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INSTUDERINGSFRÅGOR TILL FÖRKLARINGEN

ETT

1. Varför ger varken religionen eller vetenskapen någon hållbar världs- och livsåskådning?
Svar: Religionens världsbild bygger på tro utan fakta. Denna världsbild har forskningen
vederlagt på avgörande punkter. Vetenskapens världsåskådning är en ensidig materialism och
ger intet utrymme åt livets mening. Materialismen motsägs också av de överfysiska feno-
menen.

2. Varför finns det logiskt sett inget som talar emot existensen av en verklighet bortom den
fysiska?
Svar: Därför att den största delen av verkligheten är outforskad alltjämt.

3. Vilken viktig slutsats kan man draga av de överfysiska fenomenens natur?
Svar: Att medvetandet kan fungera mycket mer självständigt gentemot den fysiska kroppen än
vad materialismen antar.

4. Varför studerar hylozoiken främst den överfysiska verkligheten och inte lika mycket den
fysiska?
Svar: Därför att den överfysiska verkligheten är den mycket större delen av verkligheten och
att orsakerna till skeenden i det fysiska finns i det överfysiska.

5. Varför når den esoteriska kunskapen om universum och människan långt bortom den nutida
vetenskapens möjligheter?
Svar: Därför att de esoteriska lärarna systematiskt utvecklat sin medvetenhet långt bortom den
normala människans begränsning och därmed väckt kunskapsorgan, som ännu slumrar hos de
flesta, till full aktivitet.

6. Var är det för skillnad mellan esoterik och hylozoik?
Svar: Esoterik är den suveräna kunskapen om universum och människan, en kunskap
gemensam för alla kunskapsskolorna. Hylozoiken är en särskild utformning av denna kun-
skap, där man strävat efter vetenskaplig metod och exakthet.

7. Även om den hylozoiska kunskapen fått lov att publiceras i vår tid, gör den fortfarande skäl
för att kallas esoterisk. Varför?
Svar: Dels är den största delen av hylozoikens kunskap alltjämt förbehållen de invigda, dels
tillhör denna kunskap – och kommer alltid att tillhöra – den esoteriska traditionen.

8. Vad menas med att Pytagoras upphävde motsättningen mellan ande och materia?
Svar: Han förklarade att ande är detsamma som materiens medvetenhet. Därför är materia och
medvetenhet två aspekter av samma verklighet.

9. Vad menas med att de tre aspekterna är likvärdiga?
Svar: Att ingen av aspekterna kan identifieras med eller förklaras ur någon av de två andra.

10. Vad menas med att de tre aspekterna är absoluta?
Svar: Att ingen av dem kan förklaras ur något annat.

11. Vad beror skillnaderna i graden av medvetenhet hos olika livsformer på?
Svar: På att medvetenheten är olika långt utvecklad i dem.
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12. Vilka naturriken har jaget bakom sig, när det nått människoriket?
Svar: Mineral-, växt- och djurrikena.

13. Vilken betydelse för vårt nuvarande liv har de erfarenheter vi gjort i föregående?
Svar: Generella erfarenheter vi gjort i tidigare liv kan återerinras, när vi ställs inför liknande
situationer i nuvarande liv. Sådana erfarenheter yttrar sig då såsom ”medfödd” förståelse.

14. Vilken är livets mening?
Svar: Medvetenhetens evolution.

15. Vad är en monad?
Svar: En uratom, den materiella kärna till vilken en individuell medvetenhet är knuten.

16. Hur kan monaden vara odödlig?
Svar: Död innebär upplösning av något sammansatt. Men monaden är en uratom, osamman-
satt och därför odödlig.

17. Hur blir monaden ett jag?
Svar: Genom att ingå i livsformer och i dessa få sin medvetenhet uppväckt.

18. Hur kan en viss monad vara den innersta kärnan eller jaget i varje livsform, när livsformen
består av atomer, som ytterst består av monader?
Svar: Endast en monad i varje livsform har den medvetenheten att den kan fungera som
dennas jag. Övriga monader har avsevärt primitivare medvetenhet.

19. Vad är viktigast att veta om medvetenhetens natur?
Svar: Att det finns endast en medvetenhet i hela kosmos, den kosmiska totalmedvetenheten, i
vilken varje monad har en oförlorbar del.

20. Varför måste det logiskt sett finnas övermänskliga väsen?
Svar: Eftersom jaget är odödligt och utvecklas i ständigt nya former, måste många jag redan
ha nått utöver människoriket.

TVÅ

1. Vad säger hylozoiken om illusionsfilosofin?
Svar: Den avvisar den som ett hugskott och hävdar i likhet med sunda förnuftet att verklig-
heten är objektiv, finns utanför oss och är oberoende av vår uppfattning av den.

2. Är verkligheten sådan den synes vara?
Svar: Ja, fysisk synlig materia. Men dessutom är verkligheten något helt annat (medvetenhet
och rörelse) och ofantligt mycket mera (överfysisk, osynlig materia med medvetenhet och
rörelse).

3. Vad är objektivt och vad är subjektivt?
Svar: Materien är objektiv och medvetenheten är subjektiv.

4. Om medvetenhet är subjektiv, kan man då tala om objektiv medvetenhet?
Svar: Medvetenheten är subjektiv. Men medvetenheten uppfattar inte bara det subjektiva, sig
själv, tankar och känslor. Den uppfattar också det objektiva, materien. Denna förmåga hos
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medvetenheten kallas objektiv medvetenhet.

5. Hur kan överfysisk materia tränga igenom den fysiska materien?
Svar: Genom att överfysiska atomer får plats i tomrummet mellan de fysiska atomerna.

