7 KAUSALVÄSENDET
KAUSALHÖLJET
7.1 Allmänt
Målet för monaden i förstatriaden är att centra sig i andratriaden. Därför fordras en brygga
mellan de båda triaderna. Den bryggan är kausalhöljet med dess materias medvetenhet.
2
Kausalhöljet är liksom alla andra slags höljen (utom organismen) ett aggregathölje.
3
Kausalhöljet är en gåva från Augoeides. Det är kausalhöljet, som gör individen till människa.
Det kan icke inkarnera i en djurkropp. Det kan aldrig tagas i besittning av en annan individ. Besatthet fås, när ett emotionalväsen lyckas taga organismen med dess eterhölje i besittning under
sömnen, då rättmätige ägaren lämnat den.
4
Kausalhöljets väsentliga uppgifter bestå i dels att utgöra ett permanent hölje för förstatriaden;
dels att tillhandahålla medvetenhetscentra, vilka möjliggöra för jaget att få förbindelse med andratriadens enheter; dels att till förstatriaden förmedla energierna från andra- och tredjetriaderna.
5
Kausalhöljet är ett kausalväsen med passiv kausalmedvetenhet. Denna medvetenhet kan icke
uppfattas av lägre medvetenhet än 47:5, och även av denna endast sporadiskt. Det blir människans
sak att aktivera denna passiva medvetenhet och därigenom förvärva subjektiv och objektiv
medvetenhet i sitt kausalhölje. Detta kräver tiotusentals inkarnationer av kausalhöljet. Så länge
människan befinner sig på fysiska barbarstadiet eller på lägre emotionala civilisationsstadiet, är
varje kontakt med kausalmedvetenheten utesluten. Det är först på högre emotionalstadiet,
kulturstadiet, mystikerstadiet (48:3), som kontakt blir möjlig. Till dess är inkarnation enda möjligheten för människan att vara medveten alls, nämligen i sina inkarnationshöljen, i vilka hon
förvärvat medvetenhet redan i djurriket.
6
Människan måste förvärva såväl subjektiv som objektiv medvetenhet i 47:3 och 47:2, innan
monaden kan övergå från mentalmolekylen till mentalatomen och bli ett kausaljag.
7
När monaden kan definitivt centra sig i andratriadens essentialatom, blir den ett essentialjag.
Därmed kan monaden själv forma ett eget kausalhölje genom andratriadens mentalatoms
vibrationer. Då blir det gamla kausalhöljet, Augoeides’ gåva, överflödigt och upplöses.
8
Kausalhöljet är en kanal för de högre slags energier, vilka genom triadenheterna vitalisera
inkarnationshöljenas centra, så länge dessa höljen anses behöva existera för det ändamål som
avsetts med inkarnationen.
9
Att alla världar och alla materieformer med vissa mellanrum behöva förnyas, beror på att alla
materieaggregat bli utslitna under påverkan av högre slags vibrationer (så mycket mäktigare än
även närmast lägre).
10
Uppstå sjukdomar i höljena, beror detta på bristande funktionsduglighet i dessas centra
(överstimulering, oförmåga att upptaga rätta vibrationerna, felaktig distribution av mottagna
vibrationer etc.).
11
Kausalmaterien kan icke påverkas av disharmoniska vibrationer. Överensstämmelse med
verkligheten yttrar sig såsom harmoni, vilket är förklaringen på Platons tes, att ideerna äro
samtidigt sanna, goda, sköna och framför allt energi.
1

7.2 De två kausalhöljena
Kausalväsendet består under inkarnationen av två höljen: det större kausalhöljet och det
mindre triadhöljet. Triadhöljet är inkarnerande delen av kausalhöljet. Det innesluter förstatriaden
och omsluter de egentliga inkarnationshöljena: mentalhöljet, emotionalhöljet, fysiska eterhöljet
och organismen. Det större kausalhöljet, som Augoeides tar hand om, stannar under inkarnationen
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i kausalvärlden. Sedan inkarnationen avslutats och höljena blivit upplösta, sammansmälter
triadhöljet med kausalhöljet.
2
Hos förstajaget sträcker sig inkarnerande delen av kausalhöljet – triadhöljet – c:a 50 cm
utanför organismen, omslutande övriga inkarnationshöljena. Hos kausaljaget uppdelas
kausalhöljet icke vid inkarnation. Höljet har hos detta slags jag nått ett mäktigt omfång och har en
radie av många meter.
3
Triadhöljet är monadens i förstatriaden speciella hölje för viss inkarnation och uppvisar i sitt
innehåll det utvecklingsstadium monaden uppnått. Stadiet framgår även av lägre höljenas
materiesammansättning.
4
Kausalhöljets molekyler ha tusentals gånger följt med triadhöljet i inkarnation och lärt av
gjorda erfarenheter. Allt efter egenart ha dessa molekyler specialiserat sig inom olika
livsområden. Horoskopet för viss inkarnation anger, vilka slags “specialister”, som denna gång
ingå i nya triadhöljet.
5
De mentalatomer (47:1) och kausalmolekyler (47:2,3), som utgöra stora kausalhöljets
innehåll, tillhöra liksom all materia något av de sju departementen. Liksom alla slags höljen är
kausalhöljet sammansatt av atomer och molekyler tillhörande alla sju departementen, ehuru något
av de sju alltid dominerar. Det är det dominerande departementet som avses, när det talas om
“kausalhöljets departement”, som vore detta ett enda. “Kausalhöljets departement” är konstant
under en mycket lång följd av inkarnationer. De i kausalhöljet ingående mentalatomernas
departementstillhörighet beror på kausaliseringssättet.
6
Nya triadhöljet inför viss inkarnation tillhör visst departement beroende på andelen atomer
och molekyler av detta departement. Urvalet av materia vid triadhöljets formande sker enligt
ödeslagen. Efter vilka grunder urvalet av molekylerna göres i individuella fallet, har ännu inte
kungjorts. Men vi veta, att principen alltid passar individens medvetenhetsutveckling med förvärv
av felande egenskaper och förmågor. Dessa förvärvas icke i en enda inkarnation från ett till
hundra procent, utan efter hand i en lång serie fysiska liv.
7
Så länge människan är i inkarnation, finns en motsättning mellan kausalhöljet och triadhöljet
och en spänning mellan dessa båda höljens energier, icke minst beroende på att de utom
undantagsvis tillhöra olika departement.
8
Beteckningen “tvillingsjälar”, som okunnigheten fått tag på och om vars innebörd den i vanlig
ordning endast kan producera förfelade hypoteser, avser de två kausalhöljena. Även sagan om
tvillingarna Pollux och Kastor avsåg i sin ursprungliga version de båda höljena. Det är en
oförglömlig upplevelse, när individen får tillfälle att direkt jämföra mellan vad han i samma sak
kan såsom Kastor och såsom Pollux. Sedan är han aldrig mera märkvärdig.
9
I elementär framställning skiljer man ej mellan de båda höljena utan kallar båda för
“kausalhöljet”. Detta är också psykologiskt lämpligt för att människan skall lära sig betrakta dessa
“tvillingar” som den enhet de äro. Det underlättar också jagets identifiering med sitt kausalhöljes
medvetenhet. Så länge jaget är i sitt triadhölje, är det ett omedvetet kausalväsen och bör arbeta på
att bli ett medvetet kausalväsen. Den insikten är mycket viktig, ty den underlättar kontakten med
och utvecklandet av kausalmedvetenheten. “Jag är ett potentiellt kausaljag, fastän jag ännu ej är
medveten i kausalhöljet” är ett gott mantra. Det lyfter över mycket i dagens hets och befriar från
identifiering med lägre höljen.
