4 FÖRSTAJAGETS FYSIKALVÄSEN
4.1 Människan såsom fysikalväsen
Såsom inkarnerad i fysiska världen har människan (i likhet med alla organismer) två fysiska
höljen: organismen (49:5-7) och eterhöljet (49:2-4). Båda höljena äro beroende av förstatriadens fysikalatom, som tillför dem erforderliga funktionsenergier. Fysiska atomslaget (49:1) utgör
underlaget för samtliga sex molekylarslag, sammansatta av atomslaget.
2
Fysikalmedvetenheten är eterhöljets medvetenhet. Den är objektiv och konstaterbar i hjärnan.
Den gör sig alltid gällande i organismen med dess eterhölje liksom emotionala och mentala
medvetenheterna i sina respektive höljen. Det är således eterhöljet, som är fysikalväsendet.
3
Termerna “fysikalväsendet”, “emotionalväsendet”, “mentalväsendet”, “kausal-väsendet” böra
ej förväxlas med “fysikaljaget”, “emotionaljaget”, “mentaljaget”, “kausaljaget”. Med
“fysikalväsen” etc. avses höljena, materieaspekten. Med “fysikaljag” etc. avses det stadium i
medvetenhetsutvecklingen monaden−jaget uppnått.
4
Organismen är en mekanisk robot utan egen medvetenhet. Detta blir uppenbart, när eterhöljet
lämnat organismen, som då är totalt medvetslös. Också först då har “döden” inträtt. Det är
organismens eterhölje, som möjliggör för organismen att förnimma.
5
Kroppslig skönhet verkar som attraktion, som de flesta “falla för”. Överraskande nog tyckas
även många s.k. esoteriker fästa avseende vid fysiska formen. Aggregathöljenas beskaffenhet är
emellertid det enda väsentliga. I dessa höljen ser den, som vet, utvecklingsstadium och förvärvade
egenskapers procenttal. Med det här sagda avses ting, som inga klärvoajanter kunna konstatera.
Eterisk syn visar defekter i organismen.
6
Jaget i inkarnation, involverat i en organism och därmed i en “djurkropp”, är för jaget mest
inskränkta medvetenhetstillståndet. Man undrar icke på att varje dylikt offer av medlemmarna i
planethierarkien motses med något närmast liknande fasa. Att sedan för dem leva samman med
dessa monstruösa varelser, som kallas människor, motsvarar ungefär en dom, som skulle hänvisa
högtstående människor att bo bland svin i en stia. Redan stanken måste förefalla outhärdlig.
7
Men erfarenheten lär dem också att hysa djupaste deltagande med människorna, som befinna
sig på svåraste utvecklingsstadiet av alla. De ha också ett otroligt överseende med mänskliga
svagheterna. Det enda de se till är individens nivå och utvecklingsmöjligheter. De veta, att det
som människorna fästa sig vid, stirra på och klandra varandra för, faller bort av sig självt när
högre nivå uppnåtts, i många fall under andra betingelser.
1

4.2 Organismen
Organismen är en robot, dirigerad av eterhöljets energier, vilka i stort sett verka automatiskt
och lyda emotionala medvetenhetens impulser. Organismen behärskas vidare av energierna från
kausal-, triad- och mentalhöljena jämte de magasinerade energierna i de tre lägsta fysiska
molekylarslagen (kvarlevor från föregående solsystem). Att beakta är även att energierna från
höljena till sin natur äro bestämda av höljesdepartementen och halterna av de olika
molekylarslagen i höljena.
2
Organismens processer styras till stor del av ännu missanpassade eterenergier från de olika
centra (chakraer) i eterhöljet. När dessa energier kunna fås att fungera på rätt sätt, är organismen
en fulländad automat, “frisk” och i alla avseenden oåtkomlig för sjukdomar.
3
Utan eterhölje saknar organismen varje slags sinnesförnimmelse. Varje cell i organismen är
genomträngd och omgiven av etermateria, har sitt eget eterhölje, som är anslutet till nätverket.
Organismens sinnesorgan ha alltså sina förnimmelsecentra förlagda till eterhöljet.
4
Organismen är i visst avseende lik en ackumulator, som under dagen förbrukar upplagrad
energi och under sömnen laddas på nytt med eterenergier.
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Uppmärksamheten förbrukar mycket av hjärnans och övriga nervsystemets energi. Sysslar
uppmärksamheten enbart med fysiska företeelser, erhåller hjärnan icke den påfyllning av energier
den mottar direkt från kausalhöljet, när uppmärksamheten inriktas på mentala intressen.
6
Ifråga om de tre aspekterna representerar hjärtat rörelseaspekten med energi från tredjetriaden,
hjärnan medvetenhetsaspekten med energi från andratriaden och mjälten materieaspekten med
energi från förstatriaden. Livsenergien verkar genom hjärtat och blodcirkulationen;
medvetenhetsenergien genom hjärnan och nervsystemet.
7
Med den mänskliga organismens skepnad har biologiska evolutionen nått sitt mål
(formidealet). Vad som återstår är att förfina den och göra den oemottaglig för sjudomar genom
eterhöljets energier. Detta gäller även organismerna i växt- och djurrikena. I det arbetet har
mänskligheten en av sina kommande uppgifter, därför att det helt faller inom de mänskliga
världarna och hithörande problem äro mänsklighetens sak att lösa. Det kommer den också att
kunna, när den bemästrat hylozoiken, enda riktiga verklighetsuppfattning i de tre lägsta
atomvärldarna (47−49).
4.3 Allmänt om eterhöljet
Eterhöljet består av elektromagnetiskt sammanhållna molekyler tillhörande de tre eteriska
molekylarslagen (49:2-4).
2
Etermaterien är beroende av samtliga högre materieslags energier och påverkas av samtliga i
nedstigande led. Det finns i hela kosmos intet slag av energi, som icke på något sätt kommer till
synes i fysiska etermaterien och i eterhöljet.
3
Eterhöljet är i energihänseende människans viktigaste hölje. Först på kausalstadiet vinns
förståelse för detta faktum. Till dess blir det på sin höjd en (föga sannolik) hypotes.
4
Eterhöljet är till före organismen, som uppbyggs på eterhöljets nätverk och med eterenergier.
Utan eterhölje kunna inga organismer uppstå. Organismens beskaffenhet och funktionsduglighet
beror på eterhöljet.
5
Organismen och eterhöljet tjänstgöra såsom ett enda hölje. Bästa, minst vilseledande
beteckningen är därför “organismen med dess eterhölje”. För förstajaget gäller, att eterhöljet icke
har någon självständig existens. Det är funktionsdugligt så länge organismen består, upplöses
sedan med organismen och detta cell för cell. Annat gäller för essentialjag och ännu högre jag. De
kunna forma egna eterhöljen med hjälp av förstatriadens fysikalatom. Det kan ingen människa
göra.
