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Alla hylozoikstuderande hälsas varmt välkomna
som läsare av och kanske även bidragsgivare till denna nättidning, som härmed offentliggör sitt
andra nummer. Detta publiceras den 20 juni, dagen för sommarsolståndet. Första numret publi-
cerades den 20 mars, dagen för vårdagjämningen, och avsikten är att också de följande numren
skall utkomma vid de kommande dagjämningarna och solstånden. Tanken är alltså att ge ut fyra
nummer per år: för innevarande år gäller att höstnumret skall utkomma 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.

Frågor av studerande
T.I., en i Kenya bosatt ryska, har skickat oss ett antal frågor:

Fråga nr 1: "När inkarnationshöljena upplöses, uppgår de då i högre höljen? Och är det detsamma
som sker, när när ett sjuklot upplöses i nästa sjuklot, så att det upplösta sjuklotets medvetenhet
överföres till det nya?"

Svar: Detta är både rätt och fel, och så är det därför att Du har formulerat det för allmänt och utan
att taga hänsyn till de olika skalor, som är iblandade. (Förresten var det Din store landsman P.D.
Ouspensky, som ständigt påminde om att vi måste vara klara över vilken skala vi talar om, och vi
skall vara honom tacksamma för detta hans påpekande!)

Och när olika skalor är inblandade, är det vissa saker som är lika eller nästan lika i de olika
skalorna och vissa lagar som gäller dem alla, och samtidigt är det andra saker som inte är lika
utan ofta verkligen mycket olika, så att olika lagar gäller, när dessa olika skalor jämföres med
varandra; och vi måste hålla båda dessa sanningar – om likheter och skillnader – samtidigt i
huvudet, annars blir vi säkerligen mycket förvirrade. Det finns åtminstone tre olika skalor, som vi
måste vederbörligen beakta, när vi talar om materiens upplösning, om att lägre slags materia
upplöses i högre.

1) I den största skalan är den stora involverings- och evolveringsprocessen: 1-atomer samman-
sätts till 2-atomer, 2-atomer till 3-atomer osv. ner till att 48-atomer sammansätter 49-atomer –
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detta är involvering; och den motsatta processen är evolvering: 49-atomer upplöses i 48-atomer,
48-atomer upplöses i 47-atomer och så vidare hela vägen tillbaka till 1-atomer (monader). Detta
är en ren materie- och energiprocess, som inte på något sätt har med medvetenheten att göra,
eftersom den rör primärmaterien, som har endast potentiell medvetenhet.

2) I den minsta skalan är det upplösningen av de materieaggreat, höljen, som monaderna har i
de olika världarna: till exempel människans inkarnationshöljen. Visserligen upplöses till exempel
människans emotionalhölje i sina beståndsdelar efter den s.k. döden, och denna process börjar
"nedifrån", från lägsta molekylarslaget, det vill säga 48:7, och "uppåt" från 48:6, 48:5 osv. hela
vägen till 48:2, så att detta liknar evolveringsprocessen i mycket allmänna drag. Men den viktiga
skillnaden är att det är endast aggregatet, höljet som helhet, formen, som upplöses i de molekyler
det bestått av, medan molekylerna själva inte vidare upplöses; alltså 48:7-molekyler upplöses inte
i 48:6-molekyler, 48:6-molekyler inte i 48:5-molekyler eller så vidare. Formen upplöses i de
molekyler varav den varit sammansatt, och dessa ingår i den reservoar som emotionalvärldens
olika sfärer utgör, för att ånyo användas till bildande av nya emotionalhöljen. Och ännu mindre
gäller att sådana 48-molekyler upplöses i 47-atomer eller -molekyler – jag talar nu om denna sär-
skilda process, inkarnationshöljenas upplösning. Alltså handlar det aldrig om att lägre slags höl-
jen upplöses i högre slags, detta sagt till uttryckligt svar på Din fråga.

3) Den mellersta skalan företräds av de stora materieaggregat som vi kallar sjuklot och 49-klot.
Vi säger "mellersta skalan", eftersom den inte är så stor att den kan kallas kosmisk, såsom den
stora involverings- och evolveringsprocessen, och inte så liten som den skala i vilken upplösning-
en av individens inkarnationshöljen försiggår. Även om detta sker i en skala, som är oerhört
mycket större än den som avser individens höljen, liknar den ändå mera denna än den stora
kosmiska involverings- och evolveringsprocessen: alltså är det inte heller i detta fall fråga om att
något lägre upplöses i ett högre, att ett tidigare klot eller sjuklot upplöses i ett senare. Ett sjuklot
upplöses först sedan "livsvågen", det vill säga massan av evolutions- och involutionsmonader har
passerat runt alla sju kloten sju gånger ("runder" eller eoner). Men därefter upplöses inte ett
(lägre) sjuklot i närmast högre (eller följande) sjuklot. Däremot ingår involutions- och
evolutionsmonaderna i detta senare sjuklot, utgör dess involutions- och evolutionsmateria
(sekundär-, tertiär- och kvartärmateria) i tillägg till dess ursprungliga primärmateria
(involverings- och evolveringsmateria).