10
Ändamålsenliga metoder för aktivering av medvetenheten ha saknats i Västerlandet. Därför
ha yogafilosoferna med sina orientaliska betraktelsesätt och metoder, vilka äro olämpliga för
västerlänningar, vållat sökare onödigt invecklat och ofta vilseledande arbete. Viktigt är att de
orientaliska metoderna ersättas med västerländska. De västerländska, ställda på esoterikens grund,
kunna bli avsevärt mycket enklare, eftersom esoteriken är kunskapen om verkligheten, vilket
yogafilosofien icke är. Laurencys arbeten äro försök att underlätta detta psykologiska förfarande.
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7.3 Kausalhöljets utbyggnad
Det kausalhölje, som individen vid kausaliseringen erhåller från Augoeides, är endast det
yttersta skyddande skalet av mentalatomer (47:1). Från början är detta skal fyllt av lägsta slags
kausal involutionsmateria (47:3), vars medvetenhet passivt speglar kausalvärldens ideer. Det blir
jagets sak att först aktivera denna kausala involutionsmateria för att sedan byta ut den mot kausal
evolutionsmateria och fylla höljet därmed.
2
Detta sker under inkarnationernas gång i den mån jaget förvärvar förståelse för kausalideernas
motsvarigheter i fysiska världen och tillämpar den så vunna kunskapen i levande livet. Den
passiva kausalmateria, som medföljer triadhöljet vid dess inkarnation och involveras i
människans lägre inkarnationshöljen, blir därigenom aktiverad av jaget. Förståelse för ideer
medför även att aktiverad kausalmateria från omgivande kausalvärlden införlivas med triadhöljet.
Senare, då inkarnationen avslutas, införlivas all involverad kausalmateria med triadhöljet och, när
båda kausalhöljena sammansmälta, även med stora kausalhöljet. Så tilltar det större kausalhöljets
omfång i och med att individen allt mer utvecklas.
3
Kausalhöljet tjänstgör i början endast såsom uppsamlingshölje för den aktiverade
kausalmateria jaget under sina tiotusentals inkarnationer tillför höljet. På mänsklighetens lägre
utvecklingsstadier är denna tillförsel ytterst sparsam och består enbart av lägsta slagets
kausalmolekyler (47:3).
4
När det ursprungliga skalet utfyllts med aktiverad kausal- materia av lägsta molekylarslag
(47:3) och individen uppnått högsta emotionalnivå (48:2), börjar utbytet av 47:3-molekyler mot
47:2-molekyler. När på humanitetsstadiet höljet till lika delar består av molekyler av dessa två
slag, börja de utbytas mot mentalatomer (47:1).
5
Sedan höljet fyllts med enbart mentalatomer, kan det börja svälla och få ansenliga
proportioner. Liksom mentalhöljet växer i omfång ju fler mentalideer som tillföras detsamma, så
sväller kausalhöljet ju fler esoteriska ideer (andrajagets ideer) individen tillägnar sig.
6
Kausalhöljet förefaller i början av sin tillvaro färglöst och tomt på allt innehåll, emedan molekylerna befinna sig i inaktivt, passivt tillstånd, aktiverade endast av vibrationerna i kausalvärlden.
I den mån monaden under tiotusentals inkarnationer tillför kausalhöljet materia den själv
aktiverat, blir höljets materia allt mer lysande, så att, när människans medvetenhetsutveckling är
avslutad, kausalhöljet lyser i allsköns färger: rosa (opersonlig tillgivenhet), gult (intelligens), blått
(hängivenhet, dyrkan, beundran), grönt (sympati), violett (högsta strävan).
7
De kausalmolekyler som sammansätta triadhöljet äro endast delvis desamma vid följande
inkarnation. Men tillräckligt stor del medföljer, så att nya inkarnationen även i det avseendet uppvisar en fortgående kontinuitet. Efter inkarnationens avslutande sammansmälta triad- och
kausalhöljena, och de kausalmolekyler som inkarnerat blandas med de övriga i kausalhöljet, så att
efter några inkarnationer samtliga molekyler varit inkarnerade och aktiverats av förstatriaden,
detta under förutsättning, att jaget i sin utveckling nått emotionala 48:3 och mentala 47:5.
8
“Skandhaer” kallas atomer av tertiärmateria som upptas ur människans inkarnationshöljen,
anknytas till förstatriaden och medfölja denna vid senare inkarnationer. När individens kausalhölje och förstatriaden upplösas, sprängas även skandhaerna. Dessas ingående monader övergå
därmed till kvartärmaterien och kunna påbörja sin egen evolution.
1

7.4 Kausalhöljet är isoleringshöljet
I såväl lägre som högre riken tillhör individen alltid en grupp. Monaderna i de tre lägsta
naturrikena ha sina gruppsjälar. Monaderna i de övermänskliga rikena ingå i kollektivväsen.
Människoriket är det enda naturrike i vilket jaget är avskuret från omedelbar kontakt med andras
medvetenhet. Människoriket är därför svåraste evolutionsriket.
2
Människans kausalhölje är ett isoleringshölje, som avskiljer jagmedvetenheten från
kollektivmedvetenheten. Det är i denna isolering individen måste genom självtillit och självbe1
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stämdhet förvärva oförlorbar självidentitet, självmedvetenhet, själv lära sig friktionsfritt tillämpa
kunskapen om livslagarna, särskilt lagen för självförverkligande. Utan dessa självförvärvade förmågor skulle individen i högre rikens kollektivmedvetenhet bli oduglig till självständig medarbetare och bara vara osjälvständig robot, alltid beroende av andras insikt, andras vilja.
3
När människan förvärvat sådan livserfarenhet, att hon icke längre utgör någon fara för andra
väsen, förvärvat frihet genom att ge alla frihet (även från kritik och annat intrång i andras liv),
insett att lag är den gräns som skyddar andra för hennes godtycke och hänsynslöshet, är hon färdig
att bli aspirant på lärjungaskapet. Såsom lärjunge arbetar hon målmedvetet på att bli ett andrajag
med rätt till kunskap om verkligheten och livet för att förverkliga den sanna frihetens makt att bli
ett högsta kosmiskt jag.
4
Det är i kausalhöljet jaget får beviset för sin gudomlighet, “gud immanent”, sin delaktighet i
kosmiska totalmedvetenheten. Men det är i triadhöljet jaget såsom förstajag måste självt komma
till den insikten, innan det får slutgiltiga beviset för sin potentiella gudomlighet. Enligt lagen för
självförverkligande måste individen själv söka, själv finna, själv förverkliga. Han får aldrig
bekräftelse på att han har rätt insikt, förrän han själv funnit den. Däri ligger misstaget att blint tro
på vad livsokunnigheten påstår. Endast esoteriken (planethierarkiens gåva) kan tillhandahålla den
världs- och livsåskådning, som självförvärvade sunda förnuftet till slut måste antaga, samt finna
bevisen för.
7.5 Kausalhöljets uppgift i medvetenhetsutvecklingen
Monaden har i evolutionsprocessen börjat aktivera fysiska medvetenheten i mineralriket och
emotionalmedvetenheten i växtriket för att i djurriket nå kontakt med mentalmedvetenheten. När
monaden nått högsta djurart, står den vid gränsen till att kunna påverkas av kausalmedvetenheten.