6
All materia är bärare av energier, och detsamma gäller eterhöljets materia. Det är energierna,
som äro det väsentliga, vilket uttryckes med esoteriska talesättet “allting är energi”. Underlaget är
av mindre betydelse. Genom eterhöljet strömma emotionala, mentala, kausala och ännu högre
energier. Energierna äro väsentligen emotionala hos 85 à 90 procent av mänskligheten, mentala
hos c:a 10 à 15 procent och kausala hos mindre än en procent. Eftersom de emotionala energierna
finna sitt egentliga utlopp genom eterhöljets solarplexuscentrum, kan man konstatera, att det är
känslorna som regera; hos undantagen de mentalt aktiverade känslorna.
7
Eterhöljet (49:2-4) tillhör normalt sjunde departementet och organismen (49:5-7) tredje
departementet. Hjärnan innehar i detta avseende en särställning, enär “de små grå cellerna”,
mottagarna av emotionala och mentala atomer, i regel tillhöra det departement, som till-delats
fysiska höljena enligt av ödesmakterna fastställt horoskop.
8
Den s.k. ektoplasman, som spiritualisterna experimentera med, är en del av eterhöljets materia
som kunnat lösgöras från organismen. Planethierarkin varnar energiskt för alla dylika experiment,
enär risken är mycket stor att mediet åsamkar sig obotlig skada.
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4.4 Eterhöljets uppgifter
Till eterhöljets uppgifter hör att möjliggöra formandet av organismen, med sina eterenergier
(nerdimensionerade energier från högre världar) hålla organismen vid liv och ge den rörelseförmåga. Alla organismens organ äro anknutna till centra i eterhöljet.
2
Allt i naturen hålls vid liv av etermateriens energivibrationer. Eterenergierna påverka
monaderna allt efter den nivå dessa nått i de olika naturrikena. Det medvetenhetsinnehåll, som
ligger över nivån, går spårlöst förbi.
3
Fröet är omgivet av ett eterhölje, och tack vare detta eterhölje kan fröet gro och växa. I själva
fröet ligga alla de möjligheter, som bli förverkligade i växten, i djuret, i människan. Det behövdes
ett solsystem av första graden att frambringa frö eller ägg med dessa möjligheter. Första “hönan
och ägget” blevo resultatet av första solsystemet.
4
Eterhöljet möjliggör fysisk förnimmelse och medvetenhet. Hos människan beror förnimmelse
och uppfattning på nervcellernas i nervsystem och hjärna möjlighet att reagera för vibrationerna i
cellernas emotionala och mentala atom- och molekylarslag. Blotta organiska materien saknar
förmåga av förnimmelse. Att dylik förmåga finns i organismerna, beror på närvaron av eterisk
materia i även lägsta fysiska molekylarslag (49:7).
5
Det beror på eterhöljets beskaffenhet, hur mycket av energierna från högre höljen som kunna
tränga ned i organismen och hjärnan, hur mycket av latenta egenskaperna och förmågorna
människan har möjlighet återförvärva. Sedan beror det givetvis också på de allmänna
livsomständigheterna och tillfällena till återförvärv. Många eteriska möjligheter bli därför aldrig
förverkligade.
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4.5 Eterhöljets centra
Eterhöljet består av ett nät av otaliga trådar av etermateria. Trådarna (sanskrit: nadier) bestå av
magnetiskt sammanhållna etermolekyler. Dessa trådar korsa varandra, och korsningarna bilda s.k.
centra (sanskrit: chakraer = hjul). Ju fler trådar som korsas på samma ställe, desto större centrum.
2
Det finns inalles 7 huvudcentra, 21 fördelningscentra och 49 mindre centra. Samtliga dessa
tjänstgöra såsom reaktions-, mottagnings- och distributionscentra för otalet slag av eterenergier.
3
Det finns en relation mellan solsystemets sju atommaterieslag med deras energier och
medvetenheter och de sju huvudcentra i människans aggregathöljen.
4
Eterhöljets centra under diafragman dirigeras av de fyra högsta fysiska materieslagen (49:1-4)
via förstatriadens fysikalatom. Centra över diafragman mottaga energier från världarna 43−46 via
andratriaden.
5
De sju viktigaste centra i människans eterhölje äro högst olika utvecklade, beroende i första
hand på uppnådd utvecklingsnivå.
6
De tre lägre centra äro till stor del aktiva hos alla. De fyra högre aktiveras i den mån individen
utvecklar medvetenheten i allt högre emotionala och mentala molekylarslag. När organisk
mogenhetsålder (omkring 21 år) uppnåtts, äro normalt samtliga centra lika aktiva som de voro vid
senaste inkarnation. Normalt skulle också de emotionala och mentala molekylerna i hjärnan
kunna fungera som i föregående hjärna, om de tillförts hjärnan genom uppfostran och utbildning.
Vid denna ålder finns för individen möjligheten att ha återuppnått sin egentliga nivå och därefter
fortsätta sin avbrutna medvetenhetsutveckling.
7
Hjulen rotera hos alla människor; desto hastigare ju högre utvecklingsnivå individen uppnått.
På högre stadier lösgöras ekrarna från fälgen, resa sig, fasthållna vid hjulets nav, och rotera även
de med allt större hastighet.
8
På barbarstadiet är solarplexuscentrum (även kallat navelcentrum) det mest aktiva.
Ögonbrynscentrum roterar mycket långsamt. På civilisationsstadiet bli solarplexus-, strup- och
ögonbrynscentra allt mer aktiverade. På kulturstadiet få hjäss-, ögonbryns-, strup-, hjärt- och
navelcentra allt större rotationshastighet. Ju mer människan utvecklas, desto fler ekrar lösgöras
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och öka sin hastighet. På kausalstadiet rotera samtliga hjul med svindlande hastighet, varvid de ha
samtliga ekrar lösgjorda och i full aktion.
9
Hjärtcentrum, som står i förbindelse med tredjetriaden, är ojämförligt viktigast av alla centra.
Det är i hjärtcentrum alla trådar sammanlöpa, som sammanbinda alla människans höljen och
triader. Denna livstråd (sutratma) är centrum i det nätverk av trådar och centra (chakraer) som
utgör eterhöljet. Bland andra går en tråd till tallkottkörteln, en till mjälten, en till fysiska hjärtat,
en till nervsystemet. Hjärtcentrum för genom blodmassan livs-energierna till organismens alla
celler. Blodet motsvarar saven hos växterna. “Blod är en särskild sorts saft”, och det här sagda är
förklaringen. Det är således icke alls något så mystiskt med blodet som Steiner fantiserade.
10
Hjässcentrum står i förbindelse med andratriaden och nervsystemet.
11
Alla livsenergier som påverka organismen kunna genom för- felad meditation bli
feldirigerade och särskilt till de två aktivaste centra, navelcentrum och sakralcentrum. Det finns
alltid risk för överstimulering med beklagliga följder för emotionala och fysiska höljena.
4.6 Mänsklighetens okunnighet om eterhöljet
Om eterhöljets olika slag av energier får mänskligheten icke veta mycket, enär dessa energier
utgöra nyckeln till de alltid missbrukade förmågor som räknas till magien. Det var en sak många
ockultister i slutet av 1800-talet hade svårt att förstå i sin naiva tro på mänskligheten. Men
1900-talet har måhända lärt dem inse, att mycket få individer uppnått kulturstadiet och förvärvat
kärleken till allt levande.
