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Alla hylozoikstuderande hälsas varmt välkomna
som läsare av och kanske även bidragsgivare till denna nättidning, som härmed offentliggör sitt
tredje nummer. Detta publiceras den 22 september, dagen för höstdagjämningen. Första numret
publicerades den 20 mars, dagen för vårdagjämningen, andra numret publicerades den 20 juni,
dagen för sommarsolståndet, och avsikten är att också de i framtiden följande numren skall ut-
komma vid solstånden och dagjämningarna. Tanken är alltså att ge ut fyra nummer per år: för
innevarande år gäller att julnumret skall utkomma 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 kunna vara en knutpunkt och ett förenande band mellan
alla dem som studerar våra äldre bröders undervisning i god anda och med rätt inställning.

Två nya länder och folk börjar vinnas för hylozoiken
Under den gångna sommaren har red. kontaktats av två grupper av översättare, en italiensk före-
trädd av AN i Brescia och en spansk ledd av JAR i Barcelona. AN har skickat oss den italienska
översättningen av första avdelningen av Kunskapen om verkligheten, ”Verklighetsproblemen, del
ett”, på italienska ”I problemi della realtà, parte prima” och av avdelningen ”Esoterisk kosmo-
logi” av De vises sten. JAR har skickat oss en fullständig spansk översättning av Förklaringen –
La Explicación – och av mellersta delen av De vises sten, ”Esoteriska världsåskådningen”, på
spanska ”La visión esotérica del mundo”. Red:s samarbete med dessa båda grupper för den nöd-
vändiga redigeringen av och det övriga vidarearbetet med dessa översättningar skrider framåt, så
att färdiga italienska och spanska texter snart nog kan publiceras på internet. Den spanska över-
sättargruppen har sedan utökats med ytterligare medlemmar, däribland RUR i Málaga, en mång-
årig hylozoikvän. Det har för red. varit mycket tillfredsställande konstatera att dessa italienska
och spanska översättningar genomgående håller en hög kvalitet, så att hans redigeringsarbete går
förhållandevis snabbt och lätt.

Mycket tillfredsställande är också att det just är Italien och Spanien, som nu börjar aktivera sig,
ty båda länderna är gammal pytagoreisk mark. Det handlar därför snarare om en återaktivering
eller varför inte använda ordet reconquista – återerövring. Den spanska östkusten, där också Bar-
celona ligger, var i forntiden hemvist för en rad grekiska kolonier, och detsamma gällde stora
delar av södra Italien. Den som förde pytagorismen norrut i det sistnämnda landet, var Numa
Pompilius, Roms andre konung (född år 753, död år 673 fvt) och en av Pytagoras’ personliga
lärjungar.
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Annan aktivitet
Inte heller vår ungerska översättargrupp, ledd av mångårige hylozoikvännen SM, har under
sommaren legat på latsidan. En ytterligare, grundlig revision av översättningen av boken För-
klaringen, A magyarázat, har företagits i nära samarbete med red., så att texten nu närmar sig sitt
slutgiltiga skick inför tryckningen, som planeras till år 2013. Gruppen har utökats med en ny
kraft, den även i svenska språket kunnige IH, som särskilt ägnat sina krafter åt översättningen av
de kommentarer och instuderingsfrågor med svar, som även de skall ingå i den kommande boken.
Denna textrevision har bland annat inneburit att den ungerska texten så noga som möjligt följer
texten till den 2dra upplaga av svenska originalboken Förklaringen, vilken planeras att tryckas år
2013.

PW, aktiv i en studiegrupp i Stockholm, har meddelat red. att gruppen är sysselsatt med att över-
sätta delar av dr Maurice Nicolls psykologiska kommentarer. Av dessa omfattande och värdefulla
texter har red. tidigare publicerat några egna översättningar på hemsidan www.veidos.se. Red.
finner det lovvärt att detta arbete fortsätts och ser fram emot att kunna publicera Stockholms-
gruppens översättningar, så snart de redigerats.

Den 5 april 2011 lämnade den mångårige hylozoikstuderanden Christer Janson fysiska världen.
Hans vänner, däribland red., har velat göra något för att hålla vår käre Christers minne levande.
Genom testamentariskt förordnande av Christers syskon ställdes hans rika boksamling till vårt
förfogande, uttryckligen för ändamålet att de värdefullaste delarna därav skulle utgöra ett biblio-
tek till Christers minne och de icke fullt lika värdefulla delarna skulle avsäljas och inkomsterna
därav samlas i en Christer Jansons minnesfond till något ändamål, som Christer skulle ha önskat.
Fondförvaltarna har därefter beslutat att de samlade medlen skall användas till att bekosta utgiv-
ningen av hylozoiska böcker, och då först boken Kosmisk intelligens. I de insamlade medlen in-
går både inkomster av bokförsäljning och donationer.

Såsom läsare av hemsidan www.hylozoik.se torde ha märkt, har flera av de på hemsidan publi-
cerade texterna bytt skepnad, nämligen från html- till pdf-format. Avsikten är att till sist alla
texter på både denna hemsida och på www.veidos.se skall föreligga i det läsvänligare pdf-
formatet.

Frågor av studerande
I Kosmisk intelligens 12.3.4 står: ”Kunskap om andratriadens departement och om dettas för-
hållande till andratriadens energi är särskilt viktig för tre kategorier av människor.” Till denna
uppgift har JB i Västerås ställt frågan: ”På vilket sätt kan vi skaffa oss kunskap om vårt eget
andrajags departement?”

Svar: Eftersom kausalmedvetenheten är det enda slags andrajagsmedvetenhet människan kan
tillgå, måste denna kunskap sökas i kausalmedvetenheten. Och kausalmedvetenhetens första och,
under ett långt utvecklingsskede, enda yttring hos människan är självmedvetenheten. Det är så-
ledes i tillstånd av självmedvetenhet, i synnerhet när dylika tillstånd har framkallats med avsikt,
med den särskilda esoteriska metod som kallas själverinring, som vi kan ställa denna fråga och
även söka själva besvara den. Våra lärare uppmanar ju oss också att använda dylika tillstånd till
att meditera på ”kosmiska ideer”, esoteriska sanningar. Vi kan i dylika tillstånd också söka upp-
fatta vilket av de tre områdena för esoteriskt arbete och tjänande som synes passa bäst ihop med
vårt eget vara: andligt ledarskap och rasutveckling, spridning av och undervisning i esoterisk kun-
skap, byggande av kulturens former. Detta kan i alla fall ge någon ledtråd. Om dylika frågor ställs
i de vanliga emotionala och mentala mekaniska tillstånden, är risken stor för att eventuellt erhåll-
na svar är missvisande. Man skall heller inte ha för bråttom med att söka ”fastställa” något om
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vilket man ändå inte kan bestämt veta. I dylikt arbete med att söka uppfatta det som ligger i det
övermedvetna skall man, liksom i allt esoteriskt arbete, tillämpa de gamla alkemisternas tre för-
hållningsregler: tålamod, ödmjukhet och tillit (icke till det egna förstajaget, utan till livslagarna
och till Augoeides).

Vår ungerske vän IH har ställt oss följande fråga:
Enligt psykologisk forskning har varje händelse utanför livmodern psykologiska verkningar på

fostret och övar omedvetet inflytande på människan efter födelsen under hela livet. Hur kan detta
komma sig, om ”anknytningen av monaden i dess tre höljen till de båda fysiska höljena sker i
födelseögonblicket, då den nya inkarnationen börjar” (Förklaringen 6.10.13)?

Svar: Visserligen sker monadens anknytning till de två fysiska höljena först i födelseögon-
blicket, men händelser utanför livmodern påverkar likväl fostret och får psykologiska verkningar
på den ännu ofödde individen, verkningar som i vissa fall är i kraft under individens hela liv. Det
kan komma sig därav att monadens närvaro i materiellt, psykologiskt och energetiskt hänseende
(i de tre aspekternas hänseende) icke alls är nödvändig för att psykologiska inflytanden skall göra
sig gällande på individen. Hur kan detta komma sig? Det kan komma sig därav att det som
registrerar dessa inflytanden är höljena, och deras närvaro är förvisso nödvändig för att dylik
registrering skall äga rum. Monadens närvaro i materiellt, psykologiskt och energetiskt hänseende
är nödvändig endast för att dylika inflytanden skall medvetet uppfattas av individen. Omedveten
uppfattning, mekaniskt mottagande av intryck, sker utan monadens närvaro, emedan den utföres
av höljena ensamma. ”Uppmärksamheten anger jagets närvaro.” (Kunskapen om verkligheten,
1.15.4). Detta betyder att ouppmärksamhet anger jagets frånvaro. Och den vanliga människan är
ouppmärksam mesta delen av sin vakna tid, och det är endast när hon avsiktligt riktar sin upp-
märksamhet på någon bestämd sak eller händelse, som monaden eller jaget är närvarande. Och
även om denna avsiktlighet anger att jaget eller monaden verkligen är närvarande, är den likväl
inte tillräcklig för att jaget skall vara medvetet. Avsiktlighet eller av jaget riktad uppmärksamhet,
inifrån jaget riktad uppmärksamhet, är icke detsamma som jag- eller självmedvetenhet. Visser-
ligen förutsätter självmedvetenheten denna avsiktlighet eller av jaget riktade uppmärksamhet,
men den är i sig ett ännu högre tillstånd, ett kvalitativt högre tillstånd. Varför det? Därför att av
jaget riktad uppmärksamhet är en förmåga som härrör från jaget eller monaden och är därför obe-
gränsbar. När den riktas åt bara ett håll, det vill säga mot ett visst föremål, är den mycket be-
gränsad. Självmedvetenhet innebär att uppmärksamheten är riktad åt minst två håll samtidigt: mot
ett visst föremål och mot den egna närvaron. Det förstnämnda skulle kunna kläs i ord så: ”ser
detta just nu”; det sistnämnda så: ”jag ser detta just nu och jag är samidigt medveten om att jag är
här och gör detta nu.” Allt detta behandlas något i avdelning Nio av Förklaringen [vad gäller den
svenska texten är internetutgåvan här fullständigare än den tryckta första upplagan av år 1991].
Detta särskiljande av tre mycket olika kvalitativa tillstånd – det vill säga: 1) rent mekanisk höljes-
aktivitet, 2) avsiktlighet eller av jaget riktad uppmärksamhet och 3) självmedvetenhet, vilken är
avsiktlighet eller av jaget riktad uppmärksamhet intensifierad genom samtidig självmedvetenhet –
är egentligen själva grunden till den esoteriska psykologin om människans möjliga medvetenhets-
utveckling, övandet av urskillning och insikt om dessa tre tillstånd hos en själv den hithörande
esoteriska praktiken.