Därmed kan djurmonaden kausalisera, genomgå den process vari monaden begåvas med ett
kausalhölje. I människoriket är det monadens uppgift att förvärva medvetenhet i detta hölje. När
människomonaden lyckats med att förvärva full aktiv subjektiv och objektiv medvetenhet i de två
kausala materieslagen 47:2,3, har den blivit ett kausaljag. Medvetenhet i kausalhöljets tredje och
högsta materieslag, mentalatomerna (47:1), når först essentialjaget.
2
Kausalhöljet har till uppgift att möjliggöra kausalmedvetenhet, vilken fordras för förståelse av
livets mening, av allt högre världar och riken. När denna medvetenhet givit jaget möjlighet att
självt konstatera fakta i människans världar, inkarnationshöljenas världar, har jaget förvärvat
tillräcklig kunskap om verkligheten och livet för att inse, att fortsatt utveckling är
medvetenhetsutveckling och allt större delaktighet i kosmiska totalmedvetenheten. Därmed
aktiveras andratriadens essentialatom och essentialmedvetenheten i en process som fortgår, tills
jaget kan ingå i enhets- eller gemensamhetsmedvetenheten, självt förvärva ett essentialhölje,
överflytta till sin essentialatom och frigöra sig från sitt kausalhölje. Detta har därmed fullgjort sin
uppgift och kan upplösas.
3
Jaget har i fortsättningen att självt forma eget kausalhölje med hjälp av andratriadens mentalatoms vibrationer och draga till sig de mentalatomer som ingingo i gamla höljet med hithörande medvetenhet och självförvärvade erfarenheter.
4
För essentialjaget finnas andra möjligheter än kausalhöljets minne att förvärva kunskap om
det förflutna. Jaget kan avläsa det i planetens kausalminne eller i förstatriadens undermedvetenhet, vilken nu blir tillgänglig, ifall jaget brytt sig om att bibehålla förstatriaden i sitt nya
kausalhölje.
1

7.6 Kausalhöljet är förrådet av erfarenheter
I kausalhöljet finnas alla de mentalatomer som Augoeides tillhandahållit och som äga hans
eget kausalvetande. Därtill finns i kausalhöljet all den övermedvetna kunskap jaget självt
förvärvat genom inkarnationerna, allt vi med egen självförvärvad förståelse kunna fatta. Det är
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alltid så hela vägen genom allt högre riken. Fakta kunna vi få men måste vi själva inpassa rätt i
vårt eget “system”, vår fond av självförvärvad förståelse. Däri ligger en ofrånkomlig begränsning,
som vidlåder, tills vi såsom högre jag själva gjort erfarenheter enligt lagen för
självförverkligande.
2
De esoteriska (kausala) fakta vi insamla finnas såsom kausalmolekyler i vårt kausalhölje och
infinna sig automatiskt i hjärncellerna, när de behövas. De utgöra en fond, som automatiskt undan
för undan drar till sig närbesläktade fakta och ideer. Det lönar sig icke för jaget i förstatriaden att
försöka självt utföra det arbetet. Det man då får är idel fiktioner; just det stora, skenbart ohjälpliga
felet med alla ockultister. De tro sig om att begripa det som ligger över mentalmedvetenhetens
förmåga.
3
All den kunskap, jaget kan förvärva och återge i sina materiehöljens medvetenhet, kunna vi
meddela andra och kunna vi uppfatta allt bättre med ökad livserfarenhet. Men den kunskap, som
utgör det centrala i egenartens förståelse, kan icke meddelas andra. Må nu icke ockultisterna tro,
att den kunskap, de sakna förmåga att meddela, tillhör deras egenart. Det är fråga om något helt
annat, långt över deras nivå som ännu tro något.
7.7 Kausalhöljets energier
Mentalt, emotionalt, fysiskt (tanke, känsla, handling) äro livsenergiernas väg genom kedjan av
inkarnationer från kausalhöljet (triadhöljet inräknat). Individens möjlighet att ändamålsenligt
tillgodogöra sig de från kausalhöljet nedströmmande energierna i lägre höljen beror på hans
utvecklingsstadium och på höljenas beskaffenhet, vilken i sin tur beror på utvecklingsstadiet. På
lägre stadier saknas erforderlig mottaglighet för energier, vilka kunna upptagas endast av högre
redan aktiverade molekylarslag. Medvetenheten i höljena kan därvid feldirigera energierna, varvid
resultatet blir förfelat.
2
De tre huvuddepartementens energier strömma ner genom kausalhöljets tre centra: första
departementets genom viljecentrum, andra departementets genom enhetscentrum och tredje
departementets genom intelligenscentrum. I tredje departementets energier ingå de fyra lägre
departementsenergierna (4-7). På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium kunna
departementsenergierna endast på ofullkomligt sätt göra sig gällande i människornas höljen.
1

7.8 Kausalhöljets departement
I stort sett tillhöra statsmännen första departementet; verkliga filosofer såsom Platon, alltså
icke att förväxla med filosofihistoriens fantasispekulanter, andra departementet; de stora
psykologerna tredje; kulturpionjärerna inom litteratur, konst och musik fjärde; vetenskapliga
banbrytarna femte; religiösa förnyarna sjätte och storfinansiärerna sjunde departementet. De ha
omsider blivit medvetna i det departement deras kausalväsen tillhör, anvisande var deras framtida
insats såsom kausaljag är att förvänta. Kausalhöljets departement har ofta betydelse även för
jagets fortsatta utveckling såsom andrajag. Essentialmedvetenheten, enhetsmedvetenheten,
uppvisar två tendenser: vishet och kärlek. De extraverta typerna följa vanligtvis vishetslinjen; de
introverta kärlekslinjen.
2
De människor, som ha första departementet i sitt kausalhölje, ha det särskilt svårt, mottagliga
som de äro för energierna direkt från planetregeringen. Hos människor verka dessa oftast destruktivt. Först när människor kunna rätt uppfatta viljeenergierna och använda dem på rätt sätt,
blir dessas verksamhet konstruktiv, men då också av stor betydelse för individen, nationen,
mänskligheten. Turkiets Atatürk lyckades i det stora hela, medan Stalin misslyckades, anstiftare
av kalla kriget som han var, alldeles frånsett hans inrikespolitik.
1
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7.9 Kausalhöljets centra
Kausalhöljet utgör förbindelsen mellan första- och andratriaden. Denna förbindelse
ombesörjes genom en brygga mellan förstatriadens mentalmolekyl och andratriadens mentalatom.
Bryggan är den s.k. tolvbladiga lotusblomman, vilken innehar den centrala platsen i kausalhöljet
och består av fyra centra med vardera tre “blad”, det ena “utanpå” det andra, delvis täckande
varandra. Ofta talar man endast om tre centra, enär det fjärde, innersta, utvecklas först hos kausaljaget.
2
Lotuscentrums “blad slå ut”, när medvetenheten i dessa utvecklas. “Bladen” stå i förbindelse
med de tre triadernas tre enheter. Denna förbindelse utgöres dels av sutratma, dels av antahkarana.
(Dessa sanskritbeteckningar, som totalt misstolkats av yogierna, härröra från den av Vyasa
stiftade esoteriska kunskapsorden.) Det är “lotusblomman”, som utgör människans “själ”, ehuru
man i esoteriska kunskapsordnarnas lägre grader nöjde sig med att kalla själva kausalhöljet för
“själen”.
3
De tre centra har man givit följande beteckningar, varvid man gått utifrån inåt:
1

intelligens- eller kunskapscentrum
enhetscentrum
viljecentrum
4

Dessa beteckningar äro så till vida berättigade som de ange dominerande tendensen hos
förstatriadens tre enheter: intelligens i fysiska atomen, enhetssträvan i emotionala atomen och
syntetiserande viljeaspekten i mentalmolekylen. Beteckningarna äro så till vida oegentliga som
alla tre centra stå i förbindelse med var och en av förstatriadens tre enheter.
5
Kausalhöljets tre centra emottaga energier från andratriadens tre enheter för vidare befordran
till förstajagets inkarnationshöljen. Från andratriadens mentalatom strömma energier ned genom
kunskapscentrum till förstatriadens mentalmolekyl och genom mentalhöljet till strupcentrum och
lärjungens hjärnceller. Från andratriadens essentialatom strömma energier genom enhetscentrum,
förstatriadens emotionalatom och emotionalhöljet till eterhöljets hjärtcentrum. Från andratriadens
superessentialmolekyl strömma energier genom viljecentrum till förstatriadens fysikalatom och
till eterhöljets både hjäss- och bascentra.
6
Kausalhöljets kunskapscentrum mottar energier även från enhets- och viljecentra och
enhetscentrum energier även från viljecentrum.
7
Kausalhöljets tre centra ha vart och ett sin speciella funktion. Kunskapscentrum möjliggör
genom energiströmmar från sina tre “blad” kunskap, kärlek och viljeyttringar i de båda fysiska
höljena. De tre bladen i enhetscentrum utgöra analogt förutsättning för emotional kunskap i
emotionalvärlden, emotional kärlek (attraktion) och emotional vilja. De tre bladen i viljecentrum
möjliggöra mental kunskap, mental attraktion, mental vilja.
8
Dessa energier från högre till lägre världar och höljen har individen att för egen del
tillgodogöra sig enligt lagen för självförverkligande. Hithörande förmågor visa individens
utvecklingsstadium, för så vitt de få tillfällen att göra sig gällande i fysiska världen genom
eterhöljet.
9
Kausalhöljets tre centra aktiveras genom förvärv av medvetenhet i de tre kausala
materieslagen (47:1-3): kausalt förnuft, kausal enhet och kausal vilja under medverkan av
energierna från andratriadens tre enheter genom Augoeides.
10
Kunskapscentrum har tre kontakter: fysisk, emotional, mental. I och med att människan
börjar förvärva subjektiv kausalmedvetenhet, får monaden kontakt med kunskapscentrum i
kausalhöljet via medvetenhetstråden från hjärnan (eterhöljets hjässcentrum) genom förstatriadens
mentalmolekyl.
11
Tills människan blivit essentialjag, utgör enhetscentrum förbindelsen mellan emotionala och
6

essentiala medvetenheten. Emotionalmedvetenheten är således den nödvändiga energifaktorn för
jaget i förstatriaden att kunna överflytta till andratriaden. Enhetscentrums tre kontakter utvecklas
genom samarbete, kärleksfull förståelse och universellt broderskap.
12
Viljecentrum aktiveras genom aktivt deltagande, riktig livsinställning och offerhandlingar.
7.10 Kausalhöljet är människans högsta hölje
Mänsklig (självförvärvad) objektiv medvetenhet når aldrig över 48:2, det högsta emotionala.
2
Såsom lärjunge till planethierarkien kan människan från att vara mentaljag bli kausaljag och
såsom kausaljag förvärva mental-kausal objektiv medvetenhet (47:2-7) förutom objektiv medvetenhet i världarna 48:2-7 och 47:2-7.
3
Ingen individ inom människoriket kan alltså förvärva medvetenhet av högre slag än
kausalmedvetenhet. Påstås annat, föreligger självbedrägeri, en tyvärr alltför vanlig företeelse.
4
Det har visat sig allt mer nödvändigt att fastställa dessa gränser för mänskliga medvetenheten
gentemot otalet ockultisters, klärvoajanters och yogiers grundlösa anspråk. De sakna möjlighet att
själva avgöra gränserna för egen medvetenhet. Det kunna först individer i femte naturriket.
5
Det råder fullständig förvirring i detta hänseende inom ockulta sekterna. Teosoferna ha de
mest överdrivna föreställningar om ett kausaljags, essentialjags och ännu högre jags kapacitet.
6
Studiet av föregående inkarnationer har betydelse endast ifråga om jagets medvetenhetsutveckling med förvärv av de fundamentala egenskaper som tillhöra de olika utvecklingsstadierna. Det enda mänskliga hölje, där denna medvetenhetsutveckling alls kan avläsas, är
kausalhöljet. Det är således endast kausaljag (med begynnande essentialmedvetenhet, 46:5-7),
som kunna företaga dylikt studium. Allt övrigt föregivet studium av tidigare inkarnationer är
oväsentligt och blir lätt vilseledande.
7
Ockultisters och klärvoajanters fantasier om egna och andras föregående inkarnationer höra
med till de spekulationer dessa kategorier oundvikligen bli offer för.
1

7.11 Kausalhöljets ålder
Människorna befinna sig på olika utvecklingsstadier, beroende på kausalhöljets ålder,
tidpunkten för monadernas övergång från djurriket till människoriket.
2
Eftersom kosmos är en gigantisk utvecklingsprocess, så äro alla naturriken också
åldersklasser, bestämda av tidpunkten för de ingående monadernas införsel från kaos till kosmos,
vilken från början är av ringa omfattning men oavbrutet tilltar i omfång just genom denna
införsel. Ju högre rike monaden uppnått, desto äldre är den i kosmos.
3
De, som kausaliserade på vår planet för c:a 21 miljoner år sedan, befinna sig till största delen
ännu på barbarstadiet. De, som befinna sig på högre stadier, ha i de flesta fall kausaliserat tidigare
på annan planet eller i annat solsystem, där de visserligen voro eftersläntrare men dock hade nått
högre utvecklingsstadium.
4
Det är lättare att förstå angivna tidrymder, när man vet, att monaderna inkarnera i serier och
för övrigt tillbringa sin mesta tid sovande i sina kausalhöljen. Inkarnationsserierna bestämmas av
flera faktorer. I regel är den avgörande faktorn förefintliga möjligheter för individen (exaktare: för
de klaner individen tillhör) att utvecklas. Ju högre utvecklingsstadium individen uppnått, desto
fler faktorer göra sig gällande.
5
De olika utvecklingsstadierna, bestämda av kausalhöljets ålder, ge förklaringen på de stora
skillnaderna i livsförståelse, oberoende av boklig bildning, skol- och universitetsstudier. De
förklara däremot icke sådan s.k. begåvning som beror på hjärnans beskaffenhet. De förklara icke
heller färdigheter, talang, geni i tekniskt avseende. De sistnämnda bero på att speciell förmåga odlats under flera inkarnationer, vartill kommer att möjlighet givits i ny inkarnation att återuppväcka den. Det finns latenta genier, som på grund av eterhöljets (skördehöljets) beskaffenhet
och avsaknad av vissa horoskopvibrationer lida av “obesvarad kärlek” till viss konst etc. Att i tid
1
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inse detta kan bevara från många besvikelser.
6
Predestinationsläran är falsk lära. Att av människor med samma ålder på kausalhöljet somliga
nå femte naturriket före de andra, beror på monadens–jagets föregående erfarenheter. Alla lära för
övrigt icke lika fort; många dröja kvar i människans världar, emedan de icke vilja frigöra sig från
beroendet av hithörande medvetenheter. Fysiska livet övar på sådana en oemotståndlig attraktion.
7
Ju äldre kausalhöljet och ju högre utvecklingsnivån, desto aktivare äro inkarnationshöljenas
centra, desto starkare vibrationerna, desto mer samverka inströmmande energierna, desto större effekt ha de energier som utströmma ur de olika höljena.
8
Ändamålsenliga distributionen av eterhöljets energier till organismens körtelsystem, hjärtat
(blodmassan) och nervsystemet beror dels på nivån, dels på människans allmänna inställning, dels
på departementen i höljena. Till den allmänna inställning, som medför automatisk utveckling,
höra strävan till enhet, glömska av egna jaget, åtgärder medförande inre harmoni, varav följa yttre
harmoniska förhållanden.
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KAUSALMEDVETENHETEN
7.12 Kausalhöljets passiva medvetenhet
I inkarnationerna efter kausaliseringen är passiva kausalmedvetenheten icke medveten ens om
inkarnationshöljena. Det är först efter en lång serie inkarnationer, i vilka den i triadhöljet
aktiverade kausalmaterien tillförts stora kausalhöljet, som passiva kausalmedvetenheten såsom
stumt vittne kan iakttaga inkarnationshöljenas upplevelser. Även därefter förblir kausalhöljet
länge i stort sett endast ett uppsamlingshölje för aktiverade kausala molekylarslag. Det är först,
när kunskapscentrum i kausalhöljet börjar bli aktiverat, som kausalhöljet deltar i
inkarnationshöljenas erfarenheter.
2
I stort sett svarar medvetenheten i 47:3 mot kausalhöljets intelligenscentrum, medvetenheten i
47:2 mot enhetscentrum och medvetenheten i 47:1 mot viljecentrum. I de inkarnationer, i vilka
triadhöljet tillhör andra departementet, bli 47:2-molekylerna särskilt aktiverade, vilket underlättar
jagets strävan i 48:2 att nå kontakt med essentialmedvetenheten. Motsvarande gäller för första
departementet i triadhöljet och 45-medvetenheten: ett aktivt, energiskt liv, om rätt dirigerat är en
annan sak. Först på högre emotionalstadiet och på mentalstadiet kan människan begagna
hithörande möjligheter och erbjudanden.
3
Intressant är att skillnaden mellan kausalhöljets kollektiva medvetenhet och kausaljagets
självförvärvade förmåga att identifiera sig med kausalmedvetenheten analogt gäller för jagets
medvetenhetsexpansion genom allt högre rikens alla världar. Världarna äro kollektiva medvetenheter, och det är dessa jaget måste undan för undan identifiera sig med i och för suveränitet i de
olika världarnas tre verklighetsaspekter.
1

7.13 Kausalideernas nerdimensionering
För att något av kausalideerna skall kunna uppfattas av ej kausalmedvetna måste det
nerdimensioneras till idiologier för intellektuella och till poesi för mystiker. Ett typiskt exempel
på emotional nerdimensionering är Walt Whitman. Han studerade allt som publicerades av den
tidens författare, Emerson, Blavatsky etc., och gjorde poesi av de ideer han lyckades uppsnappa.
Betecknande är att han av Mao-kineserna uppskattas som den förnämste västerländske poeten och
översätts till kinesiska.
2
Stort hinder för nerdimensionering av ideer är, att folkens språk sakna ord för att rätt återge
(definiera) verklighetsinnehållet. Det hör till esoterikens uppgifter att skänka mänskligheten nya
ord (helst internationellt gångbara) för hittills obekanta verkligheter, liksom vetenskapen präglar
nya ord för nya upptäckter.
3
I detta sammanhang må framhållas, att Laurency icke skriver för ockultister utan för att
tillhandahålla filosofer och vetenskapsmän en godtagbar ideologi, när om några generationer de
ska bli nödsakade att se sig om efter en sådan, sedan de insett, att deras fiktionssystem äro både
ohållbara och livsfientliga.
1

7.14 Kausalmedvetenheten möjliggör jagmedvetenhet
Endast esoteriska kunskapen kan förnuftigt förklara jagmedvetenheten. Utan denna kunskap
förblir människan oviss om sitt eget jag, oviss om vad jaget är.
2
Det är kausalmedvetenheten, som möjliggör jagmedvetenheten. Självidentiteten är individens
första kontakt med det kausala, tecknet på att monaden i förstatriaden befinner sig i ett
kausalhölje och blivit isolerad (i detta hölje) från såväl lägre rikens gruppsjälar som högre rikens
kollektivväsen.
3
Det är monadens isolering i kausalhöljet, som väcker monadmedvetenheten till insikt om
motsatsförhållandet mellan jag och icke-jag, en motsats som försvinner när jaget förvärvat
1
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självmedvetenhet i essentialhöljet. Det är som isolerat jag individen skall förvärva självtillit och
självbestämdhet, innan det kan ingå i enheten med bevarad självidentitet.
4
Det är i regel i treårsåldern, som kausalhöljets materia genomträngt fysiska organismen hos
människan i ny inkarnation och barnet blir “jagmedvetet”.
5
Vid höljenas upplösning går jagets medvetenhetskontinuitet förlorad, varför individen i varje
ny inkarnation tror sig vara en annan individ. Han förvärvar oförlorbar självidentitet först genom
förvärv av objektiv kausalmedvetenhet, vilken möjliggör för honom att studera alla de inkarnationer kausalhöljet gjort alltsedan dess tillkomst vid monadens övergång från djur- till
människoriket.
6
Förlusten av medvetenhetskontinuitet är egentligen den största olycka som kan hända
individen.
7
Vid solsystemets omformning upplösas alla materieformer i systemet och alltså alla
individens höljen. De, som då icke förvärvat kosmisk medvetenhet (42), förbli medvetslösa, tills
de i nya solsystemet få möjlighet att självaktivera latenta kapaciteten, vilket kan dröja.
7.15 Aktiva kausalmedvetenheten
Monadens aktiva medvetenhet i kausalmaterien kallas i esoteriken vanligen “intuition”. Enär
ordet “intuition” på grund av livsokunnighetens ordmissbruk blivit mångtydigt och alltså
obrukbart, ersätts det lämpligast med exakta beteckningen “aktiv kausalmedvetenhet”. Därmed
menas den kausalmedvetenhet som först kausaljaget förvärvar. Om det av sammanhanget är klart,
att kausaljag avses, räcker det emellertid med att säga “kausalmedvetenhet”, blott man
ihågkommer att det är den aktiva, permanenta kausalmedvetenheten man menar och icke den
passiva, sporadiska, vilken kan förekomma på kultur- och humanitetsstadierna.
2
Mest betecknande för aktiva kausalmedvetenheten är förmågan att se orsakerna till
verkningarna, vilket ju också själva namnet anger (latinska ordet causa betyder “orsak”).
Subjektiva kausalmedvetenheten uppfattar kausala ideernas värld. Objektiva kausalmedvetenheten ser orsakerna till skeendet inom de tre lägsta atomslagens (47–49) materievärldar.
3
Subjektiva medvetenhetsaspekten räcker icke till för att konstatera skeendet. Det skulle i så
fall fordras tillgång till planet- regeringens kollektivmedvetenhet. För att konstatera skeendet i
människans världar fordras objektiv kausalmedvetenhet, att vara kausaljag.
4
I stort sett äro de extraverta objektivister och de introverta subjektivister i sin inställning till
verkligheten. De introverta ha lättare att komma i kontakt med essentialmedvetenheten, de
extraverta med kausalmedvetenheten.
5
Kausalmedvetenheten ger oss kunskap om materiella verkligheten och
essentialmedvetenheten om medvetenhetens verklighetsinnehåll. Detta är lösningen av problemet
om kunskapens möjlighet, som filosoferna icke kunna lösa. Normala människan kan förvärva
kunskap om grovfysiska, “synliga” världen. Eteriskt seende (oegentligt kallade klärvoajanter)
kunna förvärva kunskap om 49:3,4 och emotionala klärvoajanter om företeelserna i emotionalvärlden men ej bedöma deras verklighetshalt. Där går gränsen för människans möjlighet till
objektiv kunskap. Den, som har detta klart för sig, slipper bli offer för auktoriteter och profeter av
alla slag.
6
Innan jaget kan förvärva aktiv kausalmedvetenhet, måste det ha befriat sig från emotionala
illusiviteten och mentala fiktiviteten, okunnighetens fantasier och spekulationer i de mänskliga
världarna.
7
Kausalmedvetenheten är glädje. Odlandet av glädje är ett sätt att erövra kausalmedvetenheten.
Esoterikern vet, att allt blir bra till slut. Alla ha kausalhölje, alla ska bli kausaljag, alla ska ingå i
enheten. Den vetskapen är glädjens grund.
1
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7.16 Kausalmedvetenhetens aktivering
Kontentan av förstajagets erfarenheter uppsamlas automatiskt av förstatriadens
undermedvetna. Detta förråd utgör endast en fond att bygga vidare på, en fond som utgör
förutsättningen för allmän livsförståelse. I olikhet mot denna triadens undermedvetenhet, som endast utgör latenta minnet av det upplevda, upptar kausalmedvetenheten “det väsentliga”. Ty
kausalväsendet är under inkarnationen icke endast passiv uppsamlare av livserfarenheter utan
även aktiv deltagare i Augoeides’ arbete.
2
På lägre stadier äro visserligen människans erfarenheter och intressen av sådant slag, att
kausalmedvetenheten icke har någon användning för dem. Men när individen uppnått högre
emotionalstadiet (mystikerstadiet), börjar intressera sig för livets enhet och i något avseende gör
sin insats för mänskligheten, utvecklingen och enheten, bli hans livserfarenheter av betydelse
också för blivande kausaljaget.
3
Verklig insats gör förstajaget först, när individen själv börjar bearbeta sina erfarenheter för att
förvärva perspektiv på tillvaron. I och med att individen insamlat tillräcklig erfarenhet för att inse
det relativt meningslösa och begränsande i förstajagets strävan och har föga mer “att lära av
livet”, blir han aktivt inställd på att förstå allt mer. Då är han också mogen för den
medvetenhetsexpansion som medveten kontakt med kausalmedvetenheten medför.
4
För att klart förstå dessa processer måste man också veta skillnaden mellan kausalväsendet,
Augoeides och kausaljaget. Dessa äro tre verkligheter de flesta ockultister icke lärt sig skilja på.
Ofta använda de termer såsom “egot” eller “själen” urskillningslöst om alla tre. Mer härom i
avdelningen om Augoeides.
5
Med “kausalväsendet” menas kausalhöljet och människan såsom ägare av sådant hölje. Med
denna term göres ingen skillnad mellan stora kausalhöljet och triadhöljet.
6
Människan är ett kausalväsen i och med att hon vid övergången från djurriket till
människoriket erhöll ett kausalhölje. Hon är i detta hölje en evolutionsmonad i en förstatriad.
Såsom kausalväsen är hon fortfarande ett förstajag och förblir ett förstajag, tills hon blivit ett
kausaljag.
7
“Kausaljag” avser det utvecklingsstadium, där människomonaden blivit jagmedveten i
kausalhöljet. Människan kan momentant bli subjektivt medveten i 47:3 eller 47:2 eller som i teurgien möta Augoeides långt innan hon blivit fullt aktivt subjektivt och objektivt permanent
medveten i kausalhöljets tre materieslag, långt innan hon blivit kausaljag.
8
Kausalhöljet (kausalväsendet) är till att börja med uppsamlingshöljet för jagets erfarenheter i
inkarnationshöljena. Det är från början “det stumma vittnet”, som ser, hör och registrerar allt med
oförlorbart minne av alla inkarnationerna.
9
Kausalhöljets passiva medvetenhet kan aktiveras dels av Augoeides, dels av kausaljag i
kausalvärlden, dels av vibrationer från högre världar. Den kan börja aktiveras av jaget, när det nått
kulturstadiet, emotionala mystikerstadiet (48:3). Då kan jaget med förvärvade attraktionens
energier via kausalhöljets enhetscentrum nå sin andratriads essentialatom i essentialvärldens
lägsta molekylarslag och därmed börja aktivera andratriadens kausalmedvetenhet.
10
När kausalmateriens medvetenhet börjar aktiveras, är det i första hand triadhöljets materia
som aktiveras. När inkarnationen avslutats och triadhöljet smälter samman med kausalhöljet,
blandas triadhöljets aktiverade materia med kausalhöljets materia. Därför blir med varje
inkarnation totala kausalmaterien allt mer aktiverad. Till slut kan monaden vara lika aktiv i större
höljet som i triadhöljet. Därmed är monaden ett kausaljag.
11
Första tecknet på att subjektiva kausalmedvetenheten börjar göra sig gällande är känslan av
ansvar, icke blott för egna jaget och egna kretsen utan för alla.
12
Det är i triadhöljet subjektiva kausalmedvetenheten yttrar sig, innan objektiv
kausalmedvetenhet förvärvats. Denna subjektiva kausalmedvetenhet misstar sig ofta. Dylika misstag kunna rikta sig även mot Augoeides i större kausalhöljet och vålla konflikt med honom.
1
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Även de materieenergier, Augoeides skickar ner genom inkarnationshöljena, vålla konflikt
mellan höljena. Detta gör han avsiktligt för att jaget skall utvecklas genom att lösa de problem
som därunder uppkomma.
14
Förutsättning för förvärv av kausalmedvetenhet är dels medvetenhetskontroll, dels daglig
meditation. De vanliga meditationsövningarna äro en god förövning till den riktiga, ännu icke
offentliggjorda esoteriska. Det är genom esoteriken, kunskapen om verkligheten, som individen
får erforderligt meditationsmaterial för rätt aktivering av kausalmedvetenheten och får kontakt
med denna.
15
Utan denna kunskap blir meditation ett sökande på måfå, oftast resulterande i emotionalt
illusions- eller mentalt fiktionssystem, varpå de religiösa, filosofiska eller ockulta systemen äro
exempel. Alltför många av ockultisternas meditationssystem äro förfelade, vilseledande och vissa
rentav skadliga. Man leker icke ostraffat med medvetenhetsenergier.
16
Ockultisterna ha tydligen, i likhet med filosoferna, en obotlig tendens tro att deras infall äro
riktiga ideer. När ska de lära sig inse, att kunskapen kan förvärvas endast i andratriaden och att
vägen dit går genom lärjungaskap? Tyvärr finns det “svarta mästare”. Men den som lever för
enheten (motsats till repulsion, söndring, uteslutning av någon) behöver icke bli deras offer.
17
Kontakt med kausalmedvetenheten fås dels genom 48:2,3, dels genom 47:4,5. Dessa
materieslag måste alltså vara aktiverade. Humanisten måste på nytt bli “helgon” för att kunna
påverka passiva essentialmedvetenheten till aktivitet.
18
Den, som tänker i överensstämmelse med verkligheten, drar till sig allt fler ideer från
idévärlden (molekyler från kausalvärlden).
19
För att bli ett andrajag måste individen bortse från materie-aspekten och söka leva i
medvetenhetsaspekten. Ifrån att ha varit “en kropp som har en själ” måste han bli “en själ som har
en kropp”, en väsentlig skillnad.
20
Förutsättning för förvärv av kausalmedvetenhet är också att individen genom tillräcklig
livserfarenhet (uppnådd nivå) förvärvat nödvändig tillit till sin Augoeides, planethierarkien och
Lagen. Det var denna livstillit, som de gamle (invigda) menade med “tro”, ett förfelat uttryck,
som haft de mest beklagliga följder inom allt vad religion heter.
21
Varje kausal egenskap jaget automatiskt förvärvar såsom förstajag (exempelvis förståelse för
andra) är en makt och ett steg på vägen till kausalvärlden.
22
Vi utvecklas genom att lösa livets problem, och dem lösa vi genom att tjäna livet, ty det är i
tjänandet vi finna problemen och deras lösning. På lägre nivåer medför tjänandet god sådd, och på
högre nivåer, när vi lärt oss tänka och handla i överensstämmelse med livslagarna, medför det allt
högre synteser.
23
Att tjäna mänskligheten, att vilja, kunna, få hjälpa människorna, där de stå, är en glädjekälla
och gör det lättare att glömma egoistiska jaget.
24
Det är genom kärleksfull förståelse människan aktiverar såväl det kausala som det essentiala i
sin övermedvetenhet, tills hon kan spontant uppfatta dessa medvetenheter såsom “intuition” i sin
dagsmedvetenhet. Hon får därvid hjälp av Augoeides, som alltid förstärker varje ansats till
enhetssträvan. Det är genom enhetsenergierna, som det kausala aktiveras.
25
Det är därför som Christos’ kärlekslära i esoteriska historien betraktas såsom ett framsteg
utöver den grundläggande orientering som avsågs med Buddhas vishetslära. Att båda skulle bli
totalt misstolkade, var väl oundvikligt på dåvarande allmänna utvecklingsstadium. Om mänskligheten numera nått tillräckligt långt för att kunna rätt uppfatta deras läror, återstår att se. De
ohyggliga lidanden mänskligheten genomgått under Fiskarnas zodiakepok om 2500 år borde lärt
den något; borde lärt den vad det blir för resultat av hat och själviskhet, företeelser
hemmahörande på lägre emotionalstadiet. I sin totala livsokunnighet och livsblindhet anklaga
människorna livet för den skörd de själva sått.
26
De flesta vandra i mörkret utan att veta om det. Först när man varsnar mörkret, blir det en
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verklig börda. Och det är människans lott, tills hon förvärvat kausalmedvetenhet. Esoteriken ger
visserligen en vision av tillvaron och visar vägen. Men gå vägen får envar göra med dagens
otaliga problem för handlandet och med oviss framtid.
7.17 Människan från kausalväsen till kausaljag
För människomonaden i förstatriaden är kausalväsendet “guden i människan”. Monaden är
själv potentiellt gudomlig såsom delaktig i totalmedvetenheten. Genom utvecklingen förverkligar
den sin potentiella gudomlighet.
2
Kausalväsendet är människans “själ”. Om denna själ kan människan av sig själv ingenting
veta under hela sin vistelse i människoriket såsom människa. Förstajaget kan icke konstatera dess
existens.
3
Kausalhöljet är alltså människans egentliga väsen, även om hon ännu icke är medveten i detta
hölje. Första medvetna kontakten med detta hölje kan hon erhålla på högre emotionalstadiet
(48:3) och ytterligare en möjlighet till kontakt på högre mentalstadiet (47:5). Förvärvet av subjektiv kausalmedvetenhet är en långsam process genom inkarnationerna. Objektiv kausalmedvetenhet ha endast kausaljag.
4
Man kan skilja på tre stadier i jagets förhållande till kausalväsendet:
jaget utan medvetenhet i kausalhöljet (på barbar- och civilisationsstadierna),
jaget långsamt subjektivt vaknande i höljet (på kultur- och humanitetsstadierna) men därför
icke medvetet om kausalhöljets existens,
jaget såsom kausaljag med full aktiv subjektiv och objektiv självmedvetenhet (självidentitetens
“jag är jag”) i kausalhöljets samtliga materieslag (47:1-3) och i mänskliga världarna (47:4–49:7).
5
Såsom förstajag och innan jaget blivit kausaljag, är människan omedvetet offer för energierna
i sina världars materier. Hon kan icke förstå varpå hennes förfelade inkarnation beror. Den anses
förfelad, om människan icke lyckas bli kausaljag. Detta är givetvis omöjligt för andra än
mentaljag.
6
Det innebär ett offer att frigöra sig från de personligheter man själviskt älskar, men det
underlättas av insikterna, att man så mycket mer kan gagna deras högre jag (deras kausalväsen)
och att vi binda dem vi själviskt älska.
7
På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium är jaget i förstatriaden i triadhöljet för det
mesta centrat i emotionalhöljet men förflyttar sig till eterhöljet eller mentalhöljet, ifall
departementsenergierna i dessa påkalla dess uppmärksamhet.
8
Samtidigt kan Augoeides i kausalhöljet aktivera kausalväsendet och göra sig gällande i något
annat hölje. Det kan bli problem att lösa.
9
Jaget blir kausaljag, när det i andratriadens mentalatom behärskar kausalhöljets två
molekylarmaterier (47:2,3). Detta är en process och ett arbete, som människan utför såsom
aspirant på lärjungaskapet. När hon är färdig därmed, blir hon slutligen lärjunge.
10
I och genom kausalhöljet förbereder människan sin övergång till femte naturriket, den
essentiala gemensamhetsmedvetenheten, första medvetna kontakten med kosmiska
totalmedvetenheten. Kausala idévärlden må vara målet för människan såsom förstajag, men den
är endast början till ett “allt högre liv”. Förrän människan förvärvat essentialmedvetenhet, är hon
icke fri från lägre inflytelser, finns alltid något kvar av egoism för sig själv eller klanen, klassen,
nationen. Det gamla talesättet “döda begäret” är som vanligt fel. Den emotionala energien
behöver omdirigeras och inriktas på förvärv av högre slag av medvetenhet.
1

7.18 KAUSALVÄRLDEN
Kausalvärlden var intill år 1925 gemensamma mötesplatsen för alla i planethierarkien.
Numera är essentialvärlden dess lägsta värld. Kausalvärldens klotminne innehåller emellertid det
vetande som kausaljagen och högre jagens kausalmedvetenhet tänkt och som finns bevarat i
1
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kausalmolekyler och mentalatomer. Det är därför kausalvärlden är “ideernas” värld. Själva
klotminnet bildas av mentalatomernas (47:1) kollektivminne, tillgängligt för alla essentialjag.
Kausalminnet är samtidigt egentliga planetminnet. Essentialminnet är planetkedjans
kollektivminne, och 45-minnet är lägsta för alla planeterna gemensamma solsystemminnet,
hågkomsten av alla vibrationer som förekommit i solsystemets och planeternas fem lägsta
atomvärldar. De högre minnena innefatta de lägre.
2
All kunskap om allt i de mänskliga världarna finns i kausalvärldens ideer. Vi förvärva
kunskap genom att mottaga ideer och genom att konstatera dessa ideers verklighetshalt, deras
överensstämmelse med verkligheten. All mänsklig kunskap kommer från idévärlden. Detta är ett
esoteriskt axiom. Idén är det primära. Mottagning av kausalideer har ingenting att göra med de
nya upptäckter vi genom tillfälligheter kunna göra i anslutning till vad vi redan veta. Att
kunskapen även beror på återerinring, följer av att den förvärvats i tidigare inkarnation och
därefter finns latent i triadens undermedvetenhet. Men ursprungligen fingo vi den från platonska
idévärlden, som innehåller allt rörande fysiska, emotionala och mentala världarna.
7.19 TERMINOLOGI
Varje esoterisk författare har sin terminologi, så att det råder en fullkomlig förbistring med ty
åtföljande begreppsförvirring hos läsarna. Ett exempel därpå är nedärvda beteckningen “själ” i
esoteriska litteraturen.
2
De gamle kallade kausalhöljet för “själen”. För monaden–jaget ha endast pytagoreerna haft
särskild beteckning. Alla andra esoteriska skolor ha använt termen “själ” även i denna betydelse
liksom i flera andra. Sålunda avse de med “själen” ibland monaden–individen–jaget, ibland
kausalhöljet, ibland kausaljaget, ibland Augoeides, ibland andratriaden, ibland andrajaget, ibland
rentav medvetenhetsaspekten överhuvud. Ibland heter det, att “själen är allvetande och
allsmäktig” (i mänskliga världarna). Ibland sägs, att “själen inkarnerar för att göra erfarenheter”,
att “själen begår misstaget att identifiera sig med sina inkarnationshöljen” etc. En esoterisk författare kallar inkarnerande triadhöljet för “mänskliga själen” och större kausalhöljet ibland
“själen”, ibland “översjälen”.
3
Dylikt måste givetvis medföra oklarhet och begreppsförvirring. Ifall författarnas avsikt varit
att uppodla läsarnas intuition genom att tvinga dessa lära sig inse, vad som i olika sammanhang
menas med “själ”, torde författarna ha underskattat svårigheten eller överskattat oinvigdas
möjlighet att begripa, innan dessa fått grundbegreppen klart fixerade en gång för alla.
4
För att skilja mellan uratomen–monaden–individen–jaget och tillfälliga inkarnationen kallade
teosoferna stora kausalhöljet för “individen” och inkarnerande delen för “personligheten”, en
praktisk särskillnad, blott man vet vad beteckningarna avse. Uppdelningen var missvisande så till
vida, att jaget–individen i triaden följer med i inkarnationen i mindre kausalhöljet och alltså
skillnaden i verkligheten bortfaller. Bristen på fakta vållade mycken oklarhet, en sak som skadat
teosofien och alltjämt avskräcker logiskt tänkande forskare. Man kan icke undgå att undra,
hurudant resultatet blivit, om från första början pytagoreiska mentalsystemet framlagts i dess för
västerländskt tänkande erforderliga logik eller om Saint Germain fått publicera
rosenkreuzarordens system. I stället planerade de teosofiska pionjärerna att reformera
buddhismen, vilket misslyckades totalt.
5
I ockulta litteraturen härskar fortfarande oklarhet om vad det så kallade egot egentligen är.
“Egot lägger ner ett litet fragment av sig självt i personligheten för att uppleva de lägre planens
vibrationer.” (Leadbeater) Detta skall vara beskrivning av kausalhöljets uppdelning vid
inkarnationen. (Personligheten = inkarnerande kausalhöljet = triadhöljet.) Men det är icke jaget–
monaden, som gör detta, utan Augoeides. Jaget sover i kausalhöljet, tills det väcks genom förnyad
inkarnation. “Egot” tas i dubbel bemärkelse: dels kausalhöljet, dels andratriaden. Augoeides
behöver givetvis inga dylika erfarenheter, undangjorda i flydda eoner. De augoeider, som
1
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övervaka just mänskliga medvetenhetsutvecklingen, gå en alldeles särskild kosmisk
utvecklingsväg tack vare erfarenheten av värsta slags monader med repellerande grundtendens.
6
Kausalhöljet motsvarar gnostikernas “helige ande”, essentialhöljet “sonen” och
manifestalatomen “fadern”. Kausalmaterien är emellertid icke mer “andlig” än någon annan
materia, om man som Pytagoras med “ande” menar materiens medvetenhet. “Helig” är all
materia, ty den är formad av uratomer, delaktiga i kosmiska totalmedvetenheten. Heliga äro alltså
alla världar. Planethierarkien gör ingen skillnad mellan heligt och profant. Den uppdelningen är
ett teologiskt misstag.
7
Så långt äro teologerna från förståelse av verkligheten. Det finns ingen “synd” (brott mot ett
oändligt väsen), endast misstag ifråga om livslagarna; misstag alla begå och få skörda följderna
av, tills de lärt sig att tillämpa lagarna rätt. Misstag fördröja medvetenhetsutvecklingen och öka
antalet inkarnationer.
8
Hela kosmos består av individer (uratomer), och envar befinner sig någonstans på vägen mot
livets slutmål. Garantien för att de förr eller senare nå sitt mål är just deras omistliga delaktighet i
kosmiska totalmedvetenheten, som är “gud”. Det är också därför “alla äro ett”.
9
Det har sina risker att offentliggöra esoteriska fakta. Ty de bli förr eller senare uppsnappade
av en mystiker med messiaskomplex, vilken tror sig kallad att förkunna enda rätta sanningen.
Sedan sektstiftaren missförstått dessa fakta, insätter han dem i ett fantasisystem, varmed han
lyckas dupera en mängd okunniga.
10
Gnostiska symbolen “transfiguration” har naturligtvis som alla esoteriska symboler
misstolkats och har i en ockult sekt, Lectorium Rosicrucianum, förklarats vara “den i praktiken
använda läran om pånyttfödelsen”. Med risk för att den riktiga förklaringen kommer att påpassligt
utnyttjas i en ny sekt må den dock lämnas. Redan talesättet “pånyttfödelse” (hämtat från
evangelierna) har blivit en teologisk konstruktion. “Transfiguration” kallade gnostikerna den
medvetenhetsprocess som en lärjunge till planethierarkien genomgick, då hans monad överflyttade från förstatriadens mentalmolekyl till andratriadens mentalatom. Processen medförde att
mentaljaget blev ett kausaljag.
11
Nämnda rosenkreuzarsekts stiftare, J. van Rijckenborgh, har även lyckats uppsnappa ett
esoteriskt faktum, som först år 1950 fick offentliggöras, nämligen “uratomerna”. Detta har han
naturligtvis missförstått, vilket framgår av följande floskel: “Så länge den yttre människan icke
motsvarar sitt livs innersta mening, sin uratom...” När individen efter fullbordad evolution och
tiotusentals eoner når högsta kosmiska riket, då först “motsvarar” han sin uratom.
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