2
De, som höra talas om den kärleken, förväxla den vanligen med grasserande omdömeslösa
sentimentaliteten, som är renons på sunt förnuft och ställt till med så mycket elände. Det återstår
för människorna att lära sig, att högre emotionala (attraktionens) egenskaper icke äro någonting
man utan vidare äger, därför att man efterapar helgon. Det fordras självförverkligande genom
tjänande av mänskligheten, utvecklingen och enheten.
3
Det är först såsom lärjunge till planethierarkien, som individen får verklig kunskap om
eterhöljet och dess funktioner. Genom hithörande metoder lär sig lärjungen använda vissa
strålningsenergier och magnetiska energier och upprätta en direkt förbindelse mellan eterhöljet
och kausalhöljet.
4
Liksom alla slags naturformer, icke endast organismer, äro omgivna av eterhöljen, är detta
fallet även med vår planet. Enligt uppgift från planethierarkien ha de s.k. atomsprängningarna
skadat detta planetens skyddshölje, vilket vetenskapen så småningom skall komma underfund
med, när den väl upptäckt eterhöljenas existens. Varningar mot atomsprängningar ha icke saknats,
men politikerna begrepo saken bättre. Och mänskligheten får taga konsekvenserna av dessa som
alla andra galenskaper den kan hitta på.
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4.7 Tillvarons energiaspekt
Det finns icke i hela kosmos någon materieform, som icke samtidigt är en energiform (ytterst
molekyl och atom). Det finns ingen energi utan materieform. Eller för att uttrycka samma sak på
annat sätt: Materien är alltid i rörelse. Energi följer alla medvetenhetsyttringar. Dessa
grundläggande fakta ha alltför litet beaktats. Icke heller teosoferna klargjorde dem.
2
All energi är ursprungligen primär- eller sekundärmateria, primära förmedlande mekaniska,
sekundära ändamålsenliga uppgifter. De mekaniska energierna dirigeras av dem i högre världar
och äro därför i så måtto ändamålsenliga, trots att de fullgöra mekaniska uppgifter.
3
De sju spiralerna i atomerna motsvara i medvetenhets- och energihänseende de sju
materieslagen i varje värld. Av dessa sju spiraler äro hos normalindividen endast de lägre
självaktiverade. De högre kunna aktiveras av energier från högre världar.
4
Att ljus är materia och ljud energi, är kanske icke allom bekant. Högre världars energier äro
icke för mänskliga öron.
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Louis de Broglie upptäckte, att ljuset är både kontinuerligt och intermittent. Detta är riktigt.
Liksom alla slag av energi består ljuset av strömmar av isolerade och magnetiskt sammanhållna
materiepartiklar (atomer och molekyler). Ljuset rör sig icke “framåt”. Det rör sig i vågor
koncentriskt i tre (och fler!) dimensioner från en viss ljuskälla.
6
Förutom ljus och värme mottaga vi i fysiska världen från solen de för organiskt liv
nödvändiga vitaliseringskulorna, som lätt kunna iakttagas såsom “guldägg” i sommarens starka
solljus. De tränga icke igenom molnlagren, varför långvarig solfrånvaro medför iakttagna
företeelsen av allmän “trötthet”. Ett överskott av dessa vitaliseringskulor kan leda till solsting.
4.8 Magi
Magi är kunskapen dels om eterhöljets molekylarslag och till dessa hörande slag av energier,
dels om hur mentalmedvetenheten kan dirigera dessa energier, dels om de härför nödvändiga,
systematiska processerna.
2
Genom att med mentalenergier påverka eterhöljets materieenergier kan man suveränt behärska
de tre lägsta fysiska molekylarslagen. Man kan därmed både upplösa och omforma även den mest
fasta fysiska materia. Det var denna förmåga, som de gamle kallade magi.
3
(“De gamle” var invigdas beteckning på sin orden, varmed de vilseledde kyrkans spioner, som
förleddes tro att den gällde kyrkofäderna.)
4
Man förstår fuller väl, att dessa kunskaper icke utlämnas till mänskligheten förrän den nått
idealitetsstadiet; en mänsklighet som icke stabiliserats mer i sina högre slag av emotional- och
mentalmedvetenhet än att den mycket snabbt kan sjunka ner i de medvetenhetsslag som tillhöra
barbarstadiet. Man förstår också, varför planethierarkien är angelägen om att icke lämna många
uppgifter om eterhöljet. Den har haft nog erfarenhet av vart dylik kunskap leder i händerna på en
mänsklighet av potentiella banditer (“obotfärdige rövaren”, enligt planethierarkiens symbol).
Kunskapen i magi måste förbehållas lärjungarna till planethierarkien, som för alltid avstått från
allt vad makt heter.
5
Man måste skilja mellan magien och framtida vetenskapliga upptäckter av fysiska
eterenergierna, vilka äro enbart fysiska bearbetningar. Magien är mentalmedvetenhetens
behärskande av fysiska energierna, en helt annan sak och en kunskap förbehållen andrajaget.
1

4.9 Temporär fysikalisering
Om ett “högre väsen”, ett andrajag, skulle anse sig behöva fysikalisera för att träda i
förbindelse med en individ i fysiska världen, räcker det med att förstatriaden formar mental-,
emotional- och eterhöljen och eterhöljets energier ett synligt fysiskt hölje av lägre fysiska
materieslag.
2
Detta aggregathölje, som både vita och svarta magier kunna forma av lägre molekylarslag
(49:5-7), är så förvillande likt en organism, att endast kausal syn kan konstatera skillnaden. Såväl
formning som upplösning är ett ögonblicks verk.
1

4.10 Etervärlden
Om etervärldens energier få vi veta endast det som kan uppfattas subjektivt. Endast de, som i
fysisk inkarnation förvärvat eterisk syn, kunna använda den synen men ha därför ingen
uppfattning av eteriska energier. Endast kausaljag kunna konstatera etervärldens objektiva
existens.
2
Tomtar, troll, gnomer, dryader, najader, tritoner, sylfer, salamandrar etc., äro fysiska eterväsen
tillhörande devaevolutionen. De ha fått sin beteckning efter de fysiska naturelement de dväljas i
(jorden, vattnet, luften, elden), oansvariga väsen som utvecklas genom lek. De sky människorna,
dessa hatfulla varelser, som förstöra allting, även i naturen.
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Även i etervärlden härska dag och natt, men natt finns icke i högre världarna, endast allt
starkare ljus med varje högre molekylarslag.
