solsystemet.
17
Det är förstajagets uppgift att bli ett andrajag, eller exaktare: monadens uppgift i förstatriaden
är att överflytta till andratriaden. Förstajaget kan icke komma i kontakt med tredjejaget. Detta
lyckas någon gång för kausaljaget.
18
Icke förrän jaget (monaden) har löst förstatriadens (första- jagets) problem fysiskt, emotionalt
och mentalt under tusentals inkarnationer, har det förutsättningar att förvärva medvetenhet i sitt
kausalhölje, det hölje som utgör bryggan mellan första- och andratriaden. Jaget blir efterhand
subjektivt allt mer medvetet i kausalhöljet, långt innan det kan såsom kausaljag bli objektivt
medvetet. Då är också bryggan slagen mellan förstatriadens mentalmolekyl och andratriadens
mentalatom.
19
När jaget i kausalhöljet lyckats automatisera funktionerna i sina inkarnationshöljen med
ändamålsenlig distribution av eterhöljets energier såsom resultat, är förstajagets utveckling
avslutad.
20
När monaden överflyttat till tredjetriaden, kan andratriaden upplösas, enär alla dess
funktioner automatiskt ingå i tredjetriaden. Förstatriaden bibehålles, om jaget ämnar arbeta i de
fyra naturrikenas världar, icke därför att den är nödvändig härför utan emedan det underlättar
arbetet vid formandet och bibehållandet av lägsta höljena.
21
Den s.k. personligheten är monaden i förstatriaden i sina inkarnationshöljen. När inkarnationshöljena upplösts, är personligheten förintad. Utan denna exakta definition är det omöjligt att
klart fatta, vad som menas med personligheten. Det är monaden, triaden och det triaden
omslutande triadhöljet (inkarnerande, mindre delen av kausalhöljet), som alla tre i olika
avseenden ha nytta av inkarnationshöljenas erfarenheter.
2.9 Sutratma och antahkarana
Triadkedjan utgör ett sammanhängande helt. Genom triaderna gå två förbindelseleder,
energiströmmar, “trådar” av magnetiskt sammanhållna atomer.
2
Den ena förbindelseleden kan kallas “livstråden”. Dess sanskritnamn är sutratma. Den hör till
materie- och rörelseaspekterna, möjliggör formandet och bevarandet av livsformerna. Sutratma
utgår från tredjetriaden. Den förbinder alla tre triaderna och alla aggregathöljena. Den går genom
höljenas hjärtcentra, som därmed också ha förbindelse med alla tre triaderna.
3
Den andra förbindelseleden kan kallas “förnuftstråden”. Dess sanskritnamn är antahkarana.
Den är särskilt anpassad till medvetenhetsaspekten, möjliggör vitalisering av evolutionsatomernas
medvetenhet i mån av deras aktiveringsmöjligheter. Antahkarana utgår från andratriaden. Den
förbinder hjärnan via förstatriaden med andratriaden. Den går genom höljenas hjässcentra och är
förankrad i tallkottkörteln.
4
Genom dessa båda kanaler strömma livs- och medvetenhetsenergier ned från högre världar.
För att kunna bli ett kausaljag måste individen själv ha byggt en egen förbindelseled mellan
förstatriadens mentalmolekyl och andratriadens mentalatom och för att bli andrajag fortsätta att
bygga förbindelsen mellan dessa två triader.
5
Förbindelsen mellan de tre triaderna är typisk för individens möjlighet till förbindelse med
ännu högre världar, dimensioner. Utvecklingen är ingenting på måfå, utan individen vandrar
“beredda vägar” även i fortsättningen. Bortser man från materieaspekten och utgår från
medvetenhetsaspekten, visar sig utvecklingen i alla enhetens världar såsom en fortsatt
medvetenhetsexpansion. Visionen visar vägen och förutsätter gåendet av vägen. Utan vision finns
ingen väg. Därav gamla esoteriska uttrycket “utan vision förgås folken”. Själva visu1
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aliseringsförmågan är en fantasiens förmåga och alltså av emotional natur (en förening av begär
och tanke, i vilken det mentala dominerar).