Det finns åtminstone tre nycklar till att förstå dessa problem: 1) Förståelsen av nödvändigheten
av att skilja mellan olika skalor. 2) Den nödvändiga förståelsen av skillnaden mellan a) invol-
verings–evolveringsprocessen med dess materia: primärmaterien; och b) involutionens, evolutio-
nens och expansionens processer med deras materier: sekundär-, tertiär- och kvartärmateria. För
att framhålla några viktiga skillnader mellan process a och processer b: I process a förblir mona-
dernas medvetenhet endast potentiell; vad gäller materieaspekten kan denna primärmateria bilda
endast atomer och molekyler, inte aggregat, varför formning och upplösning är formning av lägre
atomslag ur högre och upplösning av lägre atomslag i högre. I processer b aktualiseras mona-
dernas medvetenhet, är passiv i involutionsmaterien och alltmer aktiv i evolutionsmaterien; hit-
hörande materieslag kan bilda aggregat och gör det också; formning betyder här formning av
aggregat, inte formning av atomer, och upplösning betyder upplösning av aggregat, inte upplös-
ning av lägre slags atomer i högre. Den tredje nyckeln är medvetenheten, som Du själv funnit och
som jag snart skall säga mer om. Du kommer att förstå vad jag menar. Vänligen läs avdelning
Fyra av min bok Förklaringen, som kan laddas ner från www.hylozoik.se. Du finner allt detta
förklarat där.

Det är visserligen sant att det mindre triadhöljet upplöses i det större kausalhöljet efter varje
mänsklig inkarnations slut. Men då handlar det om samma slags materia (47:3). Man kunde lika
gärna säga att det mindre triadhöljet späds ut i det större kausalhöljet eller sammansmälter med
det.
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Fråga nr 2: Och händer det på liknande sätt, när vi betalar av karma? Finns inte karma i alla 49
världarna men i lägsta världen, när den upplöses av genom handlingarna (bestående av högre
materieslag), är det som om den inte längre existerade, fastän den bara blev högre och existerar i
finare form, som vi i fysiska världen inte uppfattar längre, så att den i verkligheten inte för-
svinner? Jag menar, är det möjligt att förklara allt i tillvaron från denna synpunkt att materien blir
finare, eller är det för mycket?

Svar: Karma är ingenting annat än lagen om orsak och verkan, och eftersom alla medvetenhets-
yttringar också är energiyttringar (hylozoiska treenigheten igen: materia, energi och medvetenhet
alltid förenade), måste de också vara orsaker, och orsaker måste ha verkningar. Så alltid när vi
talar om karma, måste vi erkänna det allmänna hylozoiska axiomet "energi följer tanken". Och
när det är medvetna väsen, som ger upphov till sådana orsaker genom sina medvetenhetsyttringar,
är de individuellt och kollektivt ansvariga för dem, och denna ansvarighet, som alltid utkrävs,
kallar vi karma eller skörd. Så naturligtvis finns karma eller lagen om orsak och verkan i alla
världar, i värld 49, i värld 1 och i alla världar däremellan.

Och Du har alldeles rätt i antagandet att frigörelse från karma i en lägre värld endast betyder att
man "frigöres" för att bearbeta karma i närmast högre värld. Låt mig citera ur Kosmisk intelli-
gens, där detta uttryckligen sägs:

"Befrielsen från karma", som ockultister gärna ordar om, är endast individens frigörelse från
sitt personliga problem (problemet med särjagets gensvar på vad det förnimmer) och det med-
vetna inträdet i gruppens liv och arbete. Den markerar människomonadens frigörelse från den
rytm som pålagts den av de lägre "inflytanden", som kanaliserats genom inkarnationshöljena, och
monadens frivilliga infogande i den större helhetens, kausalgruppens (ett centrum i den planeta-
riska kroppen) viljeimpuls. Den innebär atomkontroll (LA: kontroll över atomslagen 47–49
genom 46:1-medvetenheten, se KOV 1.35.9, L2 8.16.5, L3 5.24.4 och 14.16.5, MV 5.24.2, 9.19.4
och 10.22.1) men också medveten underkastelse under det planetariska kollektivets (43–46)
skörd. Monaden är då inte längre slav under materiens egen rytm utan styr denna i de tre lägsta
världarna (47–49) men styres likväl av det planetariska centrets gruppskörd, dess inflytande och
vibratoriska impuls. Motsvarande gäller planethärskare och solhärskare. L1 9.57.10, L3 3.19.2
(Kosmisk intelligens, 14.11.14)

Fråga nr 3: Och är det inte detsamma med 49-klotet? Att det är först när de sju sjukloten upplöses
i varandra, som 49-klotet faktiskt framträder, från mänsklig synpunkt sett? Liksom triadhöljet
potentiellt finns där, men sjuklotet blir 49-klotet.

Svar: 49-klotet finns hela tiden, det består av sju sjuklot, det är därför det kallas 49-klot, men inte
alla sju sjukloten är aktiva samtidigt, endast ett är det och de sex andra befinner sig i ett passivt
tillstånd. Vänligen läs igen utdraget ur Kosmisk intelligens (14.11.14) ovan och begrunda att det
planetariska kollektivet, som där talas om, är det kollektivväsen som använder sjuklotet och sam-
tidigt 49-klotet såsom sitt hölje eller sin "kropp".