4.11 Fysisk medvetenhet
Medvetenheten är av två slag: subjektiv och objektiv. Den subjektiva medvetenheten yttrar sig
hos människan såsom förnimmelser i eterhöljet, känslor i emotionalhöljet och tankar i
mentalhöljet. På nuvarande utvecklingsstadium är “normalindividen” (de flesta) i fysisk inkarnation objektivt självmedveten endast i de tre lägsta fysiska molekylarslagen (49:5-7). I de tre
fysisk-eteriska molekylarslagen (49:2-4) är han endast subjektivt medveten, vilket betyder att han
uppfattar hithörande slag av medvetenhet endast som inre, subjektiva tillstånd. Han är omedveten
om de energier som strömma genom eterhöljet, kan förnimma dem endast vid överskott eller brist
på vitalitet men kan icke avgöra vilka fysiska materieslag de tillhöra.
2
Fulländat fysikaljag är först kausaljaget, emedan det är såväl subjektivt som objektivt
självmedvetet i samtliga fysiska molekylarslag (49:2-7).
3
Organism och eterhölje utgöra en enhet, en fysisk enhet. Likaledes utgör medvetenheten i
dessa båda höljen en enhetlig fysisk medvetenhet. Fysisk medvetenhet avser endast objektiva,
materiella fysiska verkligheten och har ingenting att göra med något emotionalt (sympatiskt,
attraktivt etc.). Eterisk syn är ingen “andlig” syn, utan är en utvidgning av ögats förmåga, dess
uppfattning av högre slags fysiska vibrationer och därmed högre slags objektiva, materiella
företeelser, nämligen materieformerna i eteriska molekylarslagen. De olika slagen av eterisk syn
äro exakta inom sina områden och möjliggöra forskning i fysiska världen. Misstag äro lika
ovanliga som för normal fysisk syn inom de tre lägsta molekylarslagen.
4
Fysisk eterisk objektiv medvetenhet bör därför icke förväxlas med emotional objektiv
medvetenhet (egentlig klärvoajans), som kan iakttaga materieformer i emotionalvärlden med hjälp
av emotionalmedvetenheten i solarplexuscentrum men icke ger möjlighet till objektiv forskning i
vetenskaplig mening.
5
Det finns fyra olika slag av fysisk eterisk objektiv medvetenhet, 49:1-4. Det finns redan
många, som ha medfödd objektiv medvetenhet i de två lägre eteriska molekylarslagen (49:4 och
49:3), och deras antal kommer att undan för undan ökas de närmaste århundradena. På
mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium kan förstajaget icke förvärva objektiv medvetenhet
i vare sig 49:2 eller 49:1. Objektiv medvetenhet i 49:2 förvärvas först av kausaljaget, och den i
49:1 först av essentialjaget.
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Enligt esoteriken har människan sju “sinnen”, motsvarande eterhöljets sju huvudcentra. Fem
av dessa motsvara de av människan kända: hörsel (i molekylarslag 49:5), känsel (49:4), syn
(49:3), smak (49:2), lukt (49:1). De två övriga äro okända av vetenskapen. Andra slags sinnen,
som fysiologerna tala om, tillhöra en helt annan kategori.
7
Esoterikens sju sinnen äro de fundamentala och motsvaras av analoga medvetenhets- och
aktivitetscentra i emotional-, mental- och kausalhöljena.
1

4.12 Fysikalism
Normalindividen är objektivt medveten endast i de tre lägsta fysiska molekylarslagen
(49:5-7). Detta betyder, att han kan studera materieaspekten i dessa aggregationstillstånd. Det
innebär också, att högre materievärldar icke existera för honom, att han tar vibrationerna från
dessa världar för enbart subjektiva förnimmelser i organismen, att han är okunnig om tillvaron, att
vad filosofer och vetenskapsmän påstå om den verklighet, de icke kunna objektivt studera, förblir
fiktionalism.
2
Filosofer och vetenskapsmän äro fysikalister och kunna icke lösa överfysiska problem. De ha
alltför länge fått desorientera sökarna efter kunskapen om verkligheten.
3
Eftersom vetenskapsmännen sakna eterisk, emotional, mental och kausal objektiv
1
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medvetenhet, äro de oförmögna att konstatera fakta i dessa världar. Och eftersom de vägra att
befatta sig med sådant de icke kunna själva utforska, blir följden att de icke beakta den
pytagoreiska hylozoikens mentalsystem med dess beskrivning av verkligheten, en beskrivning
som härrör från dåvarande essentialjaget Pytagoras.
4
Det är ett gammalt knep som vetenskapsmännen använt: att förneka existensen av det de icke
kunna förklara. De moderna filosoferna (semantikerna) ha tydligen funnit den metoden värd att
efterapa. Snart ha båda slagens “tänkare” enats om att utmönstra alla de verklighetsbegrepp vi
erhållit från planethierarkien genom esoteriska kunskapsordnar. Visserligen har filosofien alltid
varit fantasispekulationer med godtyckliga antaganden, men nu spekulera filosoferna med enbart
förnekanden. De må se sig för. De ska få uppleva många överraskningar. Dels komma mentaljag
med eterisk objektiv medvetenhet att inkarnera, dels komma upptäckter att göras (fotografering av
eterhöljet när det lämnar organismen), som för övriga världen ska klargöra filosofiska
spekulationens fiktivitet.
5
En av de få, som klart icke blott insett utan även påpekat det orimliga i vetenskapens tro på att
kunna utforska verkligheten, var Poul Bjerre. Hans argumentation i Räfst och rättarting
överensstämmer med esoterikerns. Han påpekade, att talesättet, “på vetenskapens nuvarande
ståndpunkt”, var illusoriskt. Ju mer som utforskas, desto fler nya problem dyka upp i ett ständigt
ökande, oöverskådligt antal. Förmodligen är det allt fler, som inse det men tiga. Man vill icke
beröva de omdömeslösa deras tro på vetenskapen. Att skepticismen utbreder sig allt mer, också
inom teologien, kan konstateras. I den mån förnuftet utvecklas, måste man inse dogmernas
ohållbarhet även utan ökad kunskap om verkligheten, även utan att ha uppnått högre
utvecklingsstadium.
6
Vetenskapen har fortfarande icke kunnat utforska mer än tre sjundedelar av fysiska världens
materia. Vetenskapen kommer aldrig att kunna nå fram till fysiska atomen, aldrig att kunna
utforska mer än de två lägre eteriska molekylarslagen (49:3,4). Atomforskarnas hypoteser och
teorier komma aldrig att överensstämma med verkligheten, såvida de icke utgå ifrån esoterikens
beskrivningar av denna verklighet. De komma att bli tvingade därtill, men det blir förmodligen
icke före år 2025, då de nog måste “nedlåta sig till” att undersöka saken med hjälp av eteriskt
seende. Medicinska vetenskapen, som forskar i organismen, och psykologiska vetenskapen, som
utforskar medvetenheten i organismen, syssla med det av eterenergierna automatiserade men äro
aningslösa om det väsentliga, nämligen de energier som möjliggjort det organiska och möjliggöra
dess fortsatta fungerande.
