
FRÅGOR ATT BEGRUNDA OCH BESVARA

1. Vilka är de fem principiella skillnaderna mellan rājayogasystemet och hylozoiken i vad och 
hur de lär om medvetenhetsutvecklingen?

2. Varför är det oriktigt att säga att vi västerlänningar egentligen inte behöver särskild under-
visning i meditation, eftersom vi till skillnad från vad som traditionellt rått i Österlandet har
ett av samhället ordnat allmänt skolväsen, i vilket de studerande får tillfälle till motsvarande
övning i att ändamålsenligt använda uppmärksamheten?

3. Varför är det oriktigt att säga att kontemplationsmomentet, vari dagsmedvetenheten är bort-
kopplad från organismen och dess sinnen, lämpar sig huvudsakligen för inåtvända öster-
länningar, medan vi västerlänningar kan undvara detta, då vi är av den utåtriktade typen och
upptagna med förverkligandet i det fysiska?

4. Kan människan enbart genom meditation och kontemplation nå fram till lösningen av kun-
skaps- och verklighetsproblemen?

5a. Om fråga 4 besvarades jakande, är denna möjlighet likväl begränsad till något visst ut-
vecklingsstadium och i så fall vilket?

5b. Om fråga 4 besvarades nekande, hur förklaras esoterikens och hylozoikens existens i
mänskligheten?

6. Vilka olika slag av varabetingad samādhi kan monaden uppnå i människoriket, i femte 
naturriket och i sjätte naturriket?

7. I vilka andra avseenden än varaktigheten skiljer sig meditation från koncentration?

8. I vilka andra avseenden än dagsmedvetenhetens bortkoppling från visst hölje skiljer sig
kontemplation från meditation?

9. Vad beror det på att den som inte regelbundet mediterar, utvecklar medvetandet mycket
långsammare än den som gör detta?

10. Finns det viktiga eller nödvändiga egenskaper eller förmågor, som meditation inte hjälper
människan att förvärva?

11. Vilka är de tre avgörande grunderna till att den hemliga symbolen inte kan rätt förstås utan
hylozoiken?

12. Hatha eller fysisk yoga var särskilt avsedd för tredje rotrasen, bhakti eller emotional yoga
för fjärde rotrasen och rāja eller mental yoga för femte rotrasen. (KOV 7.12.1,2) Kan man 
redan nu säga något om den nya yoga (metod för aktivering av högre medvetenhet) som är
särskilt avsedd för sjätte rotrasen?
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