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AVDELNING 13
KAUSALHÖLJETS UTVECKLING, DEL TVÅ

13.1 Kausalgrupperna
1Alla människomonader, vilkas kausalcentrum håller på att utveckla första kretsens kron-

blad, är indelade i grupper. Dessa grupper är inte isolerade från varandra utan påverkar var-
andra, så att energiutveckling i en grupp får återverkningar i de andra. När i atlantisepoken
dörren till människoriket stängdes och alltså inga fler knoppkausaler bildades, var detta
resultatet av planetregeringens beslut att inte längre bilda former i kausalvärlden utan i stället
främja evolutionen av de redan befintliga kausalhöljena. Därmed minskades aktiviteten i vissa
av de planetariska centren och ökades i andra. Detta påverkade även augoeiderna och därför
solsystemets hjärta (LA: solen i värld 46), varifrån de kallats in. Strömmar av energi från 46-
solen hejdades och skickades åt andra håll, medan de i mänskligheten verksamma augo-
eiderna inriktade sig på det redan påbörjade arbetet. Augoeidernas arbete, såsom de själva ser
detta, avser icke i första hand människans medvetenhetsutveckling utan deras egen inom sol-
systemregeringens plan. Mänsklighetens evolution är för dem endast en metod.

2Två frågor står nu i fokus: 1) Vilken ställning i vårt 49-klot har de väldiga grupper av
monader, som kommer in från andra 49-klot och företräder andra departement? 2) Vilken in-
verkan har ankomsten till kausal-mentalvärlden av monader, vilkas kausalhöljen inte är
”knoppar” utan möjligen fullt utvecklade, såsom fallet är med lärjungar och invigda?

3I vår planet förekommer det att det i befintliga grupper dyker upp monader, som inte
kausaliserat genom attraktionslagens verkan mellan Jordens djurrike och de högre triaderna,
utan som kausaliserat annorstädes och alltså kommer in med sina kronblad redan organiserade
och kanske med flera av dem utvecklade. Detta får nödvändigtvis en stark inverkan både på
de grupper vari de inträder och senare på människor bland vilka de inkarnerar. Detta beröres i
Den hemliga läran på tal om mänsklighetens första lärare och ledare, ”de gudomliga konung-
arna”, vilka inkarnerade i den tidens mänsklighet.

4Framskridna människomonader kommer till Jorden från ”inre runden” eller från andra 49-
klot eller från högre klot, där de varit i pralaya i väntan på sitt tillfälle. Deras inträde åstad-
koms på tre sätt och som resultat av tre aktiviteter: 1) Det framkallas genom ömsesidig
närmare förståelse mellan två planethärskare. Detta måste uppfattas i energibegrepp och i
begrepp av medveten överföring av energi från ett centrum hos en planethärskare till ett
centrum hos en annan planethärskare. Orsaken är viljan eller avsikten, ändamålet är förnim-
melse och metoden är kraftöverföring. Motsvarande gäller inkommandet av monader från den
inre runden och inkommandet av avatarer, buddhaer, mästare, invigda och lärjungar och alla
som måste vänta på gruppimpulser och inte styres av individuell drift eller skörd, vilkas
cykler styres av kosmiska krafter och inte rent solsystemiska. 2) Skördelagens faktorer, som
kan gå tillbaka till det föregående solsystemet, 49-klotet eller sjuklotet. Alla dessa klotmani-
festationer följer skördeimpulsen, och skördeimpulsen styr vid vilken tid och på vilket sätt
monader skall framträda i jordiska grupper, antingen dylika monader har nyformade kausal-
höljen (”knoppkausaler”) eller är mer framskridna monader, som har överförts hit från andra
klot, och antingen de kommer in individuellt eller i hela grupper. 3) När monader överföres
från ett verksamhetsområde till ett annat, måste deras plats fyllas av andra. Energi som över-
föres måste ersättas med annan, och detta förklarar varför monadgrupper dyker upp i något
visst 49-klot. Annars är hela frågan om överföring av monader och monadgrupper mellan 49-
kloten eller mellan sjukloten, i kausalvärlden, mycket invecklad och kan inte utredas ytter-
ligare än vad här gjorts. L1 9.26.6

5Kausalgrupperna i vår planet kan grovt indelas i fem grupper efter kausalcentrets utveck-
lingsgrad enligt följande.



2

6Första gruppen utgöres av de monader som kausaliserade i lemuriska rotrasen.
7Andra gruppen är de monader som kausaliserade i atlantidiska rotrasen fram tills dörren

från djurriket till människoriket stängdes. Dessa båda grupper är jordmänskligheten i egentlig
mening.