6. Vad slags atomer består den överfysiska materien av?
Svar: Atomer av finare slag eller mindre till storleken än de fysiska.

7. Vad menar hylozoiken med olika världar; olika planeter?
Svar: Nej, olika materietillstånd eller dimensioner i samma rum, till exempel i en planet.

8. Vilka tre materievärldar nämnes?
Svar: Fysiska världen, emotionala världen och mentala världen.

9. Vilken är den lägsta materievärlden i kosmos?
Svar: Fysiska världen.

10. Vilket slags atomer är de finaste i kosmos?
Svar: Monaderna.

11. Vad är klärvoajans?
Svar: Objektiv medvetenhet om emotional och mental materia.

12. Vilka tre huvudslag av medvetenhet har människan? Och hur yttrar de sig?
Svar: Fysisk, emotional och mental medvetenhet. Fysisk medvetenhet yttrar sig som
sinnesintryck och viljeimpulser till musklerna, emotional medvetenhet yttrar sig som begär
och känslor, mental medvetenhet yttrar sig som tankar och ideer.

13. Vad visar att jaget är något mer än fysisk, emotional och mental medvetenhet?
Svar: Att jaget kan styra den trefaldiga medvetenheten, iakttaga den, avstå från att identifiera
sig med den.

14. Hur många höljen har människan? Och vilka är de?
Svar: Fem. De är organismen, eterhöljet, emotionalhöljet, mentalhöljet och kausalhöljet.

15. Varför måste människan ha höljen i olika världar, till exempel de båda fysiska höljena?
Svar: Utan dem skulle hon inte äga motsvarande världs särskilda medvetenhet, utan sina båda
fysiska höljen skulle hon sakna sinnesförnimmelser.

16. Vilket av de båda fysiska höljena är viktigast? Varför?
Svar: Eterhöljet. Utan det skulle organismen inte ens kunna formas.

17. Vad innebär talesätten ”tankar äro ting” och ”energi följer tanken”?
Svar: Att tanken också har en materieaspekt och en energiaspekt (kraft- eller rörelseaspekt).

18. Vad har ett lägre slags medvetenhet för uppfattning av ett högre slag?
Svar: Det högre verkar obefintligt för det lägre.

19. Nämn tre grunder till att klärvoajans inte ger kunskap om tillvaron!
Svar: Första: Lägre medvetenhet kan inte uppfatta högre verklighet. Alltså blir klärvoajansen
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alltid begränsad till sin egen värld och lägre men kan inte uppfatta kosmos i stort. Andra: Den
allra vanligaste klärvoajansen uppfattar endast emotional materia, som också innehåller
former byggda av den klärvoajantes egna önskningar, former som han inte kan skilja från be-
stående verklighet. Tredje: Även om klärvoajanten såg rätt, så räcker inte det. Man måste ock-
så ha kunskap om vad det är man ser, kunna tolka intrycken rätt.

20. Vad är kritisk inställning och varför är den nödvändig?
Svar: Strävan efter allsidig bedömning med klar blick för både förtjänster och brister. Den är
nödvändig för att motverka tro och befordra kunskap.

TRE

1. Vad är fysikalism?
Svar: Åsikten att den fysiska verkligheten är den enda verkligheten.

2. Varför kan det inte finnas någon enbart ”andlig” verklighet?
Svar: Därför att all verklighet har de tre aspekterna, alla världar är materiella världar.

3. Ange sex egenskaper hos urmaterien!
Svar: Urmaterien är homogen, absolut tät, absolut elastisk, gränslös, evig och oföränderlig.

4. Ange sex egenskaper hos dynamis!
Svar: Dynamis är orsak till all rörelse, evig, obegränsad, oföränderlig, allsmäktig och omed-
veten.

5. Vari visar sig dynamis’ allmakt?
Svar: I att den skapar uratomerna, monaderna. Ingen annan kraft i universum kan göra detta.

6. Vad är förutsättningen för uratomens eviga bestånd?
Svar: Att dynamis ständigt verkar i uratomen.

7. Varför sägs monaden vara oförstörbar?
Svar: Förstöring innebär sönderfall i ursprungliga beståndsdelar. Eftersom monaden ej är
sammansatt av annat, kan den alltså ej sönderfalla.

8. Hur definierar hylozoiken monaden?
Svar: Monaden är minsta möjliga del av urmaterien och minsta möjliga fasta punkt för en
individuell medvetenhet.

9. Vad innebär att medvetenheten aktualiseras?
Svar: Att den väcks till liv i monaderna.

10. Vad är kaos?
Svar: Uratomernas fria tillstånd i urmaterien.

11. Vad är kosmos? Vilken form har den?
Svar: En ordnad helhet av uratomer. Den har formen av ett klot med begränsad utsträckning.

12. Vad innebär manifestation?
Svar: Helheten av alla processer inom en kosmos från dess tillkomst till dess upplösning.
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13. Hur många slag av atomer finns i kosmos?
Svar: 49.

14. I vilka avseenden är de 49 atomvärldarna varandra olika?
Svar: I materia, medvetenhet, rörelse, dimension och duration.

15. Vad innebär nerdimensionering?
Svar: Att medvetenhetens och rörelsens uttryck begränsas alltmer för varje lägre atomvärld.

16. Hur definierar esoteriken atom?
Svar: Atomer är sammansatta av uratomer; ju lägre atomslag, desto fler uratomer ingår i
atomen.

17. Hur definierar esoteriken molekyl?
Svar: Molekyler är sammansatta av atomer; ju lägre molekylarslag, desto fler atomer ingår i
molekylen.

18. Vad är viktigast att veta i fråga om tillvarons rörelseaspekt?
Svar: Att allt är i rörelse, att inget i kosmos står stilla.