7
Teorien om biologisk mutation, som ersatte Spencers hypotes om förvärvade egenskapers
ärftlighet och framställde den biologiska utvecklingen såsom ett slumpens verk, visar gränsen för
biologiens möjlighet att bedöma. Förvandlingen är följd av dels organismens anpassning till
omärkligt ändrade materiella betingelser påverkande latenta egenskaper, dels långsamt vaknande
medvetenheten; orsaker biologerna icke kunna konstatera. Det finns en annan evolution än den
biologiska. Det är atommedvetenhetens utveckling, som endast esoteriken kan förklara.
8
Esoterikerna ha fem bevis för systemets överensstämmelse med verkligheten. Hos Laurency
finnas de redovisade i Kunskapen om verkligheten. Dessa bevis äro för esoterikerna fullt
övertygande och mer så än filosofers och vetenskapsmäns “bevis” för sådana hypoteser och
teorier, som icke uteslutande äro grundade på fysiskt konstaterbara fakta.
4.13 Raser
För att undvika begreppsförvirring bör man skilja mellan raser (fjärde och femte rotrasen) och
individer. Att fjärde rotrasen kallas “emotionala” och femte rotrasen “mentala”, hindra icke att
många mentaljag inkarnera i fjärde rotrasen liksom många emotionaljag inkarnera i femte
rotrasen.
2
Negrerna tillhöra fjärde rotrasen. Ockultisters hävdande, att de tillhöra tredje, är oriktigt.
1
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Tredje rotrasen består av dvärgraserna etc., vilka komma, liksom antropoida aporna, att vara
utdöda inom tio tusen år.
3
Det bör påpekas, att första rotrasen, som var helt eterisk, utvecklades samtidigt med växtlivet
på vår planet och i tiden fanns till före djurlivets utveckling.
4
Femte rotrasens sjätte underras är under bildande. Den uppstår icke på viss kontinent, utan
individer därav förekomma i alla civiliserade nationer.
5
Sjätte rotrasen “föds” ur femte rotrasens sjätte underras, ej (som Leadbeater förkunnat) om sju
hundra år utan först om flera tusen år. I övrigt är ingenting bestämt därom
.
4.14 Sömn
1
Djup sömn är tecken på att emotionalhöljet (med högre höljen) lämnat organismen med dess
eterhölje. Det finns två utlopp för emotionalhöljet: solarplexuscentrum hos spiritisterna och
hjässcentrum hos dem som själva kunna försätta sig i vad yogierna kalla samadhi, frigörelse från
fysiska höljena. Hos de flesta stannar emotionalhöljet i organismens närhet i ett slags halvdrömskt
tillstånd. Hos de emotionalt “väckta” kan det röra sig fritt i emotionalvärlden.
2
Vissa individer (s.k. medier) kunna utlåna sin organism med dess eterhölje till andra
emotionaljag, en vanlig företeelse i spiritistkretsar. Att dessa emotionaljag (människor i
emotionalvärlden) icke veta mer än vad de lärt i fysiska livet och möjligtvis inhämtat av andra
människor i emotionalvärlden, borde klargöra värdet av deras förkunnelse.
3
Drömmar kunna erhållas från samtliga människans höljen och av de mest olika anledningar.
Psykoanalytikernas teorier om drömmar äro produkter av livsokunnighetens outrotliga tendens att
fabricera teorier. Drömmar kunna bero på företeelser i organismen, eterhöljet, emotionalhöljet,
mentalhöljet och triadens undermedvetenhet. Endast kausaljag äro i stånd att fastställa
anledningen i varje särskilt fall. Förbindelsen mellan de olika höljena är icke avbruten med att
emotionalhöljet under sömnen lämnat organismen.
4.15 Inkarnation
Det hör till Augoeides’ många funktioner att i födelseögonblicket anknyta emotionalhöljets
hjärtcentrum till eterhöljets. Emotionalhöljet är då redan omslutet av mentalhöljet och
inkarnerande delen av kausalhöljet (triadhöljet). Eterhöljet måste vara format före organismen, ty
denna bygges upp på eterhöljets energitrådar (nadier). Men därav följer icke att tillväxten av
fostret får avsett förlopp. Om fosterutvecklingen icke i alla avseenden försiggått enligt
skördelagen (naturkrafterna verka icke alltid som avsetts), kan Augoeides vid födelsen vägra
anknyta livstråden (sutratma) till eterhöljets hjärtcentrum, och barnet blir dödfött.
2
Ännu föreligga alltför få uppgifter från planethierarkien ifråga om eterhöljets tillkomst. Vi
veta, att beträffande individer på högre stadier inkarnationsinstanserna noggrant utforma dessas
eterhöljen med särskild hänsyn till ödeslagen (individens medvetenhetsutveckling) samt att
horoskopet i detalj fastställs. För dem på lägre stadier däremot, som ha alla slags erfarenheter att
göra, gäller icke detta, vilket skulle innebära, att högre instanser ej befatta sig med dessas vare sig
eterhölje eller horoskop. Rimligtvis kan man gissa, att individens Augoeides anförtros dessa
uppgifter. Saken är ingalunda utan betydelse i fråga om fosterfördrivning. Antydningar föreligga
om sådana fall, där organismen är så misslyckad, att individen ej på något sätt kan lära av
inkarnationen. Där synes rätt föreligga att befria jaget från denna meningslösa inkarnation.
3
Nuvarande överproduktionen av människofoster har en icke önskvärd effekt. Atomkedjan
(överfysiska molekylarslagen i fostrets celler) verkar attraherande och ofta väckande på slumrande
monaderna i kausalhöljena och lockar dessa att inkarnera, särskilt sådana monader med instinktiv
längtan efter att på nytt bli fysiskt medvetna. Detta gör att dessa jag inkarnera mycket tidigare än
annars skulle bli fallet. Valet av foster blir då slumpartat och inkarnationens resultat icke vad det
kunde ha blivit, om augoeiderna hade fått välja.
1
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Samtliga högre jag (även högsta, 43-jag) inom solsystemet kunna inkarnera i organism. Det är
först hos kosmiskt jag (42-jag) som lägsta möjliga fysiska höljet består av fysisk atommateria.
4.16 Diskarnation
Gentemot alla vår tids väldiga medicinska auktoriteter hävdar esoterikern (naturligtvis
förgäves), att vetenskapen icke kan avgöra, när en människa verkligen är död. Ännu tycks man ej
veta, att människan icke är “död” därför att hon slutat andas och hjärtat upphört att slå. “Död” är
hon först, när eterhöljet definitivt lämnat organismen och livstråden (sutratma) avklippts, den tråd
som förbinder eterhöljets hjärtcentrum med de högre höljenas hjärtcentrum. Då kan icke ens ett
kosmiskt jag väcka den människan till liv. Men så länge eterhöljet icke lämnat organismen, är
människan fullt medveten om vad som försiggår omkring henne, till exempel hör allt som sägs,
ehuru hon är oförmögen att på något sätt reagera.
2
Dödsprocessen är ingalunda den enkla procedur okunnigheten tror, utan en besvärlig sådan.