8Tredje gruppen består av de monader som kommit in från månkedjan (LA: föregående sju-
klotet) och som är betydligt mer utvecklade än jordmänskligheten.

9Fjärde gruppen bildas av de monader som kommit in alltsedan atlantisepoken för att intaga
deras plats som lämnat människoriket och nått enheten och vilkas kausalhöljen upplösts, vari-
genom tomrum uppstått som måste fyllas. Fjärde gruppens monader kommer vanligen från
något av de två 49-klot som tillsammans med vårt 49-klot bildar en energitriangel eller tre-
kraft. Dessa monader är ännu så länge sällsynta men kommer att bli vanligare, allteftersom
fler människor övergår till femte naturriket genom fjärde initiationen.

10Femte gruppen består av vissa sällsynta monader från andra 49-klot än de nyss nämnda.
De införes vanligen för att kunna fullända vissa drag i sidor av sitt väsen, att utföra experi-
mentarbete i samband med devariket eller att åstadkomma vissa gruppresultat som planet-
regeringen önskar. Ofta inkarnerar de inte utan arbetar i mental- eller emotionalvärlden och
återvänder därefter till sina egna klot för att där genomgå de sista stadierna före frigörelsen.

11Alla dessa kausalväsen och kausalgrupper utövar bestämda verkningar på varandra i kau-
salvärlden, något som är ofattbart för människan. Icke desto mindre är dessa verkningar ämnet
för den verkliga psykologin och grunden för all verklig aktivitet. Den studerande bör betänka
vilken inverkan en framskriden monad har på andra monader i gruppen, gruppens kausal-
devaer och de lägre höljesdevaer som är knutna till kausaldevaerna genom förstatriaderna.

12Alla människomonader och deras höljen finns registrerade i de planetariska arkiven. Tre
arkiv finns, traditionellt kallade månarkivet, solarkivet och medvetenhetsarkivet. Månarkivet
innehåller uppgifter om förstajaget, alla använda inkarnationshöljens historia och vibrationstal
etc. Detta arkiv används av den skördelagens representant, som svarar för att det bildas en ny
uppsättning höljen i samband med varje inkarnation av individen, så att han kan skörda sin
sådd. Inkarnationshöljenas historia finns lagrad i förstatriaden. Solarkivet handlar om det mer
beständiga kausalhöljet och innehåller uppgifter om detta höljes vibrationstal, kronbladens
utvecklingshistoria, de augoeiders och kausaldevaers historia som ägnat sig åt att bilda kausal-
centret och den grupp kausalhöljen detta kausalhölje ingår i. Denna information används av
det 45-jag som åtagit sig ansvaret för en viss monadgrupps medvetenhetsutveckling. Den
används också av framskridna mänskliga individer, som arbetar medvetet med sin grupp.
Medvetenhetsarkivet innehåller uppgifter om hur monaden har gensvarat på sin omgivning.
Detta arkiv är i många avseenden det mest utförliga. Dessa arkiv används mest av planet-
regeringen i samband med dess arbete med de planetariska centren. De samlade uppteck-
ningarna om en grupp, hur stor denna än är, omfattar sju uppsättningar av 49 symboler var-
dera. Arkiven uppdateras vart sjunde år under överinseende av de 44-jag som ansvarar för de
olika grupperna.

13.2 ”De 777 inkarnationerna”
1I kronbladens tre kretsar ligger också en nyckel till symbolen ”de 777 inkarnationerna”.

Talet anger inte verkliga antalet inkarnationer utan tre cykler, som är olika långa och är
byggda på sjutalsförhållanden i monadernas manifestation: 700 för första kretsen, 70 för andra
kretsen och 7 för tredje kretsen.

2LA: HTL har i stället för det äldre teosofiska, missvisande uttrycket ”de 777 inkarnationer-
na” infört uttrycket ”de 777 nivåerna”, varför här nedan HTL:s uttryck konsekvent använts i
stället för det teosofiska. Se för övrigt KOV 1.34.4 och 3.4.12.