19. Vad är energi?
Svar: Materia i rörelse.

20. Vad säger orsakslagen?
Svar: Att allt som sker är verkan av sammansatta orsaker.

FYRA

1. Vilka olika slag av manifestationsprocesser nämnes?
Svar: Involvering och evolvering, involution, evolution och expansion.

2. Vilket är livets slutmål?
Svar: Alla monaders kosmiska allvetenhet och allmakt.

3. Vad är involvering och evolvering?
Svar: Involvering är uratomernas sammansättning till atomer av slagen 2–49. Evolvering är
motsvarande upplösning från atomslag 49 till 1.

4. Vad innebär involutionen ur materieaspekten?
Svar: Att materien förvärvar förmågan att bilda aggregat.

5. Vad innebär involutionen ur medvetenhetsaspekten?
Svar: Att monadernas potentiella medvetenhet aktualiseras, väcks till liv.

6. Vad kallas involutionsväsen?
Svar: Elementaler.

7. Vad innebär evolutionen ur medvetenhetsaspekten?
Svar: Att medvetenheten blir självaktiv i världarna 49, 48 och 47.

8. Vad innebär expansionen för medvetenheten?
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Svar: Att medvetenheten aktiveras i allt högre värld från och med 46 samtidigt som monaden
får gemensam medvetenhet med allt fler monader.

9. Hur många naturriken finns det i evolutionen och expansionen?
Svar: 12.

10. Hur indelas de tolv naturrikena?
Svar: Dels i 6 inom solsystemet (49–43) och 6 i kosmos (42–1), dels i 5 naturriken (49–45)
och 7 gudomsriken (44–1).

11. Vad innebär gemensam medvetenhet (i värld 46 etc.)?
Svar: Att monaden med bevarad självidentitet och självmedvetenhet upplever andra jag som
eget jag.

12. Hur kan monaden lära av sina erfarenheter?
Svar: Emedan den har ett oförstörbart minne.

13. Vad är det dagsmedvetna?
Svar: Jagets uppmärksamhet i varje stunds nu.

14. Vad är det omedvetna?
Svar: Dels det undermedvetna, dels det övermedvetna.

15. Vad är det undermedvetna och det övermedvetna?
Svar: Det undermedvetna är det latenta minnet. Det övermedvetna är all högre medvetenhet
jaget ännu inte har aktiverat.

16. Vad är viljan?
Svar: Dynamis’ uttryck genom aktiva medvetenheten.

17. Vilka huvudslag av vilja har människan?
Svar: Fysisk rörelseförmåga, emotionalt begär och mental föresats.

18. Vad innebär aktiv och passiv medvetenhet?
Svar: Medvetenheten är aktiv, när den aktiverad inifrån monaden själv. Medvetenheten är
passiv, när den aktiverad av andra monader (genom telepati) eller genom robotfunktioner
(vanor etc.).

19. Vad beror det mesta lidandet på?
Svar: På monadens bristande kontroll av sina höljen.

20. Hur uppnår monaden högre grad av höljeskontroll?
Svar: Genom uppmärksamhet och självaktivering.

FEM

1. Vad är den kosmiska totalmedvetenheten?
Svar: Sammanfattningen av alla monaders i kosmos medvetenhet.

2. Varför kan även naturriken, världar, planeter etc. betraktas såsom höljen?
Svar: Därför att varje sådan form (av ingående monader) är ett enhetligt väsen och innehåller
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en dominerande monad med ett avsevärt försprång i expansionen över alla de andra monader-
na i formen.

3. Vad är planethierarkin?
Svar: En organisation av individer tillhörande femte och sjätte naturrikena inom planeten.

4. Varför måste människan vara en varelse, vars medvetenhet är isolerad från allt annat liv?
Svar: Därför att hennes självmedvetenhet skall utvecklas och befästas.

5. Vad säger förvandlingslagen?
Svar: Att alla former förvandlas för att till sist upplösas.

6. Vad säger formlagen?
Svar: Att monaden i växt-, djur- och människorikena efter formens upplösning erhåller en ny
likartad livsform, tills monadens medvetenhetsutveckling kräver en artskilt högre form, en
mer ändamålsenlig möjlighet att skaffa ökad erfarenhet.

7. Vilka individuella höljen har monaden i de fyra lägsta naturrikena?
Svar: Fysiskt oorganiskt i mineralriket. Fysiskt organiskt och eteriskt i växtriket, därtill ett
emotionalhölje i djurriket, därtill ett mentalhölje och ett kausalhölje i människoriket.

8. Vilka medvetenhetsslag är viktigast i de tre lägsta naturrikena?
Svar: Grovfysisk subjektiv i mineralriket, fysisk eterisk subjektiv i växtriket, grovfysisk
objektiv och emotional subjektiv i djurriket.

9. Vad kallas monadens övergång från lägre till högre naturrike?
Svar: Transmigration

10. Vad är förutsättning för transmigration?
Svar: Att monaden lärt sig mottaga och anpassa sig till vibrationerna från ett högre materie-
slag än den dittills aktiverat.

11. Vad är en gruppsjäl?
Svar: Ett gemensamt hölje, eller en uppsättning gemensamma höljen, för en grupp monader,
som befinner sig på samma nivå i sitt rike och tillhör samma art.

12. Vilka slags gruppsjälar finns?
Svar: Mineral-, växt- och djurgruppsjälar.

13. Vad är kausalisering?
Svar: Monadens övergång till människoriket, genom vilken monaden erhåller ett kausalhölje,
ett individuellt hölje.

14. Vad är det som bestämmer vilket naturrike monaden tillhör?
Svar: Monadens antal individuella höljen: ett i mineralriket, två i växtriket, tre i djurriket, fem
i människoriket.