6
”Dårens själ är hos Allah” (Muhammed). Det kan man kalla en symbolisk omskrivning av
förhållandet, att det vid “själsfrånvaro” icke finns någon medvetenhetsförbindelse mellan hjärnan
och triaden (kausalhöljet, antahkarana). Däremot fungera livsenergierna (sutratma) genom
eterhöljets hjärtcentrum, vilket håller organismen vid liv.
2.10 De tre solsystemen
Monadernas medvetenhetsutveckling försiggår i tre successiva solsystem.
2
Första solsystemet var för individer, som begynte sin evolution i mineralriket och avslutade
sin evolution såsom förstajag i detta slags solsystem. Där utvecklades medvetenheten i
förstatriaden till slutlig objektiv medvetenhet i dess världar (47:4−49:7).
3
Andra solsystemet (vårt eget) är för individer, som vilja utvecklas till fulländade andrajag. I
detta system utvecklas medvetenheten i andratriaden till suverän medvetenhet i världarna 45−49.
4
Tredje solsystemet är för blivande tredjejag. Där utvecklas medvetenheten i tredjetriadens
världar.
5
Första systemet kunde kallas materieaspektens, andra medvetenhetsaspektens och tredje
rörelse- eller viljeaspektens system.
6
De, som före utsatta tiden nå sitt mål, övergå till andra solsystem eller ingå i kosmiska
“karriären”. 7De, som däremot ej lyckas nå målet för ett solsystem, få i nästa system fortsätta sin
avbrutna utveckling.
1

2.11 Symbolik och terminologi
Teologiska treenigheten − fadern, sonen och den helige ande − är en gnostisk symbol, som
teologerna aldrig lyckats tyda. Det rör sig nämligen om medvetenheten i de tre triaderna.
Kausalhöljet med lägsta triaden kallades “den helige andes tempel”.
2
I gnostiska symboliken kallades tredjetriaden för “fadern”, andratriaden för “sonen” och
förstatriaden för “modern” eller “den helige ande”. Modern föder sonen: i förstatriaden förvärvar
jaget möjlighet att bli ett andrajag och i andratriaden att bli ett tredjejag.
3
Förstatriaden svarar mot indiernas Brahma, andratriaden mot Vishnu och tredjetriaden mot
Shiva.
4
Till förebyggande av begreppsförvirring påpekas, att i esoteriska litteraturen de tre triaderna
ofta kallas “de tre aspekterna”. Eftersom de tre verklighetsaspekterna (i alla världar) äro materia,
medvetenhet och rörelse (energi, vilja), torde böra särskilt och eftertryckligt betonas, att det är
fråga om två helt olika företeelser. Förväxlingen är så mycket mer närliggande som det för de tre
triaderna mest utmärkande avser just förhållandet till de tre verklighetsaspekterna: förstatriadens
materieaspekt, andratriadens medvetenhetsaspekt, tredjetriadens rörelseaspekt.
5
Detsamma gäller beteckningen “treenighet”, som också förekommer i båda sammanhangen.
6
Andratriaden har i teosofiska litteraturen fått missvisande beteckningen “triaden”, som om det
funnes endast en triad.
7
Tredjetriaden har fått beteckningen “monaden”, vilket givetvis vållat begreppsförvirring.
8
Ingenstans i äldre ockulta litteraturen omnämndes monaden såsom uratomen−individen−jaget.
Det är först genom publiceringen av pytagoreiska hylozoiken som hithörande fakta blivit insatta i
sina riktiga sammanhang.
9
Det är genom planethierarkiens sekreterare, 45-jaget D.K. (f.d. Kleinias, lärjunge till
Pytagoras), som erforderliga data erhållits och dittills rådande begreppsförvirring kunnat
avhjälpas.
10
Visserligen ha de esoteriska fakta, som efter år 1875 fått publiceras, meddelats genom
1
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lärjungar till planethierarkien, men på grund av bristen på västerländska beteckningar för de “nya”
företeelserna (högre världar, högre höljen etc.) och oförmågan finna nya ord för dessa har den
förfelade terminologien medfört begreppsförvirring.
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