En besläktad fråga är den om huruvida fostret kan påverkas också av moderns tankar. Vänligen
tag här nedan emot det svar Laurency gav på denna fråga, när den ställdes honom vid ett möte
som Teosofiska Samfundet Adyars lokalavdelning i Malmö höll onsdagen den 25 mars 1953.

Fråga: Kan moderns tanke påverka ofödda barnet? En amerikansk vetenskapsman lär påstå att
detta vore uteslutet.

Svar: Upphovsmannen till denna nya fiktion är prof. Haupt i Fundamentals of Biology. För-
klaringen till att en vetenskapsman numera vågar komma med dylikt påstående är intressant.
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Påståendet är en blamage redan från den synpunkten, att det enligt själva sakens natur är omöjligt
bevisa, att företeelser icke äro underkastade lagar. Vetenskapen tenderar att bli alltmer dogmatisk
och förneka allt, som icke överensstämmer med härskande dogmsystem. Den betraktar all ned-
ärvd verklig kunskap som vidskepelse och strävar att utmönstra allting, som den icke kan för-
klara. Den blir alltmer tvärsäker och självtillräcklig. Detta kommer emellertid snart nog att
ändras. När nuvarande bestående krigsrisk är eliminerad och bolsjevismen störtats, ska upptäckter
komma att slag i slag fullständigt revolutionera vetenskapliga synen på tillvaron.

Enligt esoteriska författarna i antiken Epikarmos, Kebes, Psellos, Proklos m.fl. dra moderns
tankar till sig en med tanken närbesläktad monad och påverka moderns tankar fostret.

Enligt Paracelsus har moderns fantasi betydande inflytande på fostrets utveckling och skall
t.o.m. vara egentliga orsaken till att barnet liknar sina föräldrar.

Enligt dr Franz Hartmann medför barnet icke endast talanger och böjelser utan även sin egen
smak och är det likheten i smak med flera hänseenden, som drar den inkarnerande till just dessa
föräldrar.

Enligt Kabbalan påverkas fostret icke endast av moderns utan även av faderns tankar.

SV i Oberlin, Ohio i Förenta staterna, och andra har frågat om den klarröda färgen i omslaget
till nya upplagan av Livskunskap Ett. Har den en symbolisk betydelse och i så fall vilken?

Svaret är att denna färg är det arteriella (syrsatta) blodets färg. Skillnaden mellan det arteriella
och det venösa blodet ligger inte bara i att det förstnämnda är syrerikt och det sistnämnda syre-
fattigt, utan esoteriskt sett även i att detta syre tillför blodet och därmed hela organismen prana,
eterenergi. Den klarröda färgen står därmed symboliskt för pranans, eterenergins, närvaro i män-
niskans liv. Och den solsystemiska etern (49:1-4) är i sin tur en symbol för eller nerdimensione-
ring av den kosmiska etern, det vill säga solsystemets fyra högre världar, 43–46, deras slag av
medvetenhet, energi och medvetna invånare, liksom den synliga fysiska världen och organismen
(49:5-7) är en symbol och nerdimensionering av solsystemets tre lägre världar, 47–49. (För en
närmare utredning av förhållandet mellan solsystemisk eter och kosmisk eter hänvisas till boken
Eterhöljet, kapitel 4.18.) De tre lägre världarna är även människans världar, liksom de fyra högre
världarna är planethierarkins världar och därmed målet för lärjungaskapet. Dessa fyra högre är
vidare de världar, vilkas medvetna invånare insiktsfullt och friktionsfritt tillämpar livslagarna.
Liksom det är pranans, eterenergins, närvaro i organismen som gör denna levande, skänker denna
rörelseförmåga och medvetenhet, så är det planethierarkins närvaro i mänskligheten, som skänker
oss möjligheten av rörelse uppåt, det vill säga medvetenhetsutveckling till högre riken. Allt detta
är ämnen som avhandlas i boken Livskunskap Ett, och därav denna färg på omslaget.

Om pytagoreiska aktiveringsmetoder
Inledning

Denna fråga måste ställas: Om hylozoiken revolutionerar betraktelsesätten i den teoretiska eso-
teriken, borde den då inte medföra också en motsvarande nyplöjning av esoterikens praktiska fält,
det vill säga metoderna för medvetenhetsutvecklingen? Visst borde den det – och gör det också.