15. Vilka djur kan kausalisera?
Svar: De högst utvecklade individerna av de fem högst stående arterna: apa, elefant, hund,
häst och katt.
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16. Hur många utvecklingsnivåer har monaden att genomgå i människoriket?
Svar: 777

17. Vilka är människomonadens utvecklingsstadier och hur många nivåer omfattar de?
Svar: Barbarstadiet (400 nivåer), civilisationsstadiet (200 nivåer), kulturstadiet (100), humani-
tetsstadiet (70 nivåer), idealitetsstadiet (7) nivåer.

18. Vilka två motsatta tendenser kan urskiljas i människornas utveckling?
Svar: Instinktiv anpassning efter livslagarna och livsenheten respektive självhävdelse på andra
levande varelsers bekostnad.

19. Vilka huvudslag av medvetenhet är viktigast på människans fem utvecklingsstadier?
Svar: Lägre emotional medvetenhet på barbarstadiet, lägre mental-emotional på civilisations-
stadiet, högre emotional på kulturstadiet, högre mental på humanitetsstadiet och kausal med-
vetenhet på idealitetsstadiet.

20. Vad är kultur i esoterisk mening?
Svar: Tillämpning av livslagarna.

SEX

1. På vilka två sätt aktiverar människan kausalmedvetenheten?
Svar: Genom det högre emotionala (48:2,3) och det högre mentala (47:4,5).

2. På vilket utvecklingsstadium når människan första kontakten med det kausala?
Svar: På kulturstadiet.

3. Vilka slag av mentaliserat begär finns det?
Svar: Känsla (övervägande emotionalt) och fantasi (övervägande mentalt).

4. Vad innebär uttrycket ”allt är hat som icke är kärlek”?
Svar: Att all medvetenhet som har något emotionalt element tillhör endera av de två tenden-
serna, är antingen attraherande eller repellerande.

5. Vad är illusion?
Svar: Känslo- och önsketänkande, som förvrider uppfattningen av verkligheten.

6. Vilka är de fyra slagen av mental medvetenhet?
Svar: Slutledningstänkande (47:7), principtänkande (47:6), perspektivtänkande (47:5), sys-
temtänkande (47:4).

7. Vad är fiktion?
Svar: Mental föreställning utan motsvarighet i verkligheten.

8. Vad är förklaringen på att människor står på olika utvecklingsstadier?
Svar: Monadernas olika ålder i människoriket och till följd därav olika grad av erfarenhet och
förståelse.

9. Vad är det typiska för barbarstadiet?
Svar: Bundenheten vid det fysiska.
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10. Varför behöver barbarmänniskan repellerande emotioner?
Svar: Svar för att alls drivas till handling.

11. Vad är det typiska för civilisationsstadiet?
Svar: Att människan lever i det emotionala och identifierar sig med sina känslor och
illusioner.

12. Varför kan civilisationsstadiets intellekt (47:6,7) sägas ha oerhört övervärderats?
Svar: Det har haft sin betydelse endast för kontrollen av den fysiska världen, har visat sig
odugligt för att ge människorna en förklaring av världen eller ens förnuftiga normer för män-
niskors sammanlevnad.

13. Vad är det typiska för kulturstadiet?
Svar: Insikten om nödvändigheten av att förädla känslolivet.

14. Vad är viktigast för kulturstadiets medvetenhetsutveckling?
Svar: Aktiveringen av det kausala genom det högre emotionala (48:2,3).

15. Vad är ett helgon?
Svar: Emotionalt geni, en människa som kan hålla kvar självmedvetenheten i 48:2.

16. Vad är typiskt för humanitetsstadiet?
Svar: Möjligheten till mental styrning av all emotional medvetenhet (48:2-7) och därmed till
mental självmedvetenhet.

17. Vad är viktigast för humanitetsstadiets medvetenhetsutveckling?
Svar: Aktiveringen av det kausala genom det högre emotionala (48:2,3) och det högre mentala
(47:4,5).

18. Vad är typiskt för idealitetsstadiet?
Svar: Kausal självmedvetenhet.

19. Varför har vi inga minnen av tidigare liv?
Svar: Eftersom minnen i olika slags medvetenhet är knutna till respektive höljen och eftersom
endast kausalhöljet består mellan inkarnationerna, fordras kausal medvetenhet för att minnas
tidigare liv.

20. Vilka etapper omfattar livet mellan inkarnationerna?
Svar: Livet i emotional- och mentalvärldarna under de hithörande höljenas upplösning, det för
de flesta omedvetna tillståndet i kausalvärlden, uppvaknandet och förberedelsen för en ny
inkarnation med byggande av nya mental- och emotionalhöljen.

SJU

1. Vad är kunskap, djupast sett?
Svar: Kunskap om lagar.

2. Hur lyder hylozoikens förnämsta axiom?
Svar: Det finns lagar i allt och allt är uttryck för lag.
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3. Vilka är de värdefullaste kännetecknen för en lag?
Svar: Opersonlighet och oföränderlighet.

4. Vilken är den egentliga, grundläggande naturlagen, och hur yttrar den sig?
Svar: Materiens lag, som yttrar sig i att allt strävar mot balans, stabilitet, återställelse, har-
moni.

5. Vad är livslagar?
Svar: Naturlagarnas uttryck genom den kosmiska totalmedvetenheten.

6. Vilka sju livslagar är grundläggande?
Svar: Frihetslagen, enhetslagen, utvecklingslagen, självlagen, ödeslagen, skördelagen, aktive-
ringslagen.

7. Vad säger frihetslagen?
Svar: Att varje väsen är sin egen frihet och sin egen lag och att frihet förvärvas genom lag.
Frihet är rätt till egenart och aktivitet inom gränserna för allas lika rätt.

8. Vad säger enhetslagen?
Svar: Att alla väsen utgör en enhet och att varje väsen måste förverkliga sin enhet med allt liv
för att kunna expandera sin medvetenhet utöver det egna jaget.

9. Vad säger utvecklingslagen?
Svar: Att allt liv utvecklas, att krafter verkar på vissa sätt mot vissa mål, som i sista hand leder
fram till kosmos’ slutmål.

10. Vad säger självlagen?
Svar: Att varje väsen självt måste förvärva alla de egenskaper och förmågor som till sist skall
leda fram till kosmisk allvetenhet och allmakt.

11. Vad säger ödeslagen?
Svar: Att jaget i varje ny livsform påverkas av krafter och försätts i situationer, som ger jaget
de erfarenheter som är nödvändiga på just den nivån i evolutionen.

12. Vad säger skördelagen?
Svar: Att allt vi gjort i handling, ord, känsla och tanke – eller underlåtit att göra – återverkar
på oss med samma effekt.

13. Vad säger aktiveringslagen?
Svar: Att individen utvecklar sin medvetenhet endast genom egen aktivitet.

14. Vad är gud?
Svar: Ett kollektivväsen, som förstår och tillämpar lagen suveränt inom sitt begränsade
livsområde.

15. Vad är frihet, djupast sett?
Svar: Individualitet, rätt och förmåga till egenart och egen aktivitet.

16. Hur kan människan arbeta på att öka sin frihet?
Svar: Genom att lyda livslagarna.



11

17. Hur visar sig enhetens avgörande betydelse?
Svar: Genom att alla sju livslagarna syftar mot enheten och avser kollektivet mer än in-
dividen.

18. Vilken är grunden till den kosmiska enheten?
Svar: Alla ingående monaders potentiella gudomlighet, oförlorbara delaktighet i den kosmiska
totala medvetenheten.

19. Vilket är det i längden enda möjliga sättet att lösa mänsklighetens problem?
Svar: Viljan till enhet.

20. Varför kan man säga att utvecklingslagen är en följdlag till enhetslagen?
Svar: Eftersom den är uttryck för den universella attraktionen, som är en enhetskraft.

ÅTTA

1. Vad menas med att allt liv är gudomligt till sitt väsen?
Svar: Att alla monader skall genom eget arbete skaffa sig de erfarenheter, insikter, egenskaper
och förmågor som till sist skall göra dem kosmiskt allvetande och allsmäktiga.

2. Varför måste individens utveckling vara individens egen sak?
Svar: Eftersom det som utvecklas är egenarten, det evigt unika hos varje individ.

3. Varför är det nödvändigt att bearbeta sina erfarenheter för att kunna utvecklas genom dem?
Svar: Därför att man endast genom eftertanke, egen mental aktivitet, kan uppfatta den
allmängiltiga lärdom som ligger i varje personlig erfarenhet.

4. Vad är det för skillnad mellan begripande och förståelse?
Svar: Förståelse är något definitivt erövrat, hör till jaget och kan man som regel tillämpa och
förverkliga. Begripande är tillfälligt, hör till höljena och är inte tillräckligt djupt upplevat för
att leda till spontan tilllämpning.

5. Vad är ödet?
Svar: Sammanfattningen av ursprungligt givna betingelser och därmed begränsningar med
hänsyn till slutmålet.

6. Vad är ödesmakterna?
Svar: De intelligenta krafter som, underordnade det stora livsändamålet, påverkar människan
och försätter henne i situationer, där hon kan göra de erfarenheter som är nödvändiga för
hennes vidare utveckling.

7. Varför sägs det att människan själv skapar sitt öde?
Svar: Ödesmakterna ger endast erbjudanden till utveckling. Människan har sin fria vilja, sin
fulla frihet att taga emot eller förkasta erbjudandena.

8. Nämn tre andra namn på skördelagen.
Svar: Återställelselagen, nödvändighetens lag, ansvarets lag.

9. På vilka två olika sätt återställs rubbningar enligt skördelagen?
Svar: Antingen genom att vi själva utsätts för samma slags onda vi själva vållat eller genom
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att vi gottgör skulden genom frivilligt arbete och tjänande.

10. Vad är det verkligt onda?
Svar: Vår ovilja att lyda lagarna trots vår kunskap om dem.

11. Hur kan skördelagen uppfostra oss?
Svar: Genom att den anpassas till och samverkar med övriga livslagar, särskilt ödeslagen.

12. Vad är dålig sådd?
Svar: Alla misstag ifråga om livslagarna, framför allt alla yttringar av hat och egoism (misstag
ifråga om enhetslagen).

13. Vad är dålig skörd?
Svar: Allt som inte kan betraktas såsom lycka, allt som sänker vår nivå i evolutionen.

14. Vad är god sådd?
Svar: Friktionsfri tillämpning av livslagarna.

15. Vad är god skörd?
Svar: Allt gott som livet ger oss utan vår ansträngning, i synnerhet möjligheter till utveckling.

16. Vad innebär kollektivt ansvar?
Svar: Att den gemensamma sådden och skörden, liksom det gemensamma ödet, är viktigare
än de individuella.

17. Hur kan man se lättjan som roten till allt ont?
Svar: Vore vi inte mentalt lata, skulle vi ha skaffat oss väsentlig livskunskap och genom att
tillämpa denna undgått att så mycken dålig sådd.

18. Vad säger upprepnings- eller förstärkningslagen?
Svar: Att aktiva medvetenhetsinnehållet förstärks genom varje upprepning, automatiseras och
slutligen tar sig spontant uttryck i handling.

19. Vilken är den största kraft som bestämmer över vårt öde?
Svar: Tanken.

20. Hur kan människan genom tankekontroll nå livskontroll?
Svar: Genom att metodiskt stärka de motiv hon själv valt.

NIO

1. Vad är illusion och fiktion?
Svar: Illusion är känslans falska livsvärden, som går emot livslagarna. Fiktion är tankens
felaktiga uppfattningar om verkligheten.

2. Vad innebär människans evolution fysiskt, emotionalt och mentalt sett?
Svar: Ökad, balanserad handlingsskicklighet i fysiska världen, emotional positivering, mental
aktivering.

3. Vad är djupast sett det onda?
Svar: Oförmåga att förnimma enheten med annat liv, oförmåga av medkänsla och deltagande.
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4. Var finns lidande?
Svar. Endast i fysiska världen och emotionalvärlden, och där endast i deras tre lägsta mole-
kylarslag (49:5-7 och 48:5-7).

5. Vad innebär det att gott och ont är både relativa och absoluta företeelser?
Svar: De är relativa däri att det som är gott och ont på en viss utvecklingsnivå inte behöver
vara det på en annan. De är absoluta däri att motsättningen mellan gott och ont är absolut på
varje nivå.

6. Vilka av de sju behandlade livslagarna är viktigast för människan från utvecklingssyn-
punkt?
Svar: Frihetslagen, enhetslagen, självlagen och aktiveringslagen.

7. Vad är den attraherande och den repellerande grundtendensen?
Svar: Den attraherande grundtendensen är monadens instinktiva strävan efter anpassning till
omgivande väsen. Den repellerande grundtendensen är monadens instinktiva självhävdelse på
bekostnad av andra väsen.

8. Vilket är det viktigaste arbetet för evolutionen?
Svar: Arbetet på att stärka attraktionen och minska repulsionen.

9. Vad är positiv livsinställning?
Svar: Allt i medvetenheten som arbetar i harmoni med livslagarna för frihet, enhet, självför-
verkligande och självaktivering.

10. Vad är negativ livsinställning?
Svar: Allt i medvetenheten som går emot livslagarna för frihet, enhet, utveckling och självför-
verkligande.

11. Vad innebär det att vissa egenskaper är essentiala?
Svar: Att de måste vara mänskligt sett fulländade, innan jaget kan gå över till femte naturriket.

12. Hur fulländas de essentiala egenskaperna?
Svar: Genom tjänande livshållning och verksamhet.

13. Vilken är den avgörande faktorn i aktiveringen av det mentala?
Svar: Uppmärksamheten.

14. Vad är koncentration?
Svar: Jagstyrd uppmärksamhet.

15. Vad är meditation?
Svar: Förmåga till koncentration under obegränsad tid.

16. Vilka tre slag av uppmärksamhet finns? Är de av högre och lägre slag?
Svar: Robotstyrd, jagstyrd utan självmedvetenhet, jagstyrd med självmedvetenhet. Den robot-
styrda är lägsta slaget, den självmedvetna är högsta slaget.

17. Vilka sju praktiska insikter om tankens kraft använder människan för sin målmedvetna
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evolution?
Svar: ”Energi följer tanken”, ”tanken förstärks genom upprepning”, ”bekämpa inte det
negativa”, ”tanken är oförlorbar”, ”tanken är outtömlig”, ”alla ting är symboler”, ”tanken fri-
gör genom avidentifiering”.

18. Vad innebär själviakttagelse?
Svar: Att man iakttar egna inre tillstånd såväl som yttre reaktioner och handlingar utan re-
aktion, analys eller kritik.

19. Vad innebär ockultationer?
Svar: Spontana, målmedvetna handlingar utförda i syfte att försvaga tendenserna till negativi-
tet och passivitet och att förstärka mentalviljan.

20. Vad innebär själverinring?
Svar: Ändamålsenlig ansträngning att vara självmedveten.

TIO

1. Vad kännetecknar mentalstadiets mentalitet?
Svar: Förmågan att frigöra tänkandet från beroendet av känsla och fantasi.

2. Vad är emotionalism?
Svar: Tendenser hos det emotionala att fullgöra funktioner som bättre fullgöres av det men-
tala.

3. Vad är mest utmärkande för emotionalism?
Svar: Tendensen till att göra allt till en fråga om känslans attraktion eller repulsion.

4. Vad innebär emotionalisering av begrepp?
Svar: Tendensen att låta subjektiva känslans reaktion på begrepp (eller ord) ersätta tankens
klara uppfattning av dem.

5. Vad är subjektivism?
Svar: Tendensen att sätta subjektiv uppfattning över objektiv verklighet.

6. Vad innebär absolutifiering?
Svar: Tendensen att låta värden gälla absolut, utan mellanlägen mellan ytterligheterna.

7. Vad innebär identifiering?
Svar: Ett subjektivt tillstånd, i vilket vi behandlar verkliga händelser, ting och människor som
om de vore identiska med våra föreställningar om det ”typiska” hos dem.

8. Varför är det så viktigt att leva livet reflekterande?
Svar: Därför att det är genom att reflektera som vi bearbetar de erfarenheter vi haft, så att vi
kan lära av dem, vilket ju är ändamålet med vår inkarnation.

9. Vad är projicering?
Svar: Påläggning av gamla intryck och erfarenheter över nya, så att man inte ser de nya för
vad de är.

10. Vad menas med konkret och abstrakt verklighet?
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Svar: Konkret verklighet är verkligheten ”utanför huden på oss”. Abstrakta är de objektiva
förnimmelser av denna verklighet som sinnena förmedlar liksom de subjektiva uppfattningar
som emotional- och mentalmedvetenheten gör sig av den.

11. Vad gör vi, när vi associerar i stället för reflekterar?
Svar: Då använder vi inte mentalmedvetenhetens urskiljande funktion, utan ser endast sken-
bara (ytliga) likheter mellan tingen.

12. Vilken kategori använder perspektivtänkandet i stället för identitet och motsats?
Svar: Relation.

13. Vilka fyra slag av relationer omnämnes?
Svar: Individ ≠ kollektiv, enstaka tillfälle ≠ hel process, inre reaktion ≠ verklig människa, 
aspekt av något ≠ helhet. 

14. Vad är tvåvärt tänkande?
Svar: Tänkande som tenderar att svänga mellan två ytterligheter.

15. Vad är mångvärt tänkande?
Svar: Insikten om att det finns ”oändligt många” lägen mellan ytterligheter.

16. Vad är en paradox?
Svar: Skenbar (enbart formell) motsägelse, som det tvåvärda tänkandet tror sig finna i ut-
talanden, där ett och samma ord använts mångvärt.

17. Vad är en förnuftig generalisering?
Svar: Ett omdöme någon fäller avsett att gälla i allmänhet, i medvetande om att mycket
hamnar utanför generaliseringens giltighet.

18. Vad är insikt om relativitet?
Svar: Insikt om att ingenting i verkligheten finns i avskildhet eller existerar som något för sig
utan endast i sammanhang (relation) med annat.

19. Vad är en värdehierarki?
Svar: Ett system av värden, i vilket värdena är över- och underordnade varandra.

20. Hur gör man tänkandet mer relativerande?
Svar: Genom att ge akt på relationer, studera hur saker fungerar i sina större sammanhang.

ELVA

1. Vilka är ensamma om att ha fullständig kunskap om alla energier i kosmos?
Svar: Högsta eller sjunde gudomsrikets individer.

2. Vad är hälsa från energisynpunkt?
Svar: Kausalenergiernas ohämmade arbete i organismen via eterhöljet.

3. Vad är sjukdom från energisynpunkt?
Svar: Kausalenergiernas blockering i något av de höljen som ligger emellan kausalhöljet och
organismen: mental-, emotional- eller eterhöljet.
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4. Vari har tretalet och sjutalet sin grund?
Svar: Båda har sin grund i de tre verklighetsaspekterna. Sju är det största möjliga antalet sätt
att kombinera ett tretal.

5. Vad innebär analogiprincipen i samband med de sju sjuserierna av kosmiska världar?
Svar: Analogi eller likartad upprepning innebär att en viss värld i någon av de sex lägre
serierna stämmer bäst överens eller harmonierar mest med motsvarande värld i den högsta
serien.

6. Vad innebär nerdimensionering i samband med de sju sjuserierna av kosmiska världar?
Svar: Nerdimensionering innebär att analogin aldrig kan bli exakt utan att varje lägre serie
innebär ytterligare en avvikelse från grundmönstret, ännu en försämring av dess kvalitet.

7. Vilken värld markerar gränsen för människans möjlighet att uppfatta högre verklighet?
Svar: Värld 46.

8. Nämn en lag, som gäller uteslutande solsystemens nerdimensionerade energier (43–49)
men inte de kosmiska energierna!
Svar: Periodicitetens lag.

9. Vilka är de sju viktigaste centra i människans eterhölje, emotionalhölje och mentalhölje?
Svar: Hjässcentrum, panncentrum, strupcentrum, hjärtcentrum, solar-plexus-centrum, sakral-
centrum, bascentrum.

10. Vad har höljescentra för uppgifter?
Svar: Att vara organ för fysisk-eterisk, emotional och mental medvetenhet och aktivitet, att
vara kanaler eller genomsläpp för ännu högre slags medvetenhet och energi, att vara orsaker
till organismens organ.

11. Hur kan människas evolution beskrivas med avseende på hennes höljescentra?
Svar: Den kan beskrivas som det ändamålsenliga överförandet av energier från centra under
diafragman till dem därovan.

12. Vad är en triad? Hur många slags triader finns det?
Svar: En triad är en relativt permanent enhet av tre, närmare bestämt en molekyl av fjärde
slaget och en atom var av de två närmast lägre atomslagen. Det finns tre slags triader: 47:4,
48:1, 49:1 – triad av första slaget, ”förstatriad”; 45:4, 46:1, 47:1 – triad av andra slaget,
”andratriad; 43:4, 44:1, 45:1 – triad av tredjeslaget, ”tredjetriad”.

13. Vad har en triad för uppgifter?
Svar: Att möjliggöra för monaden att vara medveten i flera världar samtidigt, att förmedla
energi och medvetenhet mellan monaden och dess höljen, att forma och underhålla höljena,
att utgöra ett oförstörbart minne, att möjliggöra för monaden att bevara förmågor den för-
värvat, att underlätta för monaden att tillägna sig lärdomen av erfarenheter den gjort, att samla
och smälta samman monadens trefaldiga medvetenhet.

14. I vilka naturriken använder monaden första-, andra- respektive tredjetriaden?
Svar: Monaden använder förstatriaden i mineral-, växt-, djur- och människorikena, andra-
triaden i femte naturriket och tredjetriaden i sjätte naturriket.
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15. Vad menas med initiation?
Svar: Monadens självmedvetna övergång till en högre triadenhet och framför allt till en högre
triad.

16. I vilken fas befinner sig vårt solsystem? Vad kännetecknar denna fas?
Svar: I den mellersta fasen. Denna fas kännetecknas av att livet i solsystemet inriktas främst
på medvetenhetsaspekten och andratriadens slag av medvetenhet.

17. Vad är en dominant? Varför måste en dominant alltid finnas?
Svar. Högsta regent i varje kollektiv, en monad som i sin expansion redan nått närmast högre
rike men valt att offra sig och stanna kvar för att utgöra den nödvändiga förbindelselänken till
det högre. Dominant måste finnas för att borga för att regeringens beslut ej avviker från när-
mast högre regerings plan.

18. Vilken värld avsåg Platon med idévärlden? Varför gjorde han det?
Svar: Kausalvärlden. Den är den lägsta värld, i vilken den planetariska planen kan avläsas i
oförfalskat skick.

19. Finns organismer på andra planeter i vårt solsystem?
Svar: Nej.

20. Var i devaevolutionen går den skiljelinje som motsvarar gränsen mellan människa och
djur?
Svar: Mellan det högre och det lägre emotionala.

TOLV

1. Hur många klot ingår tillsammans i ett planetsystem eller planetkedja? Vad har de för
beskaffenhet?
Svar: Åtta. Förutom vår planet finns två klot som har lägst eterisk materia, två som har lägst
emotional och två som har lägst mental materia; dessa sju klot är omslutna av ett större klot av
46-materia.

2. Vilken är planetsystemens uppgift?
Svar: Att utgöra de livsrum monadernas behöver för sin manifestation: först involution, sedan
evolution.

3. Hur sker den cykliska manifestationen i en planetkedja?
Svar: Massan monader vistas under en bestämd tidrymd på ett av de sju kloten för att sedan
fortsätta sin manifestation på nästa klot och så vidare runt kedjans sju klot.

4. Vad är en eon och hur lång är den? Vad är en planetperiod och hur lång är den?
Svar: En eon, kosmisk dag eller natt, är tiden för monadernas resa runt planetkedjans sju klot;
4320 miljoner år. En planetperiod är tiden för monadernas manifestation på ett av
planetkedjans sju klot; en sjundedels eon eller 620 miljoner år.

5. I vilken eon befinner vi oss för närvarande? Vad är den främst avsedd för?
Svar: I fjärde eonen, som främst är avsedd för emotionalmedvetenhetens aktivering och djur-
rikets evolution.

6. Vad kallas de stora etapper, i vilka mänskligheten manifesteras under en klotperiod, och



18

hur många är de?
Svar: De kallas rotraser och är sju till antalet.

7. Vilken var den första rotras, som hade fullt utvecklad organism.
Svar: Tredje.

8. Vad är det största och viktigaste som någonsin hänt vår planet?
Svar: Ankomsten av lågans herrar, som bildade vår planets första regering.

9. Varför var de venusianska andrajagen så viktiga för mänskligheten?
Svar: De blev våra första ledare och lärare i allt, och de formade oss sådana vi är i dag.

10. Vem är Augoeides?
Svar: Människans skyddsängel, som skänkt människan sitt kausalhölje, därmed gjort mona-
den till människa, och sedan leder människans medvetenhetsutveckling enligt ödeslagen.

11. Hur förklaras det att människan under inkarnationen har två kausalhöljen?
Svar: Vid en inkarnations början formar Augoeides av kausalhöljet ett ytterligare, mindre
hölje, som sedan under inkarnationen omsluter förstatriaden med monaden.

12. Vad har kausalhöljets centra för uppgift?
Svar: De bildar tillsammans organet för alla goda mänskliga egenskaper, som tillsammans ut-
gör människans verkliga väsen.

13. Vilka utgör vår planets hierarki?
Svar: Monader, som förut varit människor men numera är andra- och tredjejag och valt att
stanna kvar hos oss och leva i fysisk inkarnation på Jorden.

14. Varför är kunskapen om planethierarkin viktig för oss?
Svar: Ingen människa kan i sin utveckling nå utöver människoriket utan bistånd av och sam-
arbete med planethierarkin, närmare bestämt en viss utsedd medlem därav, som åtagit sig att
leda människan på den svåra vägen mellan fjärde och femte naturriket.

15. Hur kan avståndet i medvetenhet mellan en människa och ett 45-jag beskrivas?
Svar: Ett 45-jags medvetenhet når över människans lika mycket som människans medvetenhet
når över växternas.

16. Vad är det viktigaste, som för närvarande sker i mänskligheten?
Svar: Uppenbarelsen av den tidigare strängt hemlighållna esoteriska kunskapen.

17. Vilket är ändamålet med den esoteriska kunskapens publicering?
Svar: Att möjliggöra för planethierarkin att framträda öppet, välkomnad av människornas fler-
tal.

18. Vilka fem tidigare aldrig offentliggjorda esoteriska fakta innehåller Laurencys De vises
sten?
Svar: Lösningen av ”treenighetens mysterium”, alltså tillvarons tre likvärdiga aspekter; mate-
rien (atomerna) såsom bärare av medvetenheten och medvetenhetsutvecklingen såsom till-
varons mening; jaget såsom en monad, en uratom; angivandet av de mänskliga och över-
mänskliga utvecklingsstadierna med hänvisning till i höljena aktiverade atom- och molekylar-
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slag; formuleringen av livslagarna, i synnerhet de för vår tid väsentliga.

19. Vilka praktiska konsekvenser för mänskliga relationer får ett allmännare studium av den
esoteriska kunskapen?
Svar: Felaktiga, livshämmande synsätt, rotade i fruktan, egoism och hat, kan fås att försvinna,
exempelvis rädsla för döden, köns-, religions- och rashat etc.

20. Vad innebär eteriseringen av mänskligheten?
Svar: Att människorna inte längre inkarnerar i organism utan har eterhöljet som lägsta fysiska
hölje.
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