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Alla hylozoikstuderande hälsas varmt välkomna
som läsare av och kanske även bidragsgivare till denna nättidning, som härmed offentliggör sitt
första nummer. Detta publiceras den 20 mars, dagen för vårdagjämningen, och avsikten är att de
följande numren skall utkomma vid de kommande solstånden och dagjämningarna. Tanken är
alltså att ge ut fyra nummer per år: för innevarande år gäller att sommarnumret skall komma ut
den 20 juni, höstnumret den 22 september och julnumret den 21 december.

Avsikten med denna nättidning är flerfaldig: informera om aktuella händelser, besvara frågor
om esoteriken i allmänhet och hylozoiken i synnerhet, publicera artiklar av intresse för dem som
studerar esoterik och hylozoik, desslikes att kunna vara en knutpunkt och ett förenande band
mellan alla dem som studerar våra äldre bröders undervisning i god anda och med rätt inställning.

Nya upplagor av Laurencys Kunskapen om verkligheten och Livskunskap Ett
Efter att två av Henry T. Laurencys böcker, Kunskapen om verkligheten och Livskunskap Ett, en
tid varit slutsålda, har de båda utkommit i nya upplagor, Kunskapen om verkligheten (KOV) i
september och Livskunskap Ett (L1) i december förra året. Vad gäller KOV är detta redan tredje
upplagan (originalupplagan utgavs 1961 och andra upplagan 1982), och vad beträffar L1 är det
andra upplagan (originalupplagan utkom 1986).

Dessa nya upplagor är i flera avseenden bättre än sina föregångare: Ett omsorgsfullt redak-
tionellt arbete, vari hela Förlagsstiftelsens styrelse deltagit, har föregått den slutgiltiga fixeringen
av texten, vari icke så få tidigare insmugna felaktigheter rättats.

Vidare kan nämnas att texten i båda böckerna försetts med kännsiffror vid varje kapitelrubrik
och inom kapitlen vid varje stycke, sådana kännsiffror som genomgående används i de elektro-
niska upplagorna av Laurencys verk och som är avsedda att göra hänvisningar till texten obero-
ende av sådana skillnader som orsakas av avvikande sidnumrering i olika upplagor (även över-
sättningar till främmande språk). Till exempel är alla de hänvisningar till Laurencys Kunskapen
om verkligheten och De vises sten, som förekommer i Litet esoteriskt lexikon (andra upplagan av
år 1996), gjorda efter detta referenssystem enligt kännsiffror. Systemet finns närmare beskrivet i
Laurencys Livskunskap Tre.

Slutligen skall sägas att de nya upplagorna av KOV och L1 är framställda med en bättre
papperskvalitet än föregångarna och är försedda med hårda laminerade pärmar. Liksom alla
Laurencys böcker, utgivna av Förlagsstiften, är även dessa två textilbundna, vilket borgar för att
de kommer att hålla för många års upprepad läsning. Priserna är oförändrade: KOV kostar 200 kr,
L1 250 kr. För beställningar effektuerade per post uttages porto- och expeditionsavgift.
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Översättningar av hylozoisk litteratur till främmande språk
Översättningen av Laurencys Kunskapen om verkligheten till tyska fullbordades i oktober

2011: Das Wissen um die Wirklichkeit. Texten ligger för närvarande enbart på denna hemsidas
tyska avdelning, men när den genomgått den sista finputsningen, skall den publiceras på
Förlagsstiftelsens hemsida www.laurency.com

Ett nytt språk, som öppnats för hylozoiken, är estniskan. Av Laurencys Kunskapen om verk-
ligheten har nu de de tre första kapitlen och hela avdelning 4 översatts och publicerats på denna
hemsida. Översättningen av red:s bok Förklaringen har påbörjats, och efter hand som de avdel-
ningar boken består av blir klara, kommer de att publiceras på denna hemsida. Bokens estniska
titel blir Selgitus. Sedan tidigare finns Laurencys båda skrifter En effektivitetsfilosofi och Sfinxens
tre frågor i översättning till estniska, utgivna i en elegant broschyr Tõhususe filosoofia ja Sfinksi
kolm küsimust, som sedan år 2006 stadigt finns utbjuden till försäljning i estniska bokhandlar.

Översättning till engelska av Laurencys samlade verk pågår utan avbrott. Översatta i sin helhet
är numera böckerna De vises sten, Kunskapen om verkligheten, Människans väg, Livskunskap Ett,
Livskunskap Två och Livskunskap Tre. Delar av Livskunskap Fyra och Livskunskap Fem finns
översatta. Alla dessa översättningar finns publicerade såsom pdf-dokument på Förlagsstiftelsens
hemsida www.laurency.com För närvarande är arbetet avseende engelska språket inriktat på en
grundlig revision av den befintliga översättningen av Människans väg, The Way of Man. Det
handlar här om att rätta insmugna felaktigheter, förbättra språket och förenhetliga terminologin.
Det förutses att detta revisionsarbete kommer att vara avslutat under första halvan av detta år.
Översättningarna av De vises sten och Kunskapen om verkligheten, The Philosopher’s Stone
respektive The Knowledge of Reality, har underkastats två dylika större revisioner vardera, och
det är resultaten av dessa som är publicerade på Förlagsstiftelsens hemsida www.laurency.com
Det måste här påpekas att de äldre, tryckta upplagorna av dessa båda böcker – The Knowledge of
Reality (1979) och The Philosopher’s Stone (1985) – på grund av de gjorda revisionerna numera
måste betraktas såsom föråldrade och därför inte bör läggas till grund för studiet, utan att enbart
de elektroniska upplagorna skall anses tillförlitliga för detta ändamål.

Kosmisk intelligens
är arbetsnamnet på en bok, som sammanställts på grundval av boken A Treatise on Cosmic Fire
av Alice A. Bailey. "Cosmic Fire" är utan gensägelse den viktigaste boken i Alice A. Baileys
omfattande litterära produktion. Den är också med avseende på sidantalet den största boken, hela
1316 sidor. Emellertid är den av mrs Bailey använda terminologin på flera viktiga punkter mindre
lämplig, varför böckerna skulle behöva skrivas om, så att pytagoreiska hylozoikens klara och
entydiga termer får ersätta de oklara och mångtydiga teosofiska. Här är inte platsen att närmare
gå in på frågan varför en dylik omskrivning eller parafras är nödvändig. Denna fråga har
Laurency behandlat på flera ställen, till exempel i Livskunskap Tre, avdelningarna 3, 4 och 5.
Denna fråga har även red. behandlat, nämligen i skriften "Några problem rörande medvetenhets-
utvecklingen" (som finns utlagd på denna hemsida).

Dessa skrifter torde lämna tillräcklig förklaring varför ett dylikt arbete behöver utföras. Här
skall därför sägas endast att det utföres och hur långt det framskridit. Arbetet att skriva om denna
den viktigaste av mrs Baileys böcker med hylozoikens terminologi är väsentligen slutfört. Resul-
tatet finns att läsa på denna hemsida under rubriken KOSMISK INTELLIGENS. I detta pdf-
dokument har tidigare publicerade 21 kompendier samlats till en bok, som nu omfattar 546
numrerade sidor. I hemsidans engelska avdelning finns motsvarande text på engelska, och det
skall betonas att denna text inte är densamma som AABs originaltext, lika litet som Kosmisk
intelligens är en vanlig översättning. Båda texterna är omskrivning, parafras med kommentar
gjord enligt hylozoikens terminologi.

Vad som återstår, innan arbetet publiceras i slutgiltigt skick på svenska, är att ytterligare ett
antal förklarande kommentarer, hänvisningar inom texten och hänvisningar till Laurencys böcker
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behöver infogas. Att deltaga i detta kompletterande arbete inbjuds alla hylozoikstuderande, som
känner sig manade. Med andra ord: om Du, som har studerat detta arbete allteftersom det vuxit
fram och fortsätter att studera det i nu befintligt skick, finner att det kvarstår oklarheter däri, som
skulle behöva utredas – givetvis undantagande sådant som med hänsyn till sin alltjämt esoteriska
karaktär, hörande till hemligheter som avslöjas vid initiation etc., inte kan eller ens får klart
utredas för obehöriga –, att viktiga hänvisningar till Laurency saknas eller dylikt, tar red. tack-
samt emot konkreta förslag i dessa ting.

Red. vill särskilt tacka C.K. i Skövde och G.C. i Avesta, som redan bidragit med många värde-
fulla förslag till rättelser och förtydliganden.

Allt studium skall från och med nu göras i pdf-dokumentet (under rubriken KOSMISK
INTELLIGENS). De 21 äldre kompendierna (under rubriken KOMPENDIER I KOSMISK ELD)
finns kvar endast såsom dokumentation av hur arbetet såg ut i ett första skede. Hänvisningar till
ställen i detta pdf-dokument göres inte till sidor, ty det kommer att bli förskjutningar i texten, så
att dylika hänvisningar kan bli missvisande, utan enbart i treställig form, t.ex. 7.5.3, vilket
betyder Avdelning 7 (Intelligensens framtid), kapitel 7.5 (Fjärde strålen), stycke 3, som börjar
"Fysikerna kommer att syssla alltmer med fjärde etern, även om de inte erkänner den som sådan".

Lärjungens väg
Nästa bok av Alice A. Bailey att bearbetas på motsvarande sätt som A Treatise on Cosmic Fire

är A Treatise on White Magic – En avhandling om vit magi. Denna bok har undertiteln The Way
of the Disciple, alltså Lärjungens väg, och denna har valts såsom en bättre titel på den svenska
bearbetning som just påbörjats. Bearbetningen har hittills resulterat i tre kompendier, mot-
svarande originalupplagans sidor 51–208, och dessa tre finns utlagda på denna hemsida under
rubriken LÄRJUNGENS VÄG. Alla hylozoikstuderande inbjudes att studera dessa viktiga
skrifter. Liksom är fallet med de texter som bearbetningen av "Cosmic Fire" avkastade, är även
kompendierna i serien Lärjungens väg försedda med kommentarer och andra förklarande tillägg,
liksom även med hänvisningar till Laurencys verk.

Frågor av studerande
Hej!
Jag håller på att arbeta med med LÄRJUNGENS VÄG, just nu med del 1. Det har givit mig

huvudbry vad det gäller sutratma. Det står att "Augoeides meddelar sig med människan genom
sutratma som går igenom de lägre höljena ända ner i fysiska hjärnan". I tidigare studier, i MV
t.ex. har jag lärt in att sutratma/livstråden har förbindelse med hjärtat och att det är antahkarana
som har kontakt med hjässcentrum och har med medvetenheten att göra.

Jag undrar om jag kan få hjälp med att reda ut det här.

Vänliga hälsningar
Y. O.
Sandviken

Hej Y.!
Det är gott att Du studerar "Lärjungens väg". Du har väl sett att del tre just publicerats – det var

i lördags [den 3 mars].
Ja, termerna "sutratma" och "antahkarana" kan verka förvirrande. Hoppas att följande korta

utredning ökar klarheten och skingrar bryderiet.
Människan har från början eller utvecklar med tiden fem trådliknande energikanaler, som

förbinder henne med de båda högre triaderna. Två av dessa har hon med sig från första början av
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evolutionen i människoriket. Den ena av dessa möjliggör själva fysiska existensen, så att säga gör
skillnaden mellan liv och död. Den har sin lägsta förankring i eterhöljets hjärtcentrum. Den kan
kallas "livstråden". Den andra möjliggör varseblivning i fysiska världen, så att säga gör skill-
naden mellan normal förnimmelse och vegeterande, okontaktbart tillstånd. Den tråden har sin
lägsta förankring i eterhöljets hjässcentrum. Den kan kallas "medvetenhetstråden". När livstråden
klipps av i hjärtcentret, är fysiska döden omedelbar och definitiv, utan möjlighet till återupp-
livning i denna organism. Om medvetenhetstråden klipps av, fortsätter individen visserligen att
leva, men då såsom fullständigt förnuftslöst väsen.

Dessa båda trådar är delar av en och samma tråd, som utgår från tredjetriaden. Denna egent-
ligen enhetliga och odelbara tråd kallas vanligen "sutratma", men ibland brukas den termen
enbart för livstråden till hjärtcentret, varvid medvetenhetstråden kallas "antahkarana".

Detta är olyckligt, eftersom termen "antahkarana" då redan blivit upptagen. Vad skall man då
kalla den enhet av tre trådar, som människan bygger under sin evolution i människoriket alltifrån
solarplexuscentret, via hjärtcentret för att slutligen nå hjässcentret?

Det är denna trefaldiga tråd – som alltså till skillnad från sutratma inte finns från början utan
måste byggas – som med tiden förbinder förstatriaden och andratriaden och, när den är fullt ut-
byggd, möjliggör för individen att ha medvetenhetskontinuitet inte bara mellan inkarnations-
höljena utan även mellan dessa, kausalhöljet och andratriadens mentalatom, via kausalhöljets
fyrfaldiga centrum.

Slutsatsen blir att det nog är bäst att behålla termen "antahkarana" för denna av människan
själv byggda tråd, även kallad "regnbågsbron", att alltså inte kalla den del av sutratma som är för-
ankrad i hjässcentret för "antahkarana".

Kanske det blir lättast, om man helt slopar sanskritnamnen och uteslutande använder väster-
ländska. Då blir förslaget att kalla de två först nämnda trådarna för "livstråden" och "medveten-
hetstråden", och båda tillsammans för "trådsjälen"; och att kalla de tre senare nämnda, dem som
människan måste bygga steg för steg, för "regnbågsbron" – varmed också antyds att den inte
finns från början utan måste byggas liksom en bro av människan själv. (I femte naturriket fort-
sätts byggandet av "regnbågsbron" ända till tredjetriaden.)

Hjärtliga hälsningar
Lars

P.A. i Australien har skickat oss några frågor, som återges nedan i svensk översättning.

Käre Lars!
Jag har en fråga som nu besvärat mig en tid. Denna fråga avser avatarer och andra högt

utvecklade varelser. Jag har ju läst hos Laurency att Pytagoras (ett essentialjag) och Jeshu (ett
annat essentialjag) och rent av Christos (ett manifestaljag, om jag minns rätt) mördades av
barbariska radikaler.

Jag vill fråga Dig hur detta är möjligt. Här och var säger Laurency att intet ont kan drabba en
individ, om han inte har dålig sådd att skörda. Dessutom uppger han att planethierarkins resurser
står till kausaljags och högre jags förfogande (det vill säga magiska förmågor). Och om detta är
fallet för till exempel Pytagoras och Jeshu och i synnerhet Christos, så varför flög de inte iväg
från situationen eller helt enkelt försvann och framträdde någon annan stans eller bara skapade
något slags skyddsmur mellan sig själva och barbarhorden etc.?

Jag förstår begreppet att inte "slösa" med krafter, men är det inte ett väldigt slöseri att låta sig
mördas (och låta karmiska krafter balansera denna handling) i stället för att bara skydda sig
genom att använda de magiska krafter man förfogar över?

Jag skulle väldigt mycket uppskatta, om Du kunde klargöra denna fråga för mig, då jag hittills
inte funnit någon klarhet.
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Och här följer red:s svar, likaledes i svensk översättning:

Käre P.!
Faktiskt säger Laurency icke att intet ont kan drabba en individ, om han ej har dålig sådd att

skörda. Tvärtom betonar han att avatarer, som inkarnerar i mänskligheten, måste dela de mänsk-
liga villkoren med vanliga människor. Även om det är sant att sådana olyckor, som är resultat av
dålig sådd i det förflutna, till exempel sjukdom, inte kan drabba dem, åtnjuter de inte något
särskilt skydd för sådant som naturkatastrofer, mänskliga aggressions- och våldshandlingar etc.
För ett klart uttalande i denna fråga vänligen läs Människans väg, kapitel 9.110 om "Oförtjänt"
lidande. I detta kapitel dryftar Laurency särskilt mordet på Jeshu.

Också i Livskunskap Ett finns några uttalanden, som är relevanta i detta sammanhang, till
exempel i 5.23.4, där Laurency förklarar varför planethierarkin inte hindrade de båda världs-
krigen, och i 5.14.1, varför hierarkin inte slog ned det svarta prästerskapets uppror i Atlantis.

Budbärare från hierarkin framträder aldrig som sådana, det vill säga uppvisar aldrig över-
mänskliga förmågor för att göra intryck på de godtrogna. Människor får inte ledas att tro att de
står inför något slags magiker. Alltså tillgriper dessa budbärare icke magi av något som helst slag.
Det är nog lämpligt att i detta sammanhang studera Mahatmabrev nr 1 från K.H. till A.P. Sinnett.
Sinnett hade föreslagit att K.H. med magiska medel skulle låta en utgåva av Sinnetts tidning
Pioneer manifesteras i London samma dag den utkom i Indien – en bedrift som naturligtvis hade
varit omöjlig med mänskliga medel år 1880. Sinnett trodde att detta "skulle täppa till munnen på
skeptikerna". Det är mycket intressant och upplysande att studera K.H.:s svar. Han börjar: "Just
därför att provet med tidningen i London skulle täppa till munnen på skeptikerna – är det
otänkbart. Betrakta det i vad ljus Ni vill – världen befinner sig alltjämt på första stadiet av upp-
vaknande ur förtrollningen, om inte utveckling, alltså är den oförberedd. Mycket riktigt arbetar vi
med naturliga, icke övernaturliga medel och lagar. Men eftersom å den ena sidan vetenskapen
skulle finna sig oförmögen (i sitt nuvarande tillstånd) att förklara de underverk som åstadkoms i
dess namn och å den andra att den okunniga massan alltjämt skulle vara överlämnad åt att se
fenomenet såsom ett underverk, skulle alla som sålunda gjordes till vittne av händelsen bringas ur
balans och skulle resultaten bli beklagliga."

Glöm inte att avatarerna kommer från det stora undervisningsdepartementet. De söker nå män-
niskors medvetande, deras embryoniska förståelse, och väcka dessa. De tillgriper inte våldsamma
medel, övertalning. De är mycket inställda på att använda subtila medel. Jämför med vad som
sägs i en av Upanishaderna (Aitareya 1.3.14): parokshapriyâ iva hi devâḥ – "ty gudarna synes
älska det subtila". Läs i detta sammanhang vad Laurency säger i Människans väg 5.25.3: "Eso-
teriker uppträda icke som auktoriteter. De kunna redogöra för sin syn på företeelserna och låta
folk sedan godtaga eller förkasta den. Särskilt lärjungar till planethierarkien äro noga med att icke
söka påverka någon, endast hjälpa sökare, som be om hjälp."

Nu till Din nästa fråga, om organismer och aggregathöljen. Du skrev:
"Kan Du vänligen förklara de två sista meningarna i stycke 3 nedan? Betyder detta att det inte

finns några organismer på de andra planeterna i vårt solsystem och att det inte finns aggregat-
höljen på vår planet?"

[P.A. anförde sedan kapitel 1.13 ur Kunskapen om verkligheten,  "Monadhöljena", där stycke 3
lyder: "I vårt solsystem finnas organismer endast på vår planet. På övriga planeter är även lägsta
höljet (49:5-7) aggregathölje."]

Jag skall förklara detta för Dig.
Det finns inga organismer på andra planeter i vårt solsystem, det finns organismer endast på

vår planet. På de andra planeterna är också det lägsta höljet, fysiska höljet, ett aggregathölje, så-
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dant som Jordens organismer har i högre materier än de grovfysiska (49:5-7). Så växters, djurs
och människors eterhöljen är aggregathöljen, elektromagnetiskt sammanhållna molekyler och
atomer. Alltså är det inte riktigt att säga att aggregathöljen finns endast på de andra planeterna.
Detta sägs uttryckligt i Kunskapen om verkligheten 4.8.5, sista meningen.

Lägsta aggregathöljet hos exempelvis venusianska människor kan göras synligt i grovfysiska
världen, och då vore det omöjligt att från vanlig mänsklig ståndpunkt skilja det från en mänsklig
organism. Jag hänvisar Dig särskilt till Livskunskap Två 6.7.10.

Hoppas att dessa svar tillfredsställer Dig.

Vänliga hälsningar
Lars

Goethe – hylozoikern
Det är ett faktum i esoteriska historien, okänt för vanliga historiker, att den store tyske diktaren,

tänkaren och naturforskaren Johann Wolfgang von Goethe var invigd i rosenkreuzarorden, den
äkta, ej att förblanda med de många moderna förfalskningarna. Enligt den svenske esoterikern
Henry T. Laurency byggde rosenkreuzarordens hemliga lära på Pytagoras’ hylozoiska system.
Därför är det inte så underligt att i Karl Viëtors stora Goethe-biografi, som utkom år 1949 till
tvåhundraårsminnet av skaldens födelse, finna följande (här återgivet i red:s svenska översätt-
ning):

"Den moderna naturvetenskapen strävar efter att förstå världen 'såsom en mekanism av sträng
matematisk konsekvens' (G. Simmel). För denna är analysen av det enskilda föremålet, för-
klaringen av dess beskaffenhet liksom funktion enligt kausalitetens lag vetenskapens egentliga
uppgift. Goethe däremot utgår från en intuitiv föreställning av naturen såsom en av lagbundna
krafter genomverkad helhet. Att uppfatta det enskilda fenomenet i och genom sitt sammanhang
med denna helhet och i sin individualitet är hans huvudsakliga strävan. Han tror, som han själv
säger, på materiens besjälning i den antika 'hylozoismens' bemärkelse, övertygad om att naturen
verkar i enlighet med ideer. För att säga det på ännu ett sätt: hans bemödande är inriktat på att
uppsöka idén i erfarenheten, alltså i fenomenet. I formen är den begreppsmässiga motsatsen av
inre och yttre upphävd; det yttre är framträdandet av naturens inre. 'Denn das ist der Natur
Gehalt, dass aussen gilt was innen galt' (ungefär: Ty sådant är naturens välde, att utom gäller vad
inom gällde.)" Karl Viëtor, Goethe – Dichtung, Wissenschaft, Weltbild. Bern 1949.

Vad betyder dodekaedern?
I geometrin kallas de enda regelbundna mångsidingarna för "de platonska kropparna". De är till

antalet fem: tetraedern (som har fyra exakt lika sidor), kuben (sex sidor), oktaedern (åtta sidor),
dodekaedern (tolv sidor) och ikosaedern (tjugo sidor). Rätteligen borde de kallas "de pytagoreiska
kropparna", eftersom Platon hade fått lära sig om dem i Pytagoras' skola. Om man till dessa fem
lägger punkten såsom begynnelsen och klotet såsom slutet, erhåller man sjutalet. Ordningen är
då: (1) punkten, (2) tetraedern, (3) kuben, (4) oktaedern, (5) dodekaedern, (6) ikosaedern och (7)
klotet. Punkten står för ettan i varje sjuserie eller manifestationens begynnelse, klotet för sjuan
eller manifestationens fullbordan; i vårt solsystem står punkten för manifestalvärlden (värld 43),
klotet för fysiska världen (värld 49).

Därmed kan vi ge ett första svar på frågan, "Vad betyder dodekaedern?". Den betyder kausal-
mentalvärlden (värld 47), den femte världen i solsystemet. Den betyder också kausalhöljet, män-
niskans enda odödliga hölje, hennes själ, den högre ljuskroppen, odödlighetens boning och själv-
medvetenhetens görare. Den betyder i synnerhet kausalhöljets centrum. Detta centrum kallas
vanligen "den tolvbladiga lotusblomman", men vi pytagoreer kallar den också dodekaedern,
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grekiska för "tolvsiding" eller "tolvyting". Varje yta eller sida hos dodekaedern är en regelbunden
pentagon, femhörning. Också däri visar sig dodekaedern vara femman, höra till femte världen,
sammanhänga med människans femte hölje; vidare med den femte livslagen, ödeslagen, som i
människornas liv verkställes av augoeiderna, vilka sägs tillhöra den femte skapande hierarkin.
Givetvis är den särskilt förbunden med femte eonen, mentaleonen, då 60 procent av mänsklig-
heten lyckas förvärva åtminstone subjektiv kausalmedvetenhet, den eon då augoeiderna kommer
att uppstiga till sin fulla makt (Kosmisk intelligens 11.13.1).

Kausalhöljets centrum är bärare av tolv essentiala egenskaper, som monaden måste utveckla
för att kunna övergå till femte naturriket – femman återigen. Laurency benämner dessa egen-
skaper följande: I – livstillit, II – självtillit, III – laglydnad, IV – rättrådighet, V – opersonlighet,
VI – offervilja, VII – trohet, VIII – förtegenhet, IX – livsglädje, X – målmedvetenhet, XI –
vishet, XII – enhet. Det understryks att dessa benämningar är mer antydningar än uttömmande
definitioner. Egenskaperna ifråga rymmer mycket mer än jämförelser med blotta mänskliga
yttringar eller motsvarigheter kan ge vid handen. För att nå en första förståelse av dessa egen-
skaper bör man noga studera och meditera på de övriga upplysningar Laurency lämnar om dem,
till exempel i uppsatsen "Rättsuppfattning" i Livskunskap Ett.

När man väl skaffat sig en första förståelse av dessa egenskaper var och en för sig, bör man
söka uppfatta dem i deras inbördes sammanhang. Dessa sammanhang framträder bättre och
klarare för tanken i tredimensional framställning än i tvådimensional (diagram) och endimen-
sional (löpande text). Denna tredimensionala framställning är dodekaedern och intet annat.

I dodekaedern gränsar varje yta till fem andra. Dessa fem ytor står för de fem egenskaper som
har ett särskilt nära samband med den sjätte, inneslutna ytan. Två av de essentiala egenskaperna
är som sagt vishet och enhet. De kan sägas i förhöjd grad sammanfatta det essentiala, som också
kallas enhet–vishet. Den yta i dodekaedern, som företräder egenskapen enhet är närmast omgiven
av fem andra ytor, som därför representerar fem egenskaper som har särskilt nära samband med
det essentialas enhetsaspekt. Motsvarande gäller för den yta i dodekaedern som står för egen-
skapen vishet; också den har fem närmast omgivande ytor, motsvarande egenskaper som särskilt
sammanhänger med visheten.

De till enheten närmast hörande fem egenskaperna är livstillit, rättrådighet, opersonlighet,
offervilja och trohet. Och de till visheten närmast hörande fem egenskaperna är självtillit, lag-
lydnad, förtegenhet, livsglädje och målmedvetenhet.

Därmed kommer de två ytor, som representerar egenskaperna enhet och vishet, att ligga längst
ifrån varandra eller, annorlunda uttryckt, bilda två motsatta poler. Det är också så enheten och
visheten skall förstås: såsom balanserande och kompletterande varandra.

Också de övriga tio egenskaperna bildar dylika varandra balanserande och kompletterande
poler, nämligen livstillit och livsglädje, självtillit och opersonlighet, laglydnad och offervilja, rätt-
rådighet och målmedvetenhet, trohet och förtegenhet. Vikten av denna balansering inser man lätt,
om man betänker att den sanna livsglädjen blir möjlig först när den har sin grund i livstilliten,
som är tilliten till de "sant levande", dem som befinner sig på "livets insida", alltså våra äldre
bröder i världarna 46–1 och deras fulländade organisation; att rättrådigheten inte kan finnas utan
förståelse för livets ändamål, nämligen medvetenhetsutvecklingen; att självtilliten lätt går till
överdrift och blir självhävdelse, om inte opersonlig inställning förvärvats; att offervilja lätt leder
till självutplåning, om den inte uppvägs av förståelse för livslagarna.

Alla dessa förhållanden och samband är givetvis synnerligen lämpliga som ämne för medita-
tion. I en dylik meditation framkommer givetvis många fler samband. Till exempel synes ytter-
ligare ett slags samband mellan de tre ytor av dodekaedern som är förenade i varje vinkel (finns
20 sådana) och alltså de egenskaper de står för; vidare mellan dessa tre dylika egenskaper och de
tre andra som representeras av de tre ytor som är förenade i den rakt motsatta vinkeln; dessa sex
egenskaper är nämligen tre par sådana egenskaper som uppträder såsom varandras poler, vilket
beskrevs ovan. Ett exempel har vi i de tre egenskaperna vishet, målmedvetenhet och självtillit,
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vilkas ytor förenas i en vinkel. Rakt motsatt denna vinkel finner vi den vinkel, där de ytor som
motsvarar enhet, rättrådighet och opersonlighet förenas.

Det är att förutse att eftersom allt fler esoterikstuderande föredrar den pytagoreiska hylozoiken
framför de teosofiska framställnings- och föreställningssätten, liksom människor allmänt före-
dragit det elektriska ljuset framför fotogenlampor och talgdankar, kommer också den av teosofin
inspirerade bilden av lotusblomman med tiden att överges till förmån för meditationen på
dodekaedern såsom skänkande en fullständigare förståelse av kausalhöljets centrum och dess
kvalitativa betydelse såsom bärare av de tolv essentiala egenskaperna.

Stöd mottages tacksamt
Finner Du denna nättidning värd att stödja även ekonomiskt, så kan Du sätta in Ditt bidrag på

plusgirokonto nr 441 76 46 – 9, Institutet för hylozoiska studier. Allt gåvor, stora som små,
mottages tacksamt.

Bilaga:
Böcker från Foinix

ETERHÖLJET Efter äldre och nyare källor sammanställt av Lars Adelskogh.
Denna bok handlar om människans fysiska energikropp, eterhöljet, även kallat eterkroppen,
ljuskroppen och bioplasmakroppen. Boken gör en samlad framställning av några av de viktigaste
delarna av den kunskap om eterhöljet som finns på skilda håll såväl i den äldre esoteriska kun-
skapstraditionen som i nyare forskning och erfarenhet. Bokens grundtanke är att eterhöljet är
människans väsentliga fysiska kropp, viktigare än organismen i egenskap av formbildande matris,
energigivare och förnimmelsecentrum, att organismen för sin existens, sitt liv och sina fysiska
funktioner är helt beroende av detta sitt energihölje. Detta är ingen ny idé utan en urgammal
esoterisk tanke. I tio avdelningar ges en allmän introduktion till ämnet, avhandlas eterhöljets åtta
viktigaste centra för energiutbyte och förnimmelse, eterhöljet i människans liv från avlelsen till
döden, eterhöljet vid hälsa och sjukdom, esoterisk läkekonst med utgångspunkt i eterhöljet,
eterhöljets roll i människans medvetenhetsutveckling och eterhöljet i planetariska sammanhang,
därtill den esoteriska världsåskådningen i allmänhet och den esoteriska energiläran i synnerhet.
Tryckt år 2005. Trådbunden med hårda laminerade pärmar. 352 sidor. Pris: 250 kr. Tre av bokens
tio avdelningar kan även laddas ned från www.hylozoik.se

FJÄRDE VÄGEN Föredrag och svar på frågor enligt G. I. Gurdjieffs undervisning av P. D.
Ouspensky.
En nutida klassiker och en ypperlig införing i fjärde vägens system för medvetenhetsutveckling
och Gurdjieffs idékrets. Gurdjieffs grundtanke var att människan lever långt under sin rättmätiga
nivå. Hon har i sitt "normala" tillstånd så ringa medvetenhet att hon egentligen kan betraktas som
sovande. I denna hennes sömn förefaller livet kaotiskt och meningslöst. Människans uppgift,
ändamålet med hennes liv, är att nå ett högre medvetenhetstillstånd, att vakna. Detta mål kan nås
endast med kunskap och ansträngning. Traditionellt har tre vägar erbjudits dem som vill göra sitt
yttersta för att utveckla medvetenheten: fakirens, munkens och yogins vägar. Fjärde vägen skiljer
sig från de hävdvunna vägarna däri att den inte kräver någon yttre försakelse av världen. På fjärde
vägen måste all förändring av människan ske i det inre.
Engelska originalets titel: The Fourth Way. Översättning av Lars Adelskogh. Tryckt år 2001.
Kartonnerad, trådbunden. Xiv + 464 sidor. Pris: 250 kr. Hela boken finns även att ladda ned från
www.veidos.se
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LITET ESOTERISKT LEXIKON
Sammanställt på grundval av Henry T. Laurencys verk Kunskapen om verkligheten och De vises
sten. Förklaring av esoterikens terminologi i uppslagsbokens form. Såväl längre artiklar som
kortfattade definitioner. Drygt 500 uppslagsord täckande den väsentliga terrminologin inom
hylozoiken (Laurency) och allmänna esoteriken (teosofin och Bailey).
Andra, utökade och förbättrade upplagan av år 1996. Kartonnerad, trådbunden. 80 sidor. Pris: 75
kr.

Från andra förlag
DEN JESUS SOM ALDRIG FUNNITS. En kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristen-
domens uppkomst. Av Roger Viklund.
Viklund sammanfattar den forskning som pågått de senaste årtiondena och som alltmer lutar åt att
Bibelns Jesus inte har funnits. En unik bok, inte bara i Sverige utan kanske i hela världen, tar ett
helhetsgrepp som få andra böcker. Trots den stora mängd fakta och information boken innehåller
är den skriven även för den intresserade lekmannen. Viklund skärskådar även Gamla Testa-
mentet, dess etik och framför allt Israels äldre historia i ljuset av den moderna arkeologin. Den
bild som växer fram är i många stycken helt annan än den Bibeln ger. Viklund debatterade i TV1
den 10 januari 2006 med religionshistorikern professor Britt-Marie Näsström, som i allt väsent-
ligt gav honom rätt.
Utgiven av Bokförlaget Vimi 2005. Trådbunden med hårda laminerade pärmar. 596 sidor. Pris:
300 kr. Obs! Detta är första upplagan. Viklund har senare utgivit en andra, utökad upplaga.

ÄR VÄRLDEN UPP OCH NER? Artiklar i urval om Palestina, de nykoloniala krigen och
sionismen. Av Lasse Wilhelmson.
Boken består av ett urval av artiklar av och intervjuer med Lasse Wilhelmson med tonvikt på
palestinafrågan och sionismen. Den omfattar den första åttaårsperioden av 2000-talet då stora
förändringar skett i världen. Det gäller terrordåden den 11 september 2001…, ockupationen av
Irak 2003, massakern på civila i Gaza kring nyåret 2009, ekonomisk kris, Storebrorslagar,
terrorism, klimatförändringar och pandemier. Den bild som mainstream media ger härvidlag,
styrs av samma maktelit som beslutat om de folkrättsstridiga krigen och förorsakat den ekono-
miska krisen. Resultatet blir att ockupation framställs som befrielse som Irak, att massaker på
civila framställs som självförsvar som i Gaza och att Sveriges första krig på över 200 år fram-
ställs som U-hjälp som i Afghanistan. Vi får ett språkbruk där det mesta blir upp och ner. "Är
världen upp och ner?" är författarens bidrag till att vända den rätt genom att ge alternativa fakta,
perspektiv och idéer som kan befria vårt tänkande från det orwellska sanningsministeriets
påbjudna uppfattningar.
Författarens förlag 2009. Trådbunden med mjuka pärmar. 175 sidor. Pris: 100 kr.

Restupplagor
NEXUS Nya Tider
Tidskrift som utgavs åren 1998-2000 under Lars Adelskoghs chefredaktörskap. Nästan alla
nummer finns alltjämt att få, det vill säga nr 1/1998, nr 2/1998; nr 1/1999, nr 2/1999, nr 3/1999,
nr 4/1999, nr 6/1999; nr 1/2000, nr 2/2000. Pris: 30 kr styck. Alternativ hälsa, den dolda makten
(frimureri etc.), andlighet, kontroversiell forskning.

Slutsålda böcker
Förklaringen av Lars Adelskogh, Nattlektioner av Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla,
Robotarnas uppror av David Icke, …och sanningen ska göra er fria av David Icke, Judisk
historia, judisk religion av Israel Shahak. Dessa böcker kan numera erhållas endast antikvariskt.
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Förklaringen kan laddas ned från internet, nätplatser: www.laurency.com, www.hylozoik.se.
Även Nattlektioner kan laddas ned som pdf-dokument från www.hylozoik.se
Alla böcker och skrifter beställes hos: FOINIX FÖRLAG

Box 92085
541 02  SKÖVDE
adelskogh@hotmail.se

För beställningar effektuerade per post uttages porto- och expeditionsavgift. Betalning göres till
plusgirokonto nr 441 76 46 – 9 inom trettio dagar efter expediering. Vänligen skicka inga pengar
i förskott, låt oss debitera!

Det är inte allom givet att göra en stor insats.
Men många kan göra mycket. Och alla kan göra något.