Att så måste vara framgår redan av de fyra revolutionerande nyheter som Laurencys De vises
sten innehåller och som aldrig tidigare meddelats ens i esoteriska kunskapsordnar:

”Den första är lösningen av treenighetens ’mysterium’, tillvarons tre likvärdiga aspekter, det
väsentliga i absoluta kunskapssystemet, grundvalen för framtidens filosofi och vetenskap.

Den andra är hävdandet av att materien (atomerna) är bäraren av medvetenheten, att tillvarons
mening är medvetenhetsutvecklingen, att denna består i jagets fortsatta självaktivering av med-
vetenheten i allt högre slag av molekyler och atomer, att det är dessa som utvisa gränserna för de
olika slagen av medvetenhet, att utan denna insikt jaget drunknar i medvetenhetsoceanen mellan
världarna 48 och 46, som fallet är med rajayogier.
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Den tredje är angivna objektiva grunderna för de olika utvecklingsstadierna.
Den fjärde är formuleringen av ’livslagar’ med särskilt framhävande av de väsentliga för vår

tid såsom inledning till vattumannens lagepok.” Livskunskap Fyra, 1.20.13-16
I dessa fyra sanningar ligger, för den som förmår uppfatta det, också nyckeln till metoder för

medvetenhetsutvecklingen, både den individuella och kollektiva, metoder som avviker från dem
som vunnit hävd i de flesta esoteriska ordnar eller rörelser.

Att de pytagoreiska metoderna avviker från de flesta traditionella beror just på att hylozoikens
förklaring av medvetenhetsutvecklingen är en i grunden annan än den traditionella esoteriska.

”Det blev ingen symbolik utan en utformning av de exakta verklighetsbegreppen, nödvändiga
såsom fundament för exakt verklighetsforskning för mänskligheten. Med hylozoiken eller andliga
materialismen upphävde Pytagoras motsättningen mellan ande och materia och klargjorde, att
ande är detsamma som materiens medvetenhet. Det var ett totalt nytt framställningssätt, som han
icke kopierat från någon. Det var första gången kunskapen framställdes på detta sätt. Därmed var
grund lagd för forskningen, för vetenskaplig behandling av esoteriken. Pytagoras är den förste
vetenskapsmannen i västerländsk mening, grundaren av exakta vetenskapen. Hur länge det
kommer att dröja, innan vetenskapen inser och erkänner detta, är fullständigt betydelselöst.”
Livskunskap Två, 1.1.2

De brister i den traditionella esoteriken, som Laurency påtalar i de båda ovan anförda citaten,
omöjliggör en klar och riktig uppfattning av medvetenhetsutvecklingen.

Enligt hylozoiken är alltså medvetenheten alltid knuten till materien. Också den individuella
medvetenheten måste därför ha ett materiellt underlag. Och om denna individuella medvetenhet
skall överleva alltid förgängliga kroppar eller höljen, måste den ha ett annat materiellt underlag
än dessa höljen. De enda oförgängliga materiella underlagen är uratomerna, som Pytagoras
kallade monaderna. Enligt hylozoiken är uratomerna eller monaderna, efter att deras potentiella
medvetenhet väckts till liv och sedan blivit självaktiv, den oförstörbara materiella grunden till de
odödliga jagen.

I avsaknad av läran om uratomen, monaden, såsom det oförstörbara jagets materiella grund har
den traditionella esoteriken i stort sett gått endera av två vägar i sina försök att förklara hur den
individuella jagmedvetenheten kan överleva de materiella höljenas upplösning. Den första vägen,
som representeras av Shankaras advaita vedanta, struntar i materieaspekten helt och hållet, som
om den icke funnes. Detta kommenterar Laurency så:

”Den fundamentala olikheten mellan Pytagoras’ hylozoik och Shankaras panteism är att
advaita antar, att medvetandet kan existera utan materiellt underlag, medan däremot enligt hylo-
zoiken medvetenhet icke kan äga självständig existens oberoende av materien, utan alltid är med
nödvändighet knuten till materia.

Enligt panteismen måste livet sakna förnuftigt ändamål. Världssjälen avsöndrar individuella
själen, som efter ett meningslöst irrande (”själavandring”) genom de fyra naturrikena slutligen
lyckas nå nirvana och förintas genom att återgå till en evigt oföränderlig världssjäl, som arbetar
blint och automatiskt utan ändamål. Det är lättförståeligt att självmedvetenheten utan fast punkt
för egen existens, så snart den befriats från materien, måste antagas sammansmälta med ursjälen.”
Kunskapen om verkligheten, 7.2.24,25

Den andra vägen, som företräds av teosofin och dess fortsättning i Alice A. Baileys författar-
skap, synes utgå ifrån insikten att jaget måste ha något slags materiellt underlag men låter något
högre hölje fylla denna funktion. Vanligen är detta högre hölje den s.k. anden eller atma, vilken i
hylozoiken motsvarar 45-höljet.