Att den dessutom kan vara obehaglig nog, framgår av de anvisningar som lämnas för
underlättande av skilsmässan från båda fysiska höljena. Det tar tid, innan eterhöljets centra
frigjorts från förbindelsen med organismens körtelsystem, emotionalhöljets centra från
sammanvävnaden med eterhöljets och fysiska medvetenheten upphört att fungera. Enda fullt säkra
dödstecknet är att förruttnelsen börjat. Det tar i regel tolv timmar för emotionalhöljet med högre
höljen att draga ut eterhöljet ur organismen. I extrema fall dröjer det 36 timmar eller ännu längre.
Särskilt självmördare kunna ha eterhöljet kvar i organismen ända till en vecka och alltså vara
medvetna om vad som sägs om och görs med dem. Blavatsky varnade sin omgivning i New York
för att begrava henne, även om hon skulle förefalla vara död i fjorton dagar. Hennes
emotionalhölje med högre höljen sysselsattes med “annat” (intressanta saker för nyfikenheten att
fantisera om!).
3
Den enda riktiga personliga inställningen till egen övergång från fysiska till emotionala
världen är att emotse inträdet med glad förväntan. Vi mötas av dem som verkligen älskat oss och
som vi själva längtat efter att få återse (utom dem som redan övergått till mentalvärlden).
1

4.17 Fysiska livet är viktigast
Esoterikern får lära sig (ofta till sin stora förvåning), att fysiska livet är den ojämförligt
viktigaste delen av hans inkarnation.
2
Människans fysiska liv är av fundamental betydelse i den mån jaget förbereds för förståelse av
verkligheten och livets mening, närmast förutsättningen för förvärv av kausalmedvetenheten.
3
Det fysiska livet är det enda av betydelse för de fyra lägsta naturrikena. Endast i fysiska
världen utveckla hithörande individer sin medvetenhet. Endast i fysiska världen är människan
(normalindividen) objektivt medveten och kan objektivt studera en del av fysiska verkligheten.
Endast i fysiska världen kan hon befria sig från de emotionala illusioner och mentala fiktioner
som hon är beroende av i emotional- och mentalvärldarna mellan inkarnationerna. Endast i
fysiska världen kan hon förvärva de egenskaper och förmågor som erfordras för uppgående i
närmast högre rike, det femte. Människan inkarnerar i obegränsat antal inkarnationer, tills hon
lyckats därmed. Det är icke frågan om att “leva om sitt liv”. Hon får i varje inkarnation ett nytt
förstajag (nytt triadhölje och nya inkarnationshöljen), som ingenting vet om någon föregående
inkarnation. Hon är liksom “en helt annan” varje gång.
4
Viloperioderna mellan inkarnationerna äro till för att hon skall hämta nya krafter för nästa
inkarnation. Medvetenhetslivet i emotional- och mentalvärldarna är i stort sett bearbetning av
illusioner och fiktioner, som insupits under fysiskt liv. Det livet är ur kunskapssynpunkt i stort
sett värdelöst men ger monaden möjlighet till fortsatt aktivering av redan aktiverade
molekylarslag i höljena. Det är stort misstag tro att inkarnationen är till för nöjen och lättjefullt
liv. När livet är som bäst, är det arbete och möda.
1
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Fysiska livet är det väsentliga, emedan endast i fysiska världen alla egenskaper och förmågor
kunna förvärvas, människan (tack vare sin förmåga av objektiv medvetenhet) kan befria sig från
emotionala illusiviteten och mentala fiktiviteten. Men om detta utvecklingsarbete av någon anledning är ogörligt, har fysisk existens ingen betydelse för monaden.
6
Därför är det ett stort misstag att sträva efter att förlänga fysiska livet under alla
omständigheter, till exempel för individer hos vilka förbindelsen mellan höljenas hjässcentra är
definitivt avbruten och vilka därför endast kunna leva ett vegeterande liv. Tyvärr ha människornas
misstag ifråga om natur- och livslagar ofta sådana följder, att deras utveckling försvåras eller rent
av omöjliggöres för en tid. Överbefolkning med svält och krig som följd är endast ett exempel.
Barnadödligheten var naturens eget sätt att bevara balansen och förhindra överbefolkning. Men
med våra tekniska och medicinska resurser ha vi ofta hävt balansen i naturen, och vår civilisation
har i många avseenden verkat destruktivt.
7
Enda helvetet i verklig bemärkelse är fysiska världen. Det är i den världen varje individ måste
förvärva alla erforderliga egenskaper och bli sin egen “frälsare” (från fler inkarnationer). Det är i
den världen han måste förvärva kausalmedvetenhet och bli ett andrajag. Det är i fysiska världen
“guds rike” skall förverkligas. Fysiska världen är därför även för femte och sjätte naturrikenas
individer ojämförligt viktigaste världen. Vid varje förvärv av medvetenheten i nytt atomslag
måste samtliga egenskaperna visa sin effektivitet i fysisk materia. Vid uppstigandet till högre
värld är därför fysisk inkarnation nödvändig. Det betyder ingalunda att mänskligheten får vetskap
om denna inkarnation. Anonymiteten utgör ett skydd mot mänskligheten på dess nuvarande
utvecklingsstadium.
4.18 Esoterikerns fysiska skörd
Skördelagens verkningar i esoterikernas fysiska liv kunna resultera i handikapp: invaliditet,
sjuklighet, oemottaglig hjärna, fulhet, ekonomisk misär, låg social och kulturell standard. Därtill
kan komma okongenial omvärld: föräldrar, syskon, kamrater, socialt umgänge, lärare. Men
givetvis också i det rakt motsatta fallet “favörer”. Utan kunskap om reinkarnationen och lagen för
sådd och skörd förbli dessa livets “orättvisor” oförklarliga. Men vi kunna aldrig veta, hur långt
tillbaka i förflutna tidsåldrar vi ådragit oss dessa handikapp eller favörer. Det enda vi veta är, att
vi en gång, såsom kausaljag, måste få skörda, i sista hand och icke minst, dålig skörd,
slutlikviden.
2
Att beakta är även, att vi aldrig kunna skjuta skulden på våra föräldrar och arvet från dem. Vi
ha fått de föräldrar vi ska ha i och för egen skörd. Dumt är talesättet “jag har icke bett att få
komma hit”. Ty det är just vad man gjort.
3
Många sjukdomar, icke minst de som beröra nervsystemet, hos “aspiranterna” (gemensam
beteckning på sökare) bero på att de ökade emotionala och mentala energierna, som strömma
genom eterhöljet, icke få sitt utlopp genom rätta centra och organismens körtelsystem. Sjukdom
behöver alltså icke vara bevis på dålig sådd. (Ännu ett bidrag till rättandet av allmänna
missuppfattningen av karma eller skördelagen. Långt ifrån alla sjukdomar äro självförvållade.
Människan såsom del av mänskligheten får dela kollektiva ansvaret för kollektiva misstagen
ifråga om natur- och livslagar.) När esoteriska kunskapen en gång allmänt godtagits såsom
arbetshypotes, komma erforderliga fakta angående höljenas centra och hithörande energier att
utlämnas och därmed många sjukdomsföreteelser att kunna botas eller förebyggas.