Fråga nr 4: Livet existerar i alla 49 världarna samtidigt, men i varje värld existerar det i finare
materia (och med olika energi och medvetenhet, förstås, men jag frågar bara om materieaspek-
ten). Är inte detta meningen med manifestationen av skeenden och ting i den psykiska världen?
Om människor känner, finns det redan i det emotionala, och om det finns i det emotionala,
kommer det ofrånkomligen att finnas (eller finns redan) i det fysiska, men betyder det att det ock-
så kommer att manifesteras på subtilt sätt i högre världar än den emotionala? Jag gissar att det
inte gör det, att det kan gå bara från högre till lägre? Eller har jag fel? Är kosmos helt och hållet
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en enhet, och om något finns i en värld, måste den på subtilt finnas i högre världar, även om dessa
är högre? Skadar vi inte på visst sätt det högre?

Svar: Återigen försöker Du tillämpa principer alltför allmänt, så att svaret blir: både ja och nej.
Samtidigt som allting, alla världar, alla monader osv. förvisso utgör en enhet och därmed på sätt
och vis allt påverkar allt, finns det i praktiken gränser för särskilt lägre slags manifestationers
möjligheter att påverka högre slags. Vad gäller oss människor, är det visserligen riktigt att säga
att lägre påverkar högre, eftersom vi har höljen i fysiska, emotionala, mentala och kausala värl-
darna och exempelvis fysiska sinnesintryck omedelbart påverkar också emotional- och mental-
höljena. Men gränsen mellan mental- och kausalhöljena är en mycket viktig gräns, så att grova
och onda inflytanden inte når upp till det kausala, inte påverkar det på något sätt och aldrig kan
skada det. Begrunda:

Kausalmaterien kan icke påverkas av disharmoniska vibrationer. Överensstämmelse med verk-
ligheten yttrar sig såsom harmoni, vilket är förklaringen på Platons tes, att ideerna äro samtidigt
sanna, goda, sköna och framför allt energi. Människans väg 7.1.11

Fråga nr 5: Jag tänkte över detta från medvetenhetsaspektens synpunkt. Kanske svaret ligger i
kollektivmedvetenheten, som först är passiv och sedan aktiveras?

Svar: Nu har Du kommit på något verkligt viktigt. Och detta är den tredje nyckel som jag nämnde
ovan, den nyckel som förståelsen av medvetenhetsaspekten tillhandahåller, hur den passiva med-
vetenheten blir aktiv. Verkligen mycket bra. Detta sammanfattar hela den medvetna evolutionens
process, från människorikets högre nivåer och uppåt. Du kan finna ytterligare ledtrådar i min
kompilation om esoterisk psykologi på www.hylozoik.se, engelska avdelningen [finns givetvis
även på svenska i den svenska avdelningen].

Fråga nr 6: Skulle det kunna vara så att de sjuklot, som jag kallade "potentiella från mänsklig
synpunkt" (5:e, 6:e, 7:e), existerar i den kollektivmedvetenhet som ännu inte aktiverats och det är
detta som gör dem potentiella? När alla sjuklotens kollektiva medvetenhet aktiverats, blir de sju
sjukloten ett 49-klot?

Svar: Den mänskliga synpunkten är alldeles ovidkommande i detta. Sjukloten och 49-klotet fanns
före människan, finns så länge som hon lever (i planetarisk mening) och kommer att finnas efter
att hon försvunnit. Glöm aldrig tillvarons tre aspekter! Det som existerar i materien, har materiell
form etc., kan aldrig kallas "potentiellt".

R.N. i Söderhamn frågar: "Jag har en shamanbekant, som hävdar att stora chakras, till exempel
solarplexus-, hjärt- och nackchakras, finns på framsidan av kroppen. Jag hävdar att de finns
bakom kroppen. Vem av oss har rätt?"

Svar: Du har rätt om nackcentret, även kallat skallbascentret eller altamajorcentret, och ett
centrum mellan skulderbladen, vilket har betydelse för eterhöljets pranaförsörjning (se Kosmisk
intelligens 2.17). Däremot har Din shamanbekant rätt om de stora centren, som har betydelse för
medvetenhetsaktiveringen, ty de befinner sig alla på organismens framsida. (Även skallbascentret
har betydelse för medvetenhetsaktiveringen men räknas inte till de större centren.) Vi talar nu om
eterhöljets centra. Märk väl att det finns både ett nack- eller skallbascentrum på baksidan och ett
strupcentrum på framsidan!