Detta slags förklaring framkallar emellertid två allvarliga invändningar.
Den första invändningen är att denna förklaring lämnat obesvarat hur jagmedvetenheten kan

fortsätta att utvecklas bortom och utöver detta högre hölje och vad slags materiellt underlag den
då har. Hur kan det, med andra ord, finnas en genom hela evolutionen och expansionen i allt
högre världar oförstörbar jagidentitet, om dennas materiella underlag steg för steg måste upplösas
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och bytas ut mot andra av högre slag?
Den andra invändningen kan uttryckas så:
Eftersom jaget inte är någon av ”de lägre principerna”, det vill säga inkarnationshöljena –

mental-, emotional- och eterhöljena – och deras medvetenhet, utan ”det högre jaget” eller ”anden”
(atma), och detta ”högre jag” eller ”verkliga jag” beskrivs såsom ett självständigt väsen med över-
mänsklig medvetenhetskapacitet: ”allvetande och allsmäktigt i människans världar”, ”fritt från
karma” etc, måste dessa frågor ställas: Vad är det alls för mening med en människas liv i det fysis-
ka, emotionala och mentala, hennes medvetenhet, erfarenheter, mödosamma arbete i dessa världar,
om hon redan äger ett annat jag, ett högre jag, som är självmedvetet, allvetande, allsmäktigt osv. i
övermänskliga världar? Och hur kan det jaget finnas på sin höga nivå? Har det alltid funnits där?
Eller har det utvecklats dit genom alla lägre världar, stadier och nivåer? Om det alltid funnits där,
måste frågan bli: Hur kommer det sig då att somliga jag måste utvecklas till allt högre, medan andra
från början finns på en högre nivå? Om det utvecklats dit, måste frågan bli: Förutsätter då inte detta
att det, som nu är ett högre jag, en gång varit ett lägre jag liksom vi men sedan utvecklats till ett
högre jag och varför utvecklas då inte också vi till att bli ett högre jag i stället för att redan ha ett
sådant?

Vidare sägs om det högre jaget att det skickar ned en ”stråle av sig självt” i det lägre jaget för att
vinna erfarenheter i dettas världar. Allvetenheten har alltså något att lära i livsokunnighetens
världar! Samtidigt sägs lägre jaget – det som vi människor ändå måste förknippa med ”jag” – ha till
främsta uppgift att upprätta kontakt med högre jaget och komma under dess inflytande.

Som synes, leder denna konstiga lära om människans lägre och högre jag till idel orimligheter.
Denna lära ger ingen verklig förklaring av livets mening utan bara vållar svårigheter för förstå-
elsen av denna.

Att livets mening är medvetenhetens utveckling i varje levande väsen framgår däremot alldeles
tydligt av hylozoikens lära om de ursprungligen omedvetna uratomerna eller monaderna, vilka
genom att först involveras allt djupare i materien i världarna 1–49 får sin potentiella medvetenhet
aktualiserad (väckt till liv) för att sedan i evolutionen ”upp” genom världarna 49–1 med deras
tolv naturriken förvärva självaktiv medvetenhet i höljen av allt högre slags materia, från och med
människoriket (fjärde naturriket) även självmedvetenhet och från och med essentialriket (femte
naturriket i världarna 46 och 45) även gruppmedvetenhet med allt fler likaledes självmedvetna
och gruppmedvetna monader för att slutligen i högsta (tolfte) naturriket i högsta världen (1) nå
kosmisk allvetenhet och allmakt.

Några fakta som ligger till grund för pytagoreiska aktiveringsmetoder

I allt arbete med den egna medvetenhetsaktiveringen måste individen ifråga beakta två för hela
arbetet avgörande faktorer. Den första faktorn är den väsentliga skillnaden mellan den egna med-
vetenheten, alltså jag- eller monadmedvetenheten, och höljenas medvetenhet:

”Esoteriken allena kan lämna erforderliga förklaringar på medvetenheten, varmed menas de
olika slagen av medvetenhet, som den livsokunnige uppfattar som organismens medvetenhet.
Esoterikern lär sig skilja på dessa olika slag. Viktigast är, att han icke identifierar sin jagmed-
vetenhet med övriga slag av medvetenhet i sina höljen. Jagmedvetenhet är vad man begriper och
förstår. Det övriga är höljenas medvetenhet. Det är därför man kan säga: mina höljen vilja detta,
jag vill det icke. Visserligen sakna höljena egen vilja. Men bli de aktiverade utifrån, så behärskas
de av de utifrån kommande vibrationerna och detta gör att höljena förefalla kunna vilja. Detta gör
också, att andras tankar kunna så behärska höljesmedvetenheterna, att dessa bli viljebestämda
utifrån. Men det befriar icke individen från ansvar. Ty det är hans plikt att vara självbestämd. Det
är på förväxlingen av höljesmedvetenhet och jagmedvetenhet som individens största misstag
bero.” Livskunskap Två, 5.1.14

Den andra faktorn är det naturrike monaden tillhör och det närmast högre rike den söker nå.
Varje naturrike har sina särskilda förutsättningar, erbjuder monaderna sina särskilda möjligheter
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för medvetenhetens aktivering och, om monaderna tar dessa möjligheter till vara, förbereder
monaderna på de sätt endast detta naturrike kan för livet i närmast högre naturrike. Intet naturrike
är förmer än något annat. Alla behövs i det stora kosmiska hushållet. Vart och ett av dem är en
nödvändig länk i den gigantiska obrutna kedja som förenar den lägsta världen med den högsta,
mineralriket med sjunde gudomsriket.

Vi är människomonader, tillhör fjärde naturriket, och i den mån vi är aspiranter på lärjungaskapet
eller redan antagna lärjungar strävar vi att uppnå femte naturriket. Gemensamt med alla evolu-
tionsmonader alltifrån mineralriket har vi uppgiften att aktivera medvetenheten. Detta betyder att
göra monadens självaktiva medvetenhet gällande mot höljenas passiva medvetenhet. Vårt viktigaste
redskap i detta arbete är uppmärksamheten, närmare bestämt den av monaden själv riktade upp-
märksamheten. Denna riktade uppmärksamhet är den enda kvalitetsgrad av uppmärksamhet som
har någon som helst betydelse för medvetenhetsutvecklingen, medvetenhetsaktiveringen.

De i kvalitativ mening två lägre slagen av uppmärksamhet är: 1) den flackande eller obefintliga
uppmärksamheten och 2) den av föremålet dragna uppmärksamheten. Med dessa två lägre slags
uppmärksamhet fyller den vanliga människan sin vakna tid.

Det lägsta slaget kan exemplifieras med den vanliga ouppmärksamhet vi ger prov på, när vi
inte kan redogöra för vad vi nyligen sagt och gjort, vad andra sagt och gjort i vår ”närvaro”, var
vi förlagt saker vi just hade i handen osv. Till detta lägsta slags uppmärksamhet hör också de
enkla, icke reflekterande utan snarare reagerande och associerande, mekaniska mentala processer
som de flesta kallar ”tänkande” och som yttrar sig i lika oreflekterat och mekaniskt tal.

Det andra eller näst lägsta slagets uppmärksamhet förekommer, när vi fascineras, fångas av
något yttre som erbjuds våra på stimulans lystna sinnen, till exempel vid tevetittande; när vi rycks
med i, dras eller liksom sugs in i vårt eget eller någon annans emotionala engagemang, vår egen
eller någon annans upphetsning.

Kännetecknande för uppmärksamhet av dessa båda lägre slag är att den icke kräver någon som
helst inre ansträngning, någon som helst ansträngning från jagets sida. När dessa två slags upp-
märksamhet råder, är jaget icke ens närvarande, utan det som då sker med människan är ute-
slutande höljenas mekaniska och automatiska aktivitet. Dessa slags uppmärksamhet saknar därför
all betydelse för medvetenhetsaktiveringen.

Det är först när vi riktar uppmärksamheten inifrån oss själva, som jaget är närvarande. Detta
går inte utan en viss inre ansträngning. När denna slappnar, återinträder vårt tillstånd i uppmärk-
samhet av något av de två lägre slagen.

Den självriktade uppmärksamheten är utgångsläget för alla hylozoiska aktiveringsmetoder. Allt
börjar med denna, eftersom det är först i denna som monaden är närvarande och aktiv. Att
monaden är aktiv betyder att dess energier för tillfället är starkare än höljenas energier, behärskar
dessa. Det är alltså detta slags uppmärksamhet Laurency avser, när han skriver ”uppmärksam-
heten anger jagets närvaro.” (Kunskapen om verkligheten 1.15.4)

Låt oss nu begrunda den andra av de båda ovan anförda faktorerna, nämligen den att vi är
monader i fjärde naturriket och strävar att nå femte naturriket. Vilken är denna faktors betydelse
för frågan om kvalitativt olika slag av uppmärksamhet?

Dess betydelse ligger i tre för medvetenhetsaktiveringen avgörande fakta:
1) Det är först i fjärde naturriket, som monaden har möjligheten av självmedvetenhet. Det är så

tack vare att människomonaden utrustats med ett kausalhölje, monadens i människoriket enda
odödliga hölje. Kausalmedvetenheten, men också först denna (lägst 47:3), innebär alltid också
självmedvetenhet. Enbart mentalmedvetenhet (47:4-7) räcker icke för denna. Självmedvetenheten
är den viktigaste av de förmågor som skiljer människan från djuren.

2) Självmedvetenheten möjliggör det i människoriket kvalitativt högsta slaget av uppmärksam-
het, nämligen riktad uppmärksamhet med samtidig självmedvetenhet. Riktad uppmärksamhet är
visserligen monadens aktivitet, monadens riktande av medvetenhetsenergi starkare än höljenas
energier. Men att monaden är närvarande och självaktiv betyder inte utan vidare att den är själv-
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medveten. Tvärtom är det vanliga i människoriket före kausalstadiet att denna monadens närvaro
och självaktivitet är begränsade till denna uppmärksamhet riktad åt endast ett håll: uppmärksam-
hetens föremål. Ett dylikt uppmärksamhetens föremål kan vara dels för människan yttre ting och
händelser, dels hon själv, hennes rörelse-, känslo- och tankefunktioner. I det sistnämnda fallet
talar vi om själviakttagelse. Denna är en av de viktigaste pytagoreiska aktiveringsmetoderna.
Men om under själviakttagelsen jaget uppmärksammar sig självt, minns sin egen existens, så blir
dess uppmärksamhet plötsligt riktad åt två håll: föremålet och jaget självt. Då uppstår för ögon-
blicket självmedvetenhet, ett kvalitativt högre tillstånd. Då kan jaget säga: ”Jag iakttar detta och
är samtidigt medveten om min egen närvaro här och nu. Jag iakttar detta – denna min organisms
rörelse eller vila, eller denna känsla som söker behärska mig, eller denna ändlösa följd av irrande
tankar – men jag är ingenting av detta. Jag är iakttagaren.”

3) Självmedvetenheten förekommer vanligen endast sällan och kortvarigt hos normalmän-
niskan, men i femte naturriket är den ett permanent och naturligt tillstånd, ur vilket alla högre
medvetenhetsslag i tur och ordning utvecklas. Den riktade uppmärksamheten är sällsynt i den
vanliga människans vardag, men självmedvetenheten är ännu sällsyntare. Spontant kan den in-
ställa sig i särskilda, vanligen för individen betydelsefulla situationer. Till exempel kan män-
niskan ha vissa bestämda minnen från barndomen, vilka genom sin klarhet, livfullhet, intrycks-
kraft, detaljrikedom och meningsfullhet bjärt sticker av mot allt det övriga – långa, grå tider av
glömska och meningslöshet. Att dylika minnen har en sådan, kraft, som är oförstörd efter trettio,
femtio eller åttio år, beror på att de är minnen av ögonblick av självmedvetenhet. Dylika spontana
framträdanden av självmedvetenheten är likväl alltför få, alltför kortvariga och framför allt okon-
trollerbara för att människan skall kunna för sin medvetenhetsaktivering bygga på dem. Den män-
niska, som vill vara aspirant på lärjungaskapet och alltså strävar att uppnå femte naturriket, måste
från första början bereda sig på att i stället göra metodiska och ihärdiga ansträngningar att fram-
kalla stunder av självmedvetenhet. Dylika metodiska ansträngningar kallas själverinring och är
ännu en av de viktigaste pytagoreiska aktiveringsmetoderna. Själverinring är avsiktlig aktivering
av kausalhöljets kunskapscentrum.

Egentligen säger det sig självt att den som strävar efter att nå femte naturriket, måste söka att så
mycket som möjligt leva i det slags medvetenhet som kännetecknar detta rike. Om varaktig själv-
medvetenhet är något som utmärker femte naturrikets individer, så kan vi bli dessa alltmer lika i
samma mån som vi kan med vilja, med avsikt framkalla egna stunder av självmedvetenhet, få
dem att komma oftare och, när de väl kommit, få dem att vara längre.

En tredje särskilt viktig hylozoisk aktiveringsmetod är icke-identifiering. Teorin för denna
metod bygger på en psyko-logisk lag, som säger ”jag kan inte vara det som jag iakttar”. (”Psyko-
logisk” avser psykets logik.) Samma sanning kan även uttryckas så: ”När jag iakttar något,
uppstår en iakttagare, som är skild från, icke identifierad med, det iakttagna.” Att säga ”en iakt-
tagare uppstår” är det detsamma som att säga ”jaget (eller monaden) blir närvarande”. Det iakt-
tagaren eller jaget gör är att använda riktad uppmärksamhet. Om iakttagaren (monaden) samtidigt
med att iakttaga blir självmedveten, medveten om sin egen existens, blir icke-identifieringen ännu
grundligare.

Tillstånd av självmedvetenhet eller själverinring och tillstånd av identifiering är ömsesidigt
uteslutande: finns det ena för handen, så finns icke det andra. Ett tillstånd av självmedvetenhet är
alltså ett tillstånd av icke-identifiering. Att öva icke-identifiering är därför ett sätt att åstadkomma
självmedvetenhet, är en ingång till själverinring.

Att öva icke-identifiering är ett nödvändigt inslag i aktiveringen av högre slags medvetenhet
också därför att det är i tillstånden av identifiering, som vi är som minst medvetna och minst
vakna, som mest omedvetna, frånvarande och sovande. Våra mest mekaniska tillstånd, såsom till-
stånd av vrede, hat, upprördhet, stark irritation, indignation, rädsla och så vidare, är också våra
minst medvetna tillstånd, då vi tänker sämst och uppfattar minst av omgivningen och oss själva.
Vi kan då inte minnas oss själva, icke ens iakttaga oss själva; ja, vi minns inte ens att dessa
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metoder eller möjligheter finns. I tillstånd av stark identifiering existerar vi egentligen bara som
just denna negativa känsla. Vi är identifierade med den, och det är därför tillståndet kallas identi-
fiering. (Fortsättning följer i julnumret.)

Kristallens vila
Ett rent och heligt tillstånd för något, vad det vara må, är det, vari alla dess delar hjälper varandra

och är trogna sin egen natur. Världsalltets högsta och första lag och livets andra namn är därför
”hjälp”. Dödens andra namn är ”avskildhet”. Ändamålsenlig styrelse och samarbete är i alla ting
och evinnerligen livets lagar. Anarki och tävlan är evinnerligen och i alla ting dödens lagar.