3De 700 nivåerna avser utvecklandet av den yttersta kretsens kronblad, det längsta skedet,
avser monadens vistelse i ”okunnighetens sal”, på emotionalstadiet. Begynnelsevibrationen är
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långsam och trög, och det krävs tusentals liv, innan energiutbytet mellan andratriaden och
förstatriaden blir så starkt att människan esoteriskt ”vaknar” i ”lärandets sal”, på mental-
stadiet. Nuvarande framskridna människor genomgick dessa inkarnationer i månkedjan och i
några fall på vissa planeter sammanhängande med den inre runden. Därför inkarnerade de inte
tidigare på Jorden än i atlantiska rotrasen. Människomonader på dessa högre stadier vägrade
att inkarnera tidigare, då de organismer som erbjöds dem var alltför grova. De var i sin fulla
rätt att diskriminera och bröt därmed inte mot några livslagar. I denna uppdelning mellan de
monader, som blev människor i månkedjan och dem som blev det först i vår kedja, ligger
grunden till de stora klassmotsättningarna, konflikten mellan arbetare och kapitalister, den
esoteriska grunden till det i Indien numera så missbrukade kastsystemet. Motsättningen
mellan arbetare och kapitalister har sin grund i skillnaden i medvetenhetshänseende mellan
emotionalister och mentalister, mellan ”utrustade och icke-utrustade” kausalhöljen, mellan
dem vilkas kausallotus endast är en knopp och dem vilkas kausallotus har yttersta kretsen av
kronblad organiserad och i färd med att öppnas.

4De 70 nivåerna avser utvecklandet av andra kretsens kronblad och vistelsen i ”lärandets
sal”, på mentalstadiet. På dessa sjuttio nivåer utvecklar individen framför allt insikten om hur
han skall balansera motsatserna i sitt liv av kärlek och tjänande. Detta skede har sin mot-
svarighet i striden mellan lägre och högre prästerskapet i Atlantis. I varje individs liv ut-
kämpas under detta skede en liknande strid (LA: mellan individens förstajag och hans
blivande andrajag), som avslutas när han inträder på lärjungaskapets och initiationernas väg.
Växelverkan mellan emotional impuls och kausal-mental energi ger monaden insikt om vad
den lärt i de båda salarna (LA: på emotional- och mentalstadierna).

5De sju nivåerna avverkas på kausalstadiet och när individen blivit lärjunge. De två yttre
kretsarnas kronblad stimuleras på nytt och på särskilt sätt genom lärjungens medvetna
verksamhet. Hittills har den mesta vitaliseringen av kronbladen skett enligt utvecklingslagen
och omedvetet. Nu förändras allt detta i samband med att mentalhöljet blivit självaktivt och
två av viljebladen samordnas och ett av dem ”väcker” vitaliteten och utvecklas.

6Energin från dessa två kretsar börjar cirkulera inom förstatriaden, och när så sker, markerar
detta en mycket betydelsefull epok, att ett tvåfaldigt arbete fullbordats i förstajaget och det
begynnande andrajaget: 1) att triadenheterna har de fyra lägsta spiralerna fullt aktiva (två
grupper om två vardera) och den femte i färd med att aktiveras till samma grad; 2) två kretsar
av kronblad är ”väckta”, en vidöppen och den andra i färd med att öppnas. När den tredje
kretsen öppnas genom initiation, är människan fulländad som förstajag och augoeidernas
arbete med människan slutfört.

7I slutet av de 777 nivåerna genomgår individen initiation (LA: tredje initiationen) och
ingår i en kort avslutande syntetiseringsprocess, där han tillgodogör sig resultaten av sina
erfarenheter på emotional- och mentalstadierna, förvandlar kunskap till visdom, förverkligar
idealen och slutligen befriar sig från förstajagets höljen, som håller honom fången. Initiations-
perioden indelas i sju stadier, varav de fem första hör till andrajagets utveckling, liksom de
fem kumaraerna främst befattar sig med mänskliga evolutionen i solsystemet och planeten.
Detta femtal måste ses ur energiernas, livskrafternas och polernas synvinkel. Exempel: kau-
salhöljet syntetiserar det lägre fyrtalet höljen, tredje strålen syntetiserar de fyra lägre strålarna,
den femte kumaran samlar i sig de fyra lägres arbete.

13.3 Utvecklingsstadier
1I okunnighetens sal (LA: på emotionalstadiet) härskar det emotionalt mentala, känslo- och

önsketänkandet. Människan söker det hon begär genom illusionens lockelser. Alla, som så
söker skördens själviska frukter, måste hata varandra. Därför kännetecknas detta stadium av
kamp och girighet, illvilja och hat, död och vedergällning.

2I lärandets sal (LA: på mentalstadiet) härskar intellektet, som söker vägleda. Ett högre
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slags begär, resultatet av mentalmedvetenheten och dess bruk, ersätter den lägre emotionala
driften. Människan tänker och funderar och söker kunskapens frukt blott för att inse att kun-
skap icke är allt.