1

4.19 Hälsa
Med avseende på sina orsaker kunna sjukdomarna indelas i tre slag: de som härröra från
omgivningen och naturen, arvsanlag, psykologiska faktorer. Och alla tre bero ytterst på dålig
sådd, individuell eller kollektiv (eventuellt planetär).
2
Sjukdomar kunna ha haft sitt ursprung i någon av många föregående inkarnationer.
1
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“Sjukdomsfröet” har då förefunnits i någon av de skandhaer, som åtfölja triaden genom
inkarnationerna, och nu först fått tillfälle bli aktiverat.
3
Lagen för sådd och skörd (orsak och verkan) är en i minsta enskildheter verkande lag. Vad vi
av okunnighet eller likgiltighet eller oförmåga försumma av “rationell skötsel” av organismen få
vi igen i kommande inkarnation, krävande mycket större omsorg än förut varit erforderligt, större
därför att vi icke längre automatiskt utan medvetet och metodiskt måste ägna oss åt denna skötsel
och gottgöra försummelsen. Men icke alla sjukdomar och olika slags bevärligheter bero på dålig
sådd i det förflutna eller på fysiskt arv. Mycket ha vi ådragit oss genom oförståndigt levnadssätt i
detta liv.
4
Så som människorna sköta sin organism undrar man icke över att fysiska s.k. elementalen
(egentligen ett fysiskt eterväsen, eftersom han tillhör evolutionen) avskyr den imbecill som
inträngt på hans domän och vållar honom så mycket extra besvär med att få det hela att fungera.
5
För esoterikern tillkommer förståelse för ytterligare sjukdomsorsaker. Tankar äro materier
med energi, och energien är orsak till verkningar. Särskilt effektiva i det hänseendet äro ideer i
överensstämmelse med verkligheten, just de esoteriska ideerna. Få deras energier icke
ändamålsenligt utlopp genom handlande, kunna de påverka organismen med sjukdomar av olika
slag såsom följd.
6
Människor på eller i närheten av barbarstadiet äro oftast mycket friskare än de som ha
emotionala och mentala problem. Emotionala och mentala energierna påverka eterhöljet och
därmed organismen och taga vanligtvis fel riktning, vilket verkar störande på fysiska organismens
annars friktionsfria funktioner.
7
Seden att begrava liken efter människor med alla deras sjukdomsfrön, likaså seden att gödsla
jorden med människans exkrementer, har medfört att jorden blivit genomförgiftad. Numera
förgiftas även vattnet, sedan avföringen spolas ut i sjöarna. Växterna upptaga sjukdomsfrön och
föra dessa vidare, fiskarna likaså. När vetenskapen en gång insett detta, kommer likbränning att
bli obligatorisk och mänskliga avfallet att oskadliggöras i särskilda fabriker. Odlade jorden med
dess sjukdomsfrön kommer att bli desinficerad. Många hundra år därefter kan man räkna med att
de sjukdomar, som tillföras oss genom växtligheten, ska kunna utrotas.
8
”Så genomförgiftad är hela mänskligheten av de tre fundamentala sjukdomarna, cancer, syfilis
och tuberkulos (syfilis och cancer förekommo redan hos lemurierna, tredje rotrasen), att grundorsaken till alla sjukdomar ligger på dessa tre latenta tendenser i organismen.” (D.K.) Detta är
givetvis en sak vetenskapen saknar möjlighet att konstatera.
9
Hos ockultisterna råda många missuppfattningar om orsakerna till organismens sjukdomar,
om vilka slags högre jag som äro oemottagliga för sjukdomar etc. Därför påpekas, att först
essentialjag äro fria från allt slags sjukdom, däremot icke kausaljag.
10
Till esoterisk terapi kunna homeopati, ljus- (färg-) och ljudbehandling räknas. Samtliga äro
riktiga i princip men befinna sig ännu på försöksstadiet.
11
Gamla s.k. huskurer, med vilka man förr botade allehanda sjukdomar och varom vetskapen
bevarats genom generationerna, bestodo mestadels i utnyttjande av växtrikets läkemedelsresurser.
Den kunskapen kom ursprungligen från de esoteriska kunskapsordnarna. Ånyo upprepas, att all
verklig kunskap finns hos planethierarkien och har till människoriket kommit därifrån.
12
Esoterisk läkekonst förutsätter kausalmedvetenhet, vilket bland annat innebär förmåga att
bedöma sjukdomens natur, dess säte i eterhölje (centra) och organism, förmåga att bedöma vilka
energier som ska komma till användning och att följa elimineringsprocessen.
13
Esoterisk läkekonst skall icke förväxlas med ockultisters emotionala fantasier. Man kan icke
bota sjuka med “intensiv affirmation av gudomlig kraft” eller med “strömmar av kärlek”.
14
Det är andratriadens energier, som via kausalhöljet energisera förstatriadens tre enheter och
“hålla det hela i gång”. Om andratriadens energier icke ändamålsenligt användas av förstatriaden,
uppstå friktioner, som göra att energiströmmarna taga fel riktning. Eterhöljets centra få då icke de
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rätta energierna eller inga alls. Sjukdom blir följden, när organismen icke kan på rätt sätt möta
“fientliga” attacker utifrån utan blir offer för dessa.
15
Man har ägnat alldeles för liten uppmärksamhet åt energierna i de olika höljena för att stirra
enbart på medvetenhetsaspekten. Men energiaspekten är minst lika betydelsefull. Energier
strömma ner i de lägre höljena från högre och i sista hand till eterhöljets centra och organismens
nervsystem, blodmassa och körtelsystem. Det är i eterhöljets centra som energifördelningen sker.
Förrän människan kan objektivt iakttaga och subjektivt förnimma dessa materieenergier, kan hon
icke ändamålsenligt dirigera energierna till deras riktiga verksamhetsområden och taga dessa ofta
fel väg, vilket orsakar sjukdomar i organismen. Ju högre nivå eller starkare vitaliserade
departement i höljena, desto starkare äro energierna och desto större är effekten. Man har ofta
undrat över, varför “högtstående människor” ska behöva vara behäftade med allsköns sjukdomar.
De sakna kunskap om energierna och insikten om hur de ska använda energierna. Lärjungen får
lära sig att förbruka sina mentala och emotionala energier på rätt sätt och icke genom våldsam
längtan och aktivering dra ner energier, som icke få rätt användning. Energierna låta sig icke
magasineras mer än till en viss grad i cellernas ackumulatorer. Överskotten söka sig utlopp enligt
minsta motståndets lag och bryta fram, där motståndet är minst och anlag till svaghet förefinnes.
16
Medfödd allmän kraftlöshet beror på att förbindelsen mellan eterhöljet och organismen icke
är vad den normalt borde vara. Det blir läkarvetenskapens sak att upptäcka eterhöljets existens,
eterenergierna och förbindelseleden mellan eterhölje och organismen. Med läkarvetenskapens
tillsynes obotliga dogmatiska fasthållande vid gamla felaktiga betraktelsesätt lär det dröja, innan
dessa upptäckter göras. Läkarna vägra lyssna på esoterikerna, och massan följer Vetenskapen.
4.20 Kostens problem
Kostfrågan är ett problem med många sidor. Den är ett individuellt problem, enär ingen kost
(icke en gång vegetarisk sådan) passar för alla. Den är ett kollektivt problem för hela mänskligheten. Kosten är icke blott ett fysiskt problem hörande till näringsfysiologien. För lärjungarna är
den dessutom ett överfysiskt problem, hörande till frågan om aktivering av högre medvetenhet.
Kostfrågan är olöst ännu och får bli framtida forskningens sak. Den är i huvudsak ett problem,
som människorna kunna lösa och då också få lösa på experimentell väg.
2
Näringsfysiologerna torde redan ha konstaterat, att animalisk kost icke förädlar organismen,
att man mår bäst av vegetabilisk föda, att kött, fisk och ägg ingalunda är nödvändiga, såvida
matsmältningsorganen icke blivit skadade genom arv eller olämplig föda under uppväxtåren. De
många celler, som dagligen avgå ur organismen, måste ersättas med nya. Det är därför allsidig
kost är nödvändig. Man kan till exempel icke leva på enbart frukt. Ensidig kost medför bristsjukdomar.
3
Salt och socker böra undvikas, särskilt salt, som ger upphov till olika avlagringssjukdomar i
organismen (njursten, gallsten, reumatism av olika slag). Koksalt är totalt värdelöst såsom
näringsmedel och utdriver nödvändiga närsalter. Saltet duger endast till konservering för
motverkande av födans (kötts etc.) förruttnelse. Socker angriper benstommen, särskilt tänderna,
underlättar benbrott m.m. Den som vill sköta sin hälsa bör studera näringsfysiologien, icke
allsköns “goda råd” i kokböcker etc.
4
Frågan om rätt kost har alltid varit ett problem för aspiranterna på lärjungaskapet. D.K. anser,
att detta problem tar alldeles för stor uppmärksamhet i anspråk och hindrar den, som menar allvar
med sitt liv, att tänka på viktigare saker. Att kött är förbjudet för lärjungar, är en sak för sig. Men
de flesta aspiranter torde ha många inkarnationer kvar, innan den frågan blir aktuell. Ett är säkert.
Det är oändligt mycket viktigare att förvärva goda egenskaper än att bli vegetarian. Vegetarism är
icke någon förtjänst eller något som esoteriske läraren beaktar vid val av lärjunge.
5
För esoterikern ger D.K. följande anvisningar på bästa födan: mjölk, honung, fullkornsbröd
(“Graham”), alla slags grönsaker som solbelysts, frukt (särskilt apelsiner), bananer, nötter,
1
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opolerat ris, potatis.
6
Kostproblemet rymmer även aspekter som ligga utanför mänsklighetens möjligheter att
konstatera. Det är bland annat problem hörande under skördelagen, aktiveringslagen och lagen för
självförverkligande.
7
I mänsklighetens barndom föllo människorna värnlöst offer för rovdjur. Enligt skördelagen
ådrog sig djurriket därigenom en kollektiv skuld till människoriket. Genom sitt köttätande
ombesörjer mänskligheten omedvetet att djurrikets skuld kvittas. Att detta alltjämt pågår, beror på
att förlusten i människoliv under miljontals år uppgick till astronomiska tal och ett kausalhölje
motsvarar en hel djurgruppsjäl. När skulden en gång är kvittad, kommer köttätandet att upphöra
av sig självt och människans föda bli helt vegetarisk. Till dess må envar äta vad som bäst passar
honom. Något “ansvar” medför alltså icke köttätandet.
8
Ett annat problem är att kött förgrovar organismen: gör den mottaglig för lägre slags
vibrationer. Den, som vill förädla organismen för att göra den mottagligare för allt högre slags
energier, bör därför uteslutande livnära sig på vegetarisk kost. Givetvis underlättas därigenom
självförverkligandet med allt vad detta innebär av förvärv av medvetenhet i allt högre
molekylarslag.
9
I och med att människan blir vegetarian, påbörjas en “nydaning” av organismen. De gamla
cellerna, “förgiftade” av kött, fisk, tobak, alkohol etc., ersättas med nya, som äro ytterst känsliga
för den gamla dieten och irriteras av denna, vilket kan ge upphov till nya sjukdomar. Även ägg
böra undvikas av icke fullt friska personer.
10
Man har undrat över att Blavatsky åt kött. Har man en gång förvärvat högre
atommedvetenhet, inverkar kosten icke längre på mottagligheten för högre energier. Den
organism hon ärvt krävde köttdiet.
4.21 Homeopati
Eterhöljets materier äro närbesläktade med vad vi kalla elektricitet.
2
Homeopatiska läkemedlen påverka eterhöljet och aktivera motsvarande eteriska energier,
organismen alltså indirekt. Innan eterhöljets existens erkänts, kommer dogmatiska
läkarmentaliteten att förkasta dessa enda riktiga läkemedel.
3
Men det räcker icke med den upptäckten. Det fordras en annan, och det är upptäckten av
tillvarons rörelseaspekt, esoteriska läran om energierna och de olika molekylarslagens
energimöjlighet, ett problem vetenskapen är aningslös om.
4
En vägbar dos arsenik påverkar organismen. Men en ovägbar och kemiskt oåtkomlig dos
begynnande med miljondels gram D6 (sex nollor) påverkar eterhöljet. Ju högre potens, desto
starkare effekt. I regel framställes icke högre potens än hundratusende. Men det fanns förr de som
tillverkade miljonpotensen och påstodo, att dennas verkan var starkast (mycket sannolikt, enär
eterhöljets högre vibrationer ligga på för oss ofattliga höjder).
5
Huden genomtränges av nervtrådar, som äro elektriskt ledande. Vid kontakt med huden kan
homeopatiska mediciner bli urladdade såsom plötsligt händer med elektriska batterier i
motsvarande fall.
6
Högre potens framställs ur lägre genom långvarig skakning (helst med elektrisk
skakningsapparat). Man kan exempelvis förse en 100-gramsflaska med en dryg matsked
D6-piller, därtill rena sockerpiller, tills flaskan är fylld till två tredjedelar. En tesked ren sprit
tillsättes och skakningen vidtar. Efter c:a en halvtimma består flaskans innehåll av D7-piller, som
i sin tur behandlas på samma sätt för erhållande av D8-piller etc. i oändlighet. Samma flaska får
icke användas för framställning av olika potenser. Att hela denna process av vetenskapen
betraktas såsom vidskepelse och humbug, är ofrånkomligt. Förståelse fås först den dag
vetenskapen kan konstatera eterhöljets existens och latenta energiens överförande.
1

13

Ovanstående text utgör uppsatsen Förstajagets fysikalväsen av Henry T. Laurency.
Uppsatsen ingår i boken Människans väg, utgiven 1998.
Copyright © Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency 1998.

14