Kanske det bästa men också för oss mest bekanta exemplet på denna natur och förmågan att
vara den trogen är att finna i de förändringar som kan ske i det stoft vi trampar på.

Om vi undantar sönderfallande lämningar av djurkroppar, kan vi knappast påträffa något mer
absolut slag av orenhet än leran eller lorten på en våt, nertrampad stig i utkanten av en fabriks-
stad. Jag säger icke leran på landsvägen, ty den är blandad med djurlort, men tag bara ett uns eller
två av den svartaste smutsen från en utnött stig en regndag nära en fabriksstad. Denna smuts skall
vi i de flesta fall finna sammansatt av lera (eller tegelstoft, som är bränd lera), blandad med sot,
litet sand och vatten. Alla dessa ämnen befinner sig i ett hjälplöst krig med varandra och förstör
varandras natur och förmåga. De tävlar och kämpar om utrymme, var vi än sätter foten: sanden
tränger undan leran och leran vattnet, och överallt blandar sig sotet i och smutsar ner allt. Antag
att detta uns av smuts lämnas i fullständig vila och att dess ingående ämnen får samlas, likt till
likt, så att deras atomer kan komma i närmast möjliga förhållanden.

Låt leran börja. Allt medan den gör sig av med alla främmande ämnen, blir den steg för steg en
vit jordart, redan som sådan mycket vacker och ändamålsenlig. Med eldens hjälp fås den att
stelna, så att den kan bli till finaste porslin och bemålas och förvaras i konungars palats. Men
troheten mot en dylik konstlad natur är ändå inte den bästa. Låt den vila ännu mera och följa sin
egen enhetsinstinkt, och den blir inte längre vit utan klar, inte bara klar utan även hård, inte bara
klar och hård utan även så ordnad att den kan bryta ljuset på ett underbart sätt och ur det samla
bara de härligaste blå strålar och samtidigt avvisa alla de andra. Vi kallar den då en safir.

Detta var alltså lerans fullkomning. Vi skänker nu sanden ett liknande tillstånd av stillhet.
Också den blir först en vit jordart, fortsätter sedan att växa sig klar och hård och ordnar sig till sist
i gåtfulla, oändligt fina parallella linjer, som har förmågan att spegla icke endast de blå strålarna
utan även de gröna, purpurfärgade och röda i den största skönhet som de kan skådas i något som
helst hårt material. Vi kallar den nu en opal.

Därefter sätter sig sotet i verket. Det kan till att börja med inte göra sig vitt. Men i stället för att
låta sig nedslås gör det allt ihärdigare försök och blir till sist klart och det hårdaste ämnet i
världen. Sin gamla svärta har det nu bytt ut mot förmågan att spegla alla solens strålar samtidigt i
den livligaste glans som något fast ting kan avge. Vi kallar det nu en diamant.

Allra sist renar eller enar sig vattnet. Det är nog tillfreds om det bara når daggdroppens form.
Men om vi låter det fortsätta, tills det får en mer fulländad sammanhållning, kristalliserar det i en
stjärnas form. Och för det uns av smuts vi hade genom den ekonomi, som ligger i tävlan, har vi
nu genom den ekonomi, som ligger i samarbetet, en safir, en opal och en diamant infattade i
mitten av en snöstjärna.

Ur The Ethics of Dust av John Ruskin. Anfört av C.W. Leadbeater i hans bok The Christian
Creed såsom ett utmärkt exempel på evolutionsförmågan i mineralriket.

Tack
Vi tackar alla bidragsgivare för frikostiga penningbidrag som influtit till verksamheten. Tack vare
två större donationer har vi redan tillräckliga medel för att kunna trycka den förbättrade, nya
upplagan av boken Förklaringen, som ju länge varit slutsåld.
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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. Alla
gåvor, stora som små, mottages tacksamt.

Numa Pompilius

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
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
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.
Författarens förlag 2009. Trådbunden med mjuka pärmar. 175 sidor. Pris: 100 kr.

ATT FÖRSTÅ DET JUDISKA INFLYTANDET. Av Kevin MacDonald.
Alltsedan antiken har judiska befolkningar upprepade gånger nått en ställning av makt och in-
flytande inom västerländska samhällen. I denna boks första del diskuteras judiska bakgrunds-
egenskaper, som gynnar förvärvet av inflytande: etnocentrism, intelligens och rikedom, psyko-
logisk intensitet, aggressivitet, med fokus huvudsakligen på etnocentrismen i dess historiska,
antropologiska och evolutionära sammanhang. Bokens andra del avhandlar sionismen, som i
nutiden är det viktigaste exemplet på den judiska etnocentrismen. Sionismens historia kastar ljus
över en inom hela det judiska samfundet pågående dynamik, vari de mest radikala elementen till
slut drar hela samfundet med sig. I den tredje delen granskas den neokonservativa rörelsen, som
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med George W. Bush kom till makten i Förenta staterna. I förbund med praktiskt taget hela det
organiserade amerikanska judiska samfundet är neokonservatismen en judisk förtruppsrörelse
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