Hur medvetenhets- och energicentren i eterhöljet är placerade i förhållande till grovfysiska
organismen och hur de är riktade i grovfysiska rummet får emellertid mindre betydelse, allt-
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eftersom medvetenheten aktiveras individuellt och kollektivt. Det är nämligen så att dessa centra,
när de en gång i framtidens människoraser är fullt aktiverade och väckta, kommer att ha sina
medvetenhetsfunktioner frigjorda från den bundenhet till det grovfysiska som nu i så hög grad
kännetecknar dessa hos de flesta människor alltjämt halvsovande centra. I Kunskapen om verk-
ligheten 1.1.25 antyder ju Laurency att dessa höljescentra på mänsklighetens nuvarande allmänna
utvecklingsstadium är långt ifrån fullt funktionsdugliga. För att klart förstå detta måste man veta
att ett dylikt centrum har åtminstone tre kvalitativt olika funktionssätt (egentligen har det fler,
men vi nöjer oss med dessa tre just nu), kan liksom leva på tre olika nivåer. Dessa tre nivåer
sammanhänger med eterhöljets från energisynpunkt tre olika funktioner, vilka kan kallas den
bioenergetiska, den rent energetiska och den expansionsenergetiska. Den bioenergetiska är eter-
höljets funktion att ge liv och rörelseförmåga åt organismen, att förse varje dess cell med eget
eterhölje. Den rent energetiska funktionen är den som eterhöljets egna energicentra (chakraer)
fullgör. Den expansionsenergetiska funktionen är den rent energetiska i det förhöjda energitill-
stånd som uppstår när jagets uppmärksamhet flyttats till eterhöljet, detta delvis lösgjort sig från
organismen och expanderat till en stor ovoid. Denna sistnämnda funktion förekommer hos
normalindividen så gott som uteslutande som en mekanisk funktion i sömnen under natten (och
då egentligen endast partiellt effektiv), när eterhöljet laddas med energi för sitt eget och organis-
mens behov under den kommande dagen. Med esoteriska aktiveringsmetoder kan individen
emellertid åstadkomma detta expansionsenergetiska tillstånd avsiktligt och planmässigt i vaket
tillstånd, och det är i ett sådant tillstånd, som vissa av eterhöljets centra kan användas som upp-
fattningsorgan i etervärlden på ett sätt som till stor del är oberoende av organismens sinnen och
dessas mycket begränsade och begränsande verklighetsuppfattning.

I den grovfysiska världens tredimensionala, linjära konsensusverklighet är begreppet observa-
tionsplats ofrånkomligt. Jag kan inte på en och samma gång befinna mig inne i ett slutet rum och
utanför detsamma. Jag befinner mig antingen i rummet eller utanför detta. Befinner jag mig i
rummet, kan jag inte utan vidare se eller uppfatta hur verkligheten utanför rummet ser ut och vad
som händer där ute. Det måste i rummet finnas fönster, och jag måste ställa mig vid ett sådant,
och inte ens då kan jag se annat än en mindre del av världen där ute. Motsvarande gäller om jag
har min observationsplats utanför rummet. Då kan jag inte se särskilt mycket av vad som finns
och händer inne i rummet.

I etervärldens verklighet, såsom denna kan uppfattas i det (avsiktligt framkallade) expansions-
energetiska tillståndet, gäller annat. I detta tillstånd, som i väsentliga avseenden är frigjort från
den av de grovfysiska sinnena betingade verklighetsuppfattningen, kan jag på en och samma gång
se både inre och yttre, insida och utsida, framsida och baksida, undersida och ovansida, alltså som
om min observationsplats vore överallt och ingenstans särskilt. Begreppet observationsplats för-
lorar då sin mening. Insikten om detta faktum, grundad på egen erfarenhet av det expansionsener-
getiska tillståndet, är i själva verket en av förutsättningarna för den medvetna överföring av dags-
medvetenheten från organismen till eterhöljet som ingår i människans eterisering, den process
som, när den väl är fullbordad, skall ha medfört att den mänskliga individen inte längre lever i
organism utan har eterhöljet såsom sitt lägsta hölje, något som blir det normala i framtida män-
niskoraser.

S.M. i Budapest har under flera års tid skickat oss intressanta frågor, som red. avser att efterhand
översätta och publicera jämte svaren. S.M. är den drivande kraften i vår grupp av ungerska över-
sättare, och hans frågor har uppstått i samband med översättningen av Förklaringen till ungerska,
A magyarázat, ett arbete som nu är inne i sitt sista skede av finputsning före tryckningen. En av
S.M.:s frågor gäller olikheten mellan Förklaringen och De vises sten ifråga om det uppgivna
antalet elementalriken. I Förklaringen sägs att elementalrikena till antalet är nio, i De vises sten
endast tre. Varför denna skillnad? undrade S.M.
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Svaret är att elementalrikena kan sägas vara både nio och tre, allt enligt två olika perspektiv man
kan anlägga på själva den stora process som dessa riken är inbegripna i, nämligen involutionen,
vilken i sin tur ingår i den ännu större processen, den stora kosmiska manifestationsprocessen. I
första upplagan av DVS angav Laurency elementalrikena till nio, i andra upplagan (av år 1973)
hade han ändrat till tre, och detsamma står i den nu brukade tredje upplagan (av år 1995). Denna
ändring beror inte på att Laurency skulle ha behövt rätta någon felaktighet, utan endast på att han
valde det andra perspektivet, av två som båda är lika riktiga. Vad som menas därmed skall nu för-
klaras.

Involutionsprocessen, såsom helhet betraktad, försiggick från början av vår innevarande större
manifestationsperiod (vårt solsystem av andra ordningen) i alla sju solsystemvärldarna, 43–49,
och det fanns alltså elementaler i alla dessa världar (fastän i värld 49 endast i atomslaget, 49:1). I
världarna 43, 45 och 47, med udda nummerbeteckning, i vilka medvetenheten allmänt sett är
mera objektiv och utåtriktad, fanns två elementalriken vardera, högre och lägre; i världar med
jämn nummerbeteckningen endast ett. Elementalrikena var alltså: 1) 43:1-3, 2) 43:4-7, 3) 44:1-7,
4) 45:1-3, 5) 45:4-7, 6) 46:1-7, 7) 47:1-3, 8) 47:4-7 och 9) 48:1-7.

Denna beskrivning motsvarar alltså det förhållande som var rådande från nuvarande solsys-
temets början och visar utgångsläget för de övervakande och styrande hierarkiernas planmässiga
arbete med denna del av den stora manifestationsprocessen. Emellertid har vi nu hunnit ungefär
halvvägs i det nuvarande solsystemets livslängd, och de i manifestationsprocessen deltagande
monaderna har, som avsett var, hunnit gå igenom flera av de stora stadierna. Efter i genomsnitt
sju eoner (c:a 30 miljarder år) har de monader, som bildar ett visst involutionsrike (elemental-
rike), gjort tillräckliga erfarenheter för att kunna förflyttas till nästa, och involutionens rörelse-
riktning är ju "nedåt", så "förflyttas till nästa" betyder att exempelvis kausalelementaler invol-
veras till att bli mentalelementaler, mentalelementaler blir emotionalelementaler och emotional-
elementaler övergår till evolutionen, så att de i elementalerna ingående monaderna blir mineral-
monader i fysiska världen.

Under en viss tid i solsystemets begynnelse fördes monader tillhörande den kosmiska invol-
verings- och evolveringsmaterien (primär- eller cirkulationsmaterien) in i solsystemet, i värld 43,
och involverades ytterligare till involutionsmateria i första elementalriket (43:1-3), där de ersatte
de involutionsmonader som övergått till andra elementalriket (43:4-7), och detta måste ha fortgått
under många eoner. Emellertid hejdade solsystemregeringen denna process i ett bestämt skede,
när solsystemmanifestationen började närma sig mittpunkten, och avgjorde att inga ytterligare 43-
elementaler av högre slag skulle få bildas, inga fler involutionsmonader införas från världarna
36–42, eftersom den tid som återstod av solsystemets livslängd inte skulle räcka för sådana
monader att hinna gå igenom både hela involutionen i 43–49 och hela evolutionen och expansio-
nen i 49–43, innan solsystemet upplöstes. Och målet för detta system är ju att alla deltagande
monader i sin expansion skall uppnå värld 42, bli 42-jag.

Den situation solsystemregeringen stod inför kan sägas likna den som möter rektor i en skola,
där man tillåter vissa elever att börja sina studier litet senare än alla de andra. Om skolan börjar i
september, så är det möjligt för vissa elever att starta i oktober och kanske rent av november, för-
utsatt att de arbetar hårt och hinner komma i kapp sina kamrater. Men i december är det så sent
lidet att inga nykomlingar längre släpps in.

Alltså hejdade regeringen inflödet av involutionsmonader i värld 43. Gradvis tömdes sedan
värld 43 på elementaler, allteftersom dessa rörde sig "ner" till värld 44 och så vidare, sedan till
värld 45 och värld 46. Processen har nu, i manifestationsperiodens mitt, nått så långt att de fyra
högre solsystemvärldarna, 43–46, är tömda på elementalmateria och att följaktligen de sex första
elementalrikena är upplösta.

Alltså avser uppgiften om nio elementalriken den historiska verkligheten, utgångsläget för
planen, medan uppgiften om tre sådana riken avser det numera erhållna manifestationsresultatet.
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En viktig effekt av att världarna 43–46 tömts på elemental- eller involutionsmateria är att de
monader, som ingått i expansionsrikena, alltså femte och sjätte naturrikena, har höljen av evolu-
tionsmateria, inte involutionsmateria.

Närmast i tur att avvecklas är förstås kausalelementalernas rike. Detta är en process, som män-
niskan får deltaga i på människorikets högre stadier (kultur-, humanitets- och idealitetsstadierna),
när hon aktiverar sitt kausalhöljes medvetenhet. Ur materieaspekten betraktad innebär nämligen
denna process att kausalhöljets elementalmateria med passiv medvetenhet byts ut, molekyl för
molekyl (i slutet av processen atom för atom), mot evolutionsmateria med självaktiv medveten-
het. I medvetenhets- (kunskaps-, insikts-, förståelse-) och viljehänseende är det en mycket stor
kvalitativ skillnad mellan genomsnittsmänniskans kausalhölje, som i stort sett består av den
ursprungliga elementalmaterien (sekundärmaterien), och det fulländade kausaljagets kausalhölje,
som genom jagets eget arbete förvandlats till att bestå av idel evolutionsmateria (kvartärmateria i
"lotusblomman" och tertiärmateria i det omgivande, övriga höljet).

Vad betyder oktaedern?
I förra numret av Den pytagoreiske kuriren ställdes och besvarades frågan "Vad betyder

dodekaedern?". I samband därmed sades också att oktaedern avser den fjärde i ordningen i all
manifestation, liksom dodekaedern den femte. Vad gäller vårt solsystem är oktaedern värld 46,
essentialvärlden, enhetens värld, kärlekens och vishetens värld.

Oktaedern är en regelbunden mångsiding, som har åtta ytor, vilka alla är liksidiga trianglar.
Man kan också beskriva oktaedern såsom en kropp sammansatt av två pyramider, förenade i den
gemensamma basen. Vardera pyramiden har fyra synliga sidor och en femte osynlig sida, basen. I
varje sjutal världar är fjärde världen den mellersta, i varje sjuklot är fjärde klotet det mellersta,
och fyran förblir fyran oavsett om man räknar uppifrån eller nedifrån. Det är detta faktum, att
fyran behåller sin plats sedd både uppifrån och nedifrån, som anges med talet åtta, 4 + 4. Okta-
edern såsom symbol för värld 46 anger på detta sätt det vara (den tillvaroform) som särskilt ut-
märker denna värld och dess härskande, fjärde departement (stråle). Detta vara kan i ord uttryckas
så: genom konflikt nås slutlig harmoni, genom manifesterad dualitet nås slutlig och allt behärs-
kande enhet.

För lägre medvetenhet ter sig kärleken såsom motsatt visheten. Men det är endast ett kvalitativt
lägre slags kärlek och lägre slags visdom, som alls kan vara varandra motsatta eller råka i in-
bördes strid. Den essentiala kärleken är vis och den essentiala visheten är kärleksfull. Det essen-
tiala rymmer ingen konflikt, men det klargör att den harmoni det uppvisar har nåtts genom strid
inom och med det lägre. Men också sådana termer som "konflikt", "strid", "motsättning" måste
förstås olika i olika världar och i olika, lägre och högre molekylarslag inom världarna: i det
kausala (47:2 och 3) är strid fortfarande märkbar, sålänge idealet inte är nått, men denna strid är
"mildare" (icke aggressiv) och "förnuftigare" än striden i det högre mentala (47:4 och 5), för att
inte tala om den i det lägre mentala (47:6 och 7) och det emotionala, högre (48:2 och 3) och lägre
(48:4-7). Åtminstone perspektivtänkandet (47:5) måste människan använda för att klart förstå hur
"strid", "konflikt" etc. har olika uttryck och innebörd i olika världar med deras olika slag av
medvetenhet och olika slag av energibehärskning ("vilja").

Oktaederns åtta ytor symboliserar, bland mycket annat, åtta kosmiska ideer, som aspiranter och
lärjungar skall meditera på med självmedvetenhet: 1) allts enhet; 2) allts tre aspekter; 3) ner-
dimensionering: 3 blir 7, 7 blir 49, de sju kosmiska sjuserierna, de sju strålarna eller depar-
tementen; 4) livslagarna; 5) medvetenhetsutvecklingen såsom livets mening; 6) de tolv essentiala
egenskaperna; 7) Augoeides; 8) hierarki, skola, de äldre bröderna – "det högre" i vidaste mening.
Dessa åtta ideer sammanfattar, för dem som förstår dem, hela den esoteriska kunskapen.

Den separativa instinkten hos människan har varit en första skola för urskillningsförmågan.
Urskillningsförmågan uppväger en alltför långt gående och ej ändamålsenlig enhetssträvan.
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Värde har endast ett sådant frivilligt samgående mellan individer och grupper, vilket motiveras av
gemensamt intresse och mål. Ett dylikt samgående sker först i slutet av den mänskliga evolu-
tionen, efter ett föregående skede av intensiv självhävdelse och intensivt självförverkligande.
(Kosmisk intelligens, 6.2.3)

Enhet är inte bara kärlek, utan också vishet. Båda måste finnas och vara förenade i harmoni och
balans. Kärlek utan vishet åstadkommer ofta skada. Vishet utan kärlek blir lätt hårdhet utan med-
känsla.

Ingenting finns i isolering, utan allt påverkar allt annat. Inte nog därmed: allt speglar dessutom
allt annat, förnimmer allt annat. Med vilken grad av klarhet detta sker, är en annan sak och visar
graden av utvecklad medvetenhet. Och "allt" är väsen på olika utvecklingsstadier.

Dualitet, tvåfald, finns bara i de tre lägsta världarna, 47–49. Från och med värld 46 råder enhet.
Vi är alla på något sätt varandra. Vi deltar alla i en enda gemensam medvetenhet. Liksom alla

vattendroppar förenas i oceanen, så förenas alla monaders individuella medvetenhet i en gemen-
sam. Detta är den kosmiska totalmedvetenheten, och i denna har alla monader en oförlorbar del.
För kausalmedvetenheten är denna sanning om enhetens universella giltighet fortfarande en intel-
lektuell insikt, men för essentialmedvetenheten är den oupphörligt upplevd verklighet.

Viktigast att förstå om medvetenhetens natur är dess enhet. Medvetenheten är en enda i hela
kosmos. Men vi är ännu för primitiva för att uppfatta enheten. Det är först när insikten om ansvar
– inte bara för oss själva och våra närmaste eller ens vår nation utan för allt liv – vaknar i oss,
som vi börjar känna enhetsmedvetandet. I själva verket ingår vi alla – mineraler, växter, djur och
människor – i allt större hierarkier av liv.

Emotionalfantasin på mystikerstadiet tenderar att missuppfatta enheten såsom jämlikhet.
Enheten har en struktur. Den är inte ett homogent tillstånd av alla ingående monaders jämlik-

het. Enheten uppvisar en hierarki av kollektivväsen: grupper av grupper med specialiserade
uppgifter. Alla samarbetar friktionsfritt.

Enheten är inte något slags upplösning av alla gränser, utvecklingsstadier, avstånd i rum, tid
och kvalitet.

Vad som utgör ett kollektivväsen bestäms av en visserligen urskiljbar men icke skiljande gräns
mot andra departement och andra arbetsuppgifter (paradoxalt uttryckt: en enhet för sig i enheten).
Alla monader i ett kollektivväsen är självidentiteter med egenart, vilkas särskilda förmågor blir
gemensamma och kan utnyttjas av andra, ifall arbetet i specialfunktionen så kräver. Kollek-
tivväsen garanterar gemensam, allsidig kapacitet hos alla och frihet från egenarters begräns-
ningar. (Människans väg, 9.9.1)

Givetvis ligger en symbolism också i den "dolda fyran", alltså den dolda kvadratiska basen till
vardera pyramiden. Fyrtalet symboliserar här "den lägre fyrfalden", den så kallade personlig-
heten, de fyra inkarnationshöljena: eterhöljet, emotionalhöljet, mentalhöljet och triadhöljet (lägre
eller mindre kausalhöljet, se KOV 6.12.46). Det är genom att göra erfarenheter under inkarna-
tionernas långa rad och bearbeta dessa erfarenheter till förståelse, insikt och förmåga, som män-
niskomonaden bygger sitt större kausalhölje och mot slutet i människoriket även begynnelsen till
ett essentialhölje, 46-hölje. Arbetet i och genom inkarnationshöljena bildar således den nödvän-
diga basen till de så sakteliga växande båda högre höljena. När monaden väl är färdig med detta
arbete och såsom essentialjag (46-jag) övergår till femte naturriket, upphör för monaden tvånget
att inkarnera i de lägre världarna och undvarar den därmed också inkarnationshöljena, så att kau-
salhöljet blir dess numera lägsta hölje. Att oktaedern såsom symbol för 46-jaget döljer den
kvadratiska basen betyder alltså detta: att de fyra inkarnationshöljena inte längre manifesteras –
organismen räknas inte med, ty den sägs icke vara "en princip" (icke självständigt hölje, ty den är
för sin energiförsörjning och medvetenhet helt beroende av eterhöljet), och dessutom är män-
niskan i planetarisk mening i fysiska världen en etervarelse: majoriteten av de manifesterade
större människoraserna är eteriska, har eterhöljet som lägsta hölje. Kvadraten manifesteras inte
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men finns ändå dold inne i oktaedern, eftersom den var den nödvändiga grunden för att okta-
edern, 46-jaget, alls skulle bildas.

Slutligen några ord om tretalet, som så tydligt framträder i de åtta liksidiga trianglarna. Ingen
pytagoré behöver väl undra om vad det anger: tillvarons tre aspekter, rörelsen (viljan), medveten-
heten och materien. Detta måste emellertid förstås i flera olika, större och mindre skalor. Ett
tankeredskap för denna förståelse har vi den heliga stavelsen AUM. Denna har ett särskilt sam-
band med värld 46 och Augoeides, vilket Patanjali uttryckligen säger i Yoga sutras, bok 1, sutra
nr 27: "Hans beteckning är den heliga stavelsen AUM", och han är Herren, Augoeides. I följande
sutra, nr 28, säger han att yogin skall både ljuda AUM och meditera på dess betydelse,
underförstått: att enbart ljuda ett heligt mantra utan att förstå dess innebörd är inte att bruka
mantrat rätt.

Den heliga stavelsen AUM är en symbol med flera betydelser. Närmast förklaras några av
dessa. Den mest grundläggande är: A = viljeaspekten, U = medvetenhetsaspekten och M =
materieaspekten.

Eftersom rörelse- eller viljeaspekten härskar i tredjetriaden, medvetenhetsaspekten främst gör
sig gällande i andratriaden och materieaspekten är viktigast i förstatriaden, fås: A = tredjetriaden
och Protogonos, U = andratriaden och Augoeides, M = förstatriaden och människomonaden i
denna.

Andra betydelser, vilka alla sammanhänger med grundbetydelsen:
A = planetregeringen, U = planethierarkin, M = mänskligheten.
A = hjässcentret, U = hjärtcentret, M = strupcentret.
A = vara, U = förståelse, M = kunskap.
(Hos gnostikerna var A = fadern, U = sonen och M = modern, vilken pseudognostikerna, de

kristna kyrkofäderna, senare gjorde om till den helige ande i samband med att de avlägsnade den
kvinnliga polen ur mysterierna.)

Den heliga stavelsen AUM anger också manifestationsprocessens tidsföljd. I kosmisk skala: A
= viljan, dynamis, skapar monaderna; U = monaderna utvecklar medvetenhet; M = medveten-
heten bildar de materiella formerna. I solsystemisk skala: A = solhärskarens vilja skapar sol-
systemet; U = monaderna i solsystemet utvecklar medvetenhet; M = medvetna monader bildar
materiella former.

Med särskilt avseende på kausalhöljet och Augoeides fås: A = viljecentret (även kallat
offerviljans centrum), U = enhetscentret (kärlekens centrum) och M = kunskapscentret.

Den heliga stavelsen AUM förklarar också följden och ordningen mellan medvetenhetsaktive-
ringens faktorer, nämligen att rörelsen, energin, kommer först, sedan medvetenheten och sist för-
nimmelsen av formerna.

Detta innebär att i varje expansion – större eller mindre och oavsett naturriket – uppfattar
monaden inte genast alla tre aspekterna av det nya verklighetsområde som det expanderar i, utan
alltid först rörelseaspekten, sedan medvetenhetsaspekten och sist materieaspekten. Eller annor-
lunda förklarat: först uppfattas den högre verkligheten inte alls som medvetenhetsinnehåll utan
såsom vitaliserande, stimulerande energiutstrålning. Senare, ofta betydligt senare, beledsagas för-
nimmelsen av dessa högre energiimpulser av ett subjektivt medvetenhetsinnehåll, det vill säga
ideer. Ännu senare blir medvetenheten objektiv, så att individen först då förnimmer detta nya,
högre verklighetsområde såsom en egen värld med egna former osv.

Det som här just beskrivits är förfarandet vid förvärvet av kausalmedvetenhet. Först förnimmer
jaget kausalenergierna, när dessa strömmar ner i inkarnationshöljena, såsom stimulans, livskraft
enbart, senare såsom subjektiva kausalideer och ännu senare såsom objektiva former. Märk att
det ord Platon använde att beteckna kausalideerna var eidos, vilket betyder "form".

Det ovan sagda är också exempel på att traditionella symboler aldrig har bara en betydelse,
vilket är detsamma som att tolkningen alltid kan utföras i flera olika skalor. Den som äger kun-
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skapen, vet alltid vilken skala eller vilka skalor som gäller i varje givet sammanhang. Den som
inte äger kunskapen tillräckligt, antingen tolkar symbolen i orätt skala eller förstår inte att man
måste tänka i olika skalor för olika sammanhang.

De så kallade olika betydelserna av en symbol såsom AUM är inte olika i verkligheten, alltså
för högre medvetenhet. De är olika endast sedan symbolens medvetenhetsinnehåll måst ner-
dimensioneras till det mentala med dess sekventiella och separerande uppfattning. Det är en
aspekt av enhetsmedvetandet att kunna uppfatta alla dessa betydelser på en och samma gång, inte
sekventiellt (i tur och ordning), utan instantiellt (ögonblickligt). Man kan formulera en lång tanke,
som i sekventiell form sammanfattar alla dessa betydelser av AUM och använda denna långa
tanke i meditation. Också de ovan uppräknade åtta kosmiska ideerna innehålls i den heliga
stavelsen AUM och bör således ingå i denna meditation.

Därmed har vi kommit in på ämnet pytagoreiska metoder för medvetenhetsaktivering, ett stort
och vidlyftigt ämne, som vi skall söka något behandla i höstnumret av Den pytagoreiske kuriren,
om gudarna är oss nådiga.

Kosmisk intelligens
Sedan den 20 juni finns på www.hylozoik.se en ny, ytterligare rättad fattning av texten såsom

pdf-dokument. Vi får återigen tacka vår trogna och flitiga medarbetare C.K. i Skövde för dessa
ytterligare rättelser. De äldre dokumenten, samlade under rubriken KOMPENDIER OM
KOSMISK ELD, skall inte längre användas, utan nu enbart pdf-dokumentet, som innehåller hela
verket.

Två uppsatser om makarna Roerich
och deras så kallade agni yoga finns sedan april utlagda på denna nätplats under rubriken
ESOTERISK PEDAGOGIK. I den engelska avdelningen finns engelska översättningar av båda
uppsatserna. Uppsatserna innehåller viktigt material, som översatts direkt från ryskan och tidigare
inte offentliggjorts på något västeuropeiskt språk. Den första uppsatsen heter "Helena Roerich –
en falsk budbärare från planethierarkin" och den andra "Makarna Roerichs falska mahatmaer".
Det berättigade i uppsatsernas titlar torde läsaren inse vid studiet av den information som lämnas.

Tack
Vi tackar alla bidragsgivare för frikostiga penningbidrag som influtit till verksamheten och som
bland annat försett oss med medel att köpa ett bättre datorprogram för skapande av det slags
dokument som Den pytagoreiska kuriren publiceras i, nämligen pdf-dokument. De medel vi inte
använder omedelbart fonderas för framtida bruk. Bland annat sparar vi för att kunna trycka en ny,
förbättrad upplaga av boken Förklaringen, som ju länge varit slutsåld.

Stöd mottages tacksamt
Finner Du denna nättidning och vår övriga verksamhet värda 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.
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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

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
kristendomens 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
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är den skriven även för den intresserade lekmannen. Viklund skärskådar även Gamla
Testamentet, 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
väsentligt 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
ekonomiska 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
framställs 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.
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