3I visdomens sal (LA: på kausalstadiet) gör sig tredjetriaden alltmer gällande. Döden är
okänd i denna sal. Osämja och kamp försvinner och endast harmoni råder. De vetande känner
varandra som ett. I denna sal råder allas enhet med alla, enhet i handling och mål känne-
tecknar all strävan.

4Verklig enhet ligger i insikten om att det större livet alltid innefattar det mindre och att
varje medvetenhetsexpansion för människan närmare denna insedda enhet.

13.4 Mänskliga kausalhöljenas närmare gruppindelning
1Det råder skillnader mellan kausalhöljen beroende på deras olika utvecklingsstadier. Till

exempel fram till mitten av atlantiska rotrasen (när möjligheten till kausalisering upphörde)
förekom kausalhöljen på många olika stadier alltifrån nyligen organiserade ”knoppar” hos de
nykausaliserade till högt utvecklade kausalhöljen hos lärjungar och invigda, som övervakade
släktets utveckling. Numera kan kausalhöljena grupperas enligt sina utvecklingsstadier.

2LA: I den redogörelse som närmast följer beskrivs först förhållandevis utförligt de kausal-
höljen som består av 47:3-materia, vilka i den nu periodiskt inkarnerande mänskligheten är
den stora majoriteten. Därnäst ges en kort sammanfattning om de kausalhöljen som består av
47:2-materia, vilka tillhör en fåtalig minoritet av mänskligheten.

3Knoppkausaler. Eftersom vårt 49-klot befinner sig halvvägs i sin evolution, finns strängt
taget inga oöppnade ”knoppar”. Alla kausallotusar har åtminstone ett kronblad öppnat. Alla
lotusar är organiserade, men det råder stora skillnader också inom denna grupp av föga ut-
vecklade. Objektiv medvetenhet konstaterar dessa skillnader genom att iakttaga triadenheter-
nas lyskraft och kronbladens grad av utveckling. LA: Åtminstone objektiv 46-medvetenhet
krävs för dylik iakttagelse.

4Brahmiska lotusar är sådana kausalcentra, där endast det första bladet eller kunskapsbladet
är fullt utvecklat. Dessa människor är mentalt föga utvecklade och återfinns typiskt som lägsta
slagets kroppsarbetare i alla länder. De kallas även tredje klassens skapare, då deras skapande
förmåga inskränks till fysisk avlelse och deras uppgift huvudsakligen består i att förse den
egna gruppen med organismer.

5Brahmanlotusar är sådana, där första bladet är fullt utvecklat och andra bladet visar tecken
på att öppnas. Hos denna grupp framträder medvetenhetsaspekten mera än i den första. Dessa
är vissa monader från andra 49-klot, främst Jupiter och Venus. Dessa kallas andra klassens
skapare, då de visserligen visar sin skaparförmåga enbart genom fysisk avlelse men likväl
drivs mera av kärlek än av djuriskt begäret som första gruppen. Dessa monader inkarnerar för
närvarande i Asien, framför allt i Indien, i Sydeuropa, på senare tid även i Amerika.

6Primära lotusar. Detta är en grupp, som kommit in under femte strålens inflytande och
därför är väsentligen förbunden med den energi som yttrar sig särskilt i femte strålens 49-klot
och som utgör grunden för all prestation, intelligensen. Denna grupp inkarnerade inte under
atlantisepoken men har kommit in i tiden för ariska rotrasens fjärde och femte underraser.
Dess individer är avsevärt mer framskridna än de tidigare nämnda gruppernas men behöver
utveckla det andra bladet mycket. Hos dem är första bladet öppet och tredje i färd med att
öppnas men andra bladet alltjämt slutet. Andra kretsen visar inga tecken på vitalitet. På grund
av förhållanden i den planet de kommit från har deras utveckling blivit ensidig, varför de
kommit till vårt 49-klot för att ”avrunda” sig. De är av den rent intellektuella, själviska
vetenskapliga typen. De har svarat för mycket av vetenskapens och teknikens utveckling och
anpassning till människans behov, och de arbetar mycket med mineralrikets energi. Detta
måste tolkas så, att den grupp augoeider, som har hand om denna grupp, är förbunden med en
grupp förstajagsdevaer, som magnetiskt gensvarar på mineralrikets devaer. Denna grupp män-
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niskors arbete för släktet har för närvarande en skadlig inverkan, men när andra bladet
öppnas, kommer de att inom den egna specialiteten utföra sannskyldiga under av kärleksfullt
tjänande, vilka kommer att förnya fjärde naturriket. Åttio procent av dem förutses övergå till
femte naturriket i femte eonen, tjugo procent bli kvar i människoriket och gå i pralaya.

7Lidelsens eller begärets lotusar. De kallas så, eftersom deras grundläggande natur är
kärlek eller begär av något slag. Majoriteten av de monader, vilkas tredjetriad tillhör andra
strålen, hör till denna stora grupp. De indelas i fem grupper, varav tre kausaliserat på Jorden
och två var de sista som kausaliserade i månkedjan. De har de två första kronbladen ut-
vecklade och har till uppgift att utveckla det tredje. Många av dem kommer att lyckas ut-
veckla det före sjunde rotrasen i innevarande klotperiod, men flertalet kommer att utveckla
det först i nästa eon, på Jorden i andra rotrasen och kommer att före eonens slut ha utvecklat
hela första kretsens kronblad och organiserat den andra kretsens.

8I 47:3 finns ingen individuell avskildhet, såsom finns i fysiska världen, men däremot
gruppernas avskildhet från varandra. Dessa grupper är alltför talrika för att uppräknas i detalj.
De nyss nämnda fem grupperna bildar endast den allmännaste indelningen. Var och en av
dessa fem grupper delas i sin tur i tio grupper, och dessa i ännu mindre, som alla har sina
symboliska namn.

9I 47:2-sfären, där de framskridna människornas, lärjungars och invigdas kausalhöljen
finns, indelas kausalcentren i grupper enligt vilket departement (1–7), underdepartement (1:1–
7:7, sammanlagt 49), huvuddepartement (1–3) och 45-jag de lyder under. Dessa kausallotusar
är alla organiserade och har ett antal kronblad öppnade, och somliga befinner sig på sista
utvecklingsstadiet. De kan indelas i tre grupper enligt utvecklingsstadierna. Högsta gruppen
omfattar de lotusar, vilkas ”ädelsten” just håller på att avtäckas. Mellersta gruppens lotusar
har ännu inte fullt utvecklat den tredje bladkretsen. Lägsta gruppen har inte fullt utvecklat den
mellersta bladkretsen.

13.5 Kronbladen och eterhöljets centra
1Det nära sambandet mellan kronbladens utveckling i kausalcentret och utvecklingen av

eterhöljets centra måste beaktas. Det är genom dessa eteriska centra, som psykisk energi
strömmar. Eterhöljet vitaliseras av prana. Prana möjliggör organismens aktivitet och fysiska
medvetenhetens utveckling. Prana verkar främst på de fysiska atomerna och molekylerna.
Dess verkan på organismen är trefaldig: den bevarar organismens hälsa, den bygger organis-
men och reparerar den kontinuerligt, den är det medium varmed människor når kontakt med
varandra. Den fysiska magnetismen är till största delen, om inte helt och hållet, beroende av
prana. (LA: Termen ”psykisk” definieras i L1 9.34.19.)

2Eterhöljets centra är energivirvlar, som bildats i etermaterien genom emotionala impulser,
vilka utsänds genom emotionalhöljets centra. Dessa emotionala centra förmedlar i sin tur ännu
högre slags energi. Därför kan man säga att eterhöljets centra är källan till människans
psykiska energi och alltså påverkas av utvecklingen av kausalcentrets kronblad. Varje kron-
blad är i sin tur ett slags kraftcentrum, och den energi som utgår därifrån påverkar de eteriska
centren och alstrar psykisk energi av olika slag.

3Den energi kausalhöljet avger förnims blott föga på utvecklingens tidiga stadier. Män-
niskan följer sin utstakade väg genom den animala och mänskliga instinkten och kan tryggt
anförtros den stimulans som utgår från hennes grupps centra och den drivkraft som innebor i
hennes höljen och i de tidigare evolutionsvågorna. Det är först när individen nått ett för-
hållandevis framskridet stadium, som kausal kraft strömmar genom eterhöljets centra på ett
sådant sätt att det ger resultat i medvetenheten, och när så sker, blir han det djupt varse i sin
fysiska hjärna. Vad som här avses är inte den vanliga animala psykiska mottaglighet som de
högre djuren och primitivare människorna uppvisar. Denna är omedveten och okontrollerad
och har ingen funktion i esoteriken. Vad som avses är tvärtom de högre förmågor som fram-
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skridna människor, lärjungar och invigda uppvisar och som är resultat av att kausal energi
strömmar in i främst fem av eterhöljets centra. Detta sker på ett sådant sätt att individen blir
medveten i sin fysiska hjärna om ändamålet, tekniken, effekterna i inkarnationshöljena och på
andra människor och hennes egen förmåga att efter önskan använda denna energi, så att den
står under hennes kontroll.

4De enda centra i eterhöljet, som esoterikern skall befatta sig med, är hjäss-, pann-, strup-,
hjärt- och bascentren. Hans uppgift består i att överföra energin från bas- och solarplexus-
centren till de fyra högre. Det förutsätts att han redan överfört eller är i färd med att överföra
energin från sakralcentret till solarplexuscentret för att leda den vidare till strupcentret.

5Mjältcentret, som är fördelare av prana, utvecklas för sig, och dess energi överföres inte till
något annat centrum utan utstrålas medvetet. När dess motsvarighet i hjässcentret väcks, blir
detta organet för esoteriskt helande. Genom detta centrum upptar helaren prana och livsenergi
från etrarna med en viljeakt och andas sedan ut den på den som skall helas med en akt av
medkänsla. E 5.14, 9.5.24

6Ifråga om etercentren bör noteras att tolvtalet förekommer i såväl panncentret som
hjässcentret. Panncentret består av (8 x 12 =) 96 kronblad och hjässcentret av (8 x 12 x 10 =)
960 + 12 kronblad. I båda fallen anges ett samband med kausalhöljets tolvbladiga centrum. I
båda fallen förekommer 8 x 12, varvid åttan anger fyra plus fyra: de fyra inkarnationshöljena
och kausalcentrets fyra kretsar. Tolvtalet förekommer dessutom i hjärtcentret.

7Det är först när eterhöljets hjärt-, pann- och hjässcentra är fullt aktiva med sina kronblad
utvecklade, som kausalcentrets innersta eller fjärde bladkrets utvecklas.

8Mycket viktigt är sambandet mellan de fyra kretsarna i kausalhöljets centrum och mental-
höljets (47:4) åtta centra med tolv kronblad i varje.

9Att de centra, människan skall befatta sig med, nödvändigtvis är fem till antalet beror på
följande fem fakta, vilka hon måste studera, om hon önskar planenligt väcka sina centra och
om hon vill gå den trygga vägen till sann medvetenhetsutveckling: 1) Energin utgår för män-
niskans vidkommande från solsystemets femte värld, kausal-mentalvärlden. 2) Det är genom
sitt femte hölje, kausalhöljet, som människan kan medvetet arbeta med sin utveckling. 3)
Människans utvecklingsväg är femfaldig, avser människans fem världar (LA: 47–49 indelas i
fem molekylarvärldar, KOV 1.11.3) och indelas i fem stadier (KOV 1.34.4). 4) Vårt sol-
system är visserligen det andra systemet, men det är inne i sin femte period, som svarar mot
femte stadiet i människans utveckling, idealitets- eller kausalstadiet, det stadium på vilket
människan genomgår initiationerna. 5) Femte spiralen håller på att väckas i triadatomerna.
Detta måste ha skett, innan energiutbytet mellan kausalcentret och de eteriska centren blir så
starkt att det väcker människans fysiska hjärna och gör henne varse de inre strömmarna. Detta
sker vanligen när det femte kronbladet organiseras.

10Hela frågan kan ses också i ett större perspektiv, ur de fem kumaraernas synvinkel. En
människas etercentra utgör sammantagna en liten ”energienhet”. Hon ingår i en grupp män-
niskor, och dessas ”energienheter” utgör sammantagna ett kronblad i det centrum en ännu
större grupp utgör. Ett dylikt gruppcentrum utgör i sin tur ett kronblad i ett visst planetariskt
centrum, som är ett kraftcentrum hos planethärskaren. Här måste emellertid ihågkommas att
människans etercentra inte tillhör samma värld som planethärskarens eteriska centra. Män-
niskans eteriska centra finns i systemiska etervärlden (49:4), medan planethärskarens eteriska
centra finns i kosmiska etervärlden (46). Det är först när individen blivit 46-jag, som hans
energi ingår i det planetariska centrets energi i dess egen värld. Planethärskarens kosmiska
eteriska centra (46) överför och förvandlar energi och står i samma förhållande till honom
som människans eteriska centra (49:4) står till henne. Alla de grovfysiska centren, till
exempel munnen, förmedlar något slags energi som uppstår i människans hjärna eller vilja.

11Den energi, som utgår från kausalhöljet, verkar genom eterhöljets centra och ger olika
resultat allt efter människans utvecklingsstadium. På mänsklighetens nuvarande allmänna
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utvecklingsstadium och på grund av bristande inrätning når kausalenergin inte fysiska hjärnan
så väl som den senare skall göra. Däremot når den emotionalhöljets centra, som då stimuleras
av två varandra motriktade kraftströmmar: den nya kausala kraften och den fysiska materiens
kraft, som rått sedan mycket länge. Men eftersom emotionalmaterien hos de flesta ännu så
länge är otillräckligt organiserad, uppröres den våldsamt, när den stimuleras av kausal energi.
Konflikten mellan dessa båda krafter är ofta orsaken till den brist på kontroll över känslolivet
som överallt kan ses.

12Tre praktiskt viktiga uppgifter om sambandet mellan kausalcentrets och etercentrens ut-
veckling: 1) Etercentren sägs bli ”fyrdimensionala”, när aspiranten är i färd med att utveckla
kausalcentrets femte och sjätte kronblad, har rätat in eter-, emotional- och mentalhöljena med
kausalhöljet och stabiliserat såväl emotional- som mentalhöljena. (LA: Med talet om ”fyr-
dimensional” rotation menas icke endast att centren roterar i fler riktningar än förut utan även
att eterhöljets centra inrätas med emotionalhöljets, så att den emotionala kontrollen av det
fysiska blir mer fullkomlig, samtidigt som den mentala kontrollen av det emotionala för-
bättras. Därmed sammanhänger att de skyddande hinnor, som skiljer motsvarande centra i
eter- och emotionalhöljena från varandra, upplöses, varmed emotional objektiv medvetenhet i
fysiska dagsmedvetenheten naturenligt förvärvas.)

13I samband därmed måste aspiranten studera förvandlingens lagar, ”gudomlig alkemi”,
varigenom han lär sig att förvandla lägre kraft till högre och flytta sin medvetenhet till högre
höljen. Då blir han en kanal för kausalenergierna på sådant sät att även essentialenergier
börjar strömma genom kausalhöljet ner i inkarnationshöljena. Han måste bli utstrålande gent-
emot andra människor genom sitt hjärtcentrum och kunna stimulera andras hjärtcentrum
genom sitt eget.

142) När aspiranten blir allt mer utstrålande, begynner upplösningen av den eterhinna som
skiljer eterhöljet från emotionalhöljet och därmed hindrar individen att vara dagsmedveten i
emotionalvärlden. Det börjar uppstå revor i hinnan, och genom dessa blir individen medveten
om skeenden i emotionalvärlden och kan få bättre kontakt med kausalhöljet. Vidare ökar
hjässcentret sin aktivitet och blir förmöget att mottaga blixtartade intryck från högre världar.
Detta sker till en början tillfälligtvis men oftare allteftersom revorna i eterhinnan blir fler.
Energierna från de lägre etercentren höjs upp i högre centra: bas-, sakral- och solarplexus-
centrens energier höjs upp till hjärt- och strupcentren samt ett centrum mellan skulderbladen
som aspiranten själv tillfälligt skapar. I ett senare skede höjs energierna i alla de sex lägre
centren – bas-, sakral-, mjält-, solarplexus-, hjärt- och strupcentren – till pann- och
hjässcentren samt ytterligare fem centra i huvudet. 13.6.26

153) När aspiranten skrider framåt, balanserar han motsatserna och når han psykologisk
insikt om sina medmänniskor: ”hans broders hjärta avslöjar sin hemlighet för honom”. Han
blir en erkänd kraft i världen, och människor vänder sig till honom för hjälp och stöd. Han blir
en släktets hjälpare och tjänare.

16Detta utvecklingsstadium kännetecknas av att aspiranten inser pengarnas esoteriska be-
tydelse för tjänandet. Han begär inte mer för sig själv än det som sätter honom i stånd att
utföra sitt arbete. Hans bruk av pengar är i själva verket ett av de viktigaste prov han genom-
går under förberedelsen för lärjungaskapet.

17Vidare utmärks detta stadium av att aspiranten genom sitt liv blir ett redskap för för-
störelse i esoterisk bemärkelse. De krafter, som strömmar igenom honom från högre världar
och från hans Augoeides, stimulerar både gott och ont. Inkarnationshöljenas centra stimuleras,
ibland överstimuleras, så att både individen och hans grupp kan begå allvarliga misstag. Men
om individen däremot lärt sig att kontrollera sina höljen, så tjänar dessa mottagna starkare
energier till att underlätta för honom att i fysiska dagsmedvetenheten och genom centren i
huvudet nå kontakt med Augoeides.

18Allt detta arbete måste individen utföra i människans världar (47–49) och i inkarnations-
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höljena, och det måste fortgå, tills de två yttersta kretsarnas kronblad fullt utvecklats och den
tredje kretsen kronblad organiserats. Därefter kan han övergå till idealitetsstadiet och genom-
gå tredje initiationen. I (”visdomens sal” =) kausalvärlden blir han gradvis varse de krafter
som finns i hans kausalhölje och i hans egen kausalgrupp. Först nu kan han anförtros kun-
skapen om dessa krafter, då han kommer att använda dem för att tjäna mänskligheten. Efter
fjärde initiationen blir han delaktig i och kan anförtros med en del av planetväsendets energi
och blir därmed förmögen att befordra planethierarkins planer för evolutionen.

13.6 Initiationerna och kronbladen
1I ämnet kronbladens utveckling genom initiationerna är det inte mycket som får exoteriskt

uppges för närvarande. Endast vissa antydningar får göras om hur energin skall rätt riktas, vilka
grundläggande livsproblem människan måste lösa, vissa motsvarigheter och analogier och
praktiska råd om konstruktivt tänkande. Alla esoteriska lärare har med sin undervisning till
ändamål att öva lärjungarna i det rätta bruket av tankekraft. Detta undervisningssätt tillämpas
oföränderligt. Läraren gör en antydan och ger vissa analogier jämte ett förslag om var upp-
lysning kan hämtas. Det är lärjungens sak att inse att antydan är värd att följas, att meditation är
väg till insikt och att den antydan läraren gjort är ett ”frö”, ett ämne för meditation, att fakta utan
sammanhang är till större skada än nytta, att all kunskap måste smältas, bearbetas och omsättas i
lärjungens egen erfarenhet, att analogierna måste stämma i atomiskt, mänskligt, planetariskt och
kosmiskt avseende, att mycken kunskap icke lämnas ut, förrän lärjungen invigts, eftersom all
kunskap handlar om energi och kan missbrukas.

2Var och en av de tre kretsarna av kronblad är nära förbunden med ett visst utvecklings-
stadium. Mycket av arbetet med första kretsen ingår i erfarenheten på emotionalstadiet. Det
viktigaste och mest tidsödande arbetet är att organisera bladen och förbereda dem för öppnan-
de. Bladens själva öppnande är kortvarigare och åstadkoms genom att energi från andratriaden
strömmar in. I vårt 49-klot sker detta genom ett samarbete mellan mahachohanen, det 44-jag
som ansvarar för individens kausalgrupp och individens Augoeides.

3Första kretsen organiseras på emotionalstadiet under ledning av energi från maha-
chohanen, vilket påverkar tredje gruppen av kausaldevaer. Andra kretsen organiseras på
mentalstadiet under ledning av energi från bodhisattvan, vilket påverkar andra gruppen av
kausaldevaer. Tredje kretsen organiseras på kausalstadiet under ledning av energi från manun,
vilket påverkar första gruppen av kausaldevaer.

4På emotionalstadiet, där första kretsens blad organiseras, är det kausala inflytandet till en
början ringa. Men när de tre bladen tillräckligt aktiverats och vitaliserats genom den energi
som samlats och lagrats i kausalhöljet genom inkarnationernas erfarenheter, sker ett slags
initiation, som är en motsvarighet i lägre världar till de stora initiationerna i kausalvärlden.
Energin i den yttersta bladkretsen får denna att sära sig från den närmast inre kretsen och att
öppnas. Kretsens tre energier börjar växelverka, vilket markerar att ett bestämt stadium upp-
nåtts. Denna serie initiationer registreras sällan i fysiska dagsmedvetenheten på grund av
höljenas relativt låga grad av organisation och hjärnans ringa mottaglighet. Men de är likväl
initiationer av lägre slag och märks i människans yttre liv genom hennes insikt om relationer
med grupper i fysiska världen, exempelvis medlemskap i intresseföreningar och dylikt.

5En liknande process äger rum, när den andra bladkretsen organiseras och bereds för öpp-
nande. Denna gång samarbetar bodhisattvan, 44-jaget och individens Augoeides. Dessa små
initiationer avser emotionalitetens höjande från personlig till opersonlig och osjälvisk kärlek,
idealism och altruism.

6När tredje bladkretsen skall öppnas, samarbetar manun, bodhisattvan, den kausalt fullt
vakne individen själv och hans egen esoteriske lärare (”mästare”, 45-jag). Efter andra initia-
tionen deltar även planethärskaren.

7Allmänt kan alltså sägas att kausalgrupper, där första kretsens blad organiseras och
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öppnas, framför allt står under mahachohanens inflytande; kausalgrupper, där andra kretsens
blad organiseras och öppnas, står under bodhisattvans inflytande och kausalgrupper, där tredje
kretsens blad organiseras och öppnas, står under manuns inflytande. Häri ligger också för-
klaringen till att mahachohanerna har längre ämbetsperioder än manuerna och bodhisattva-
erna. Också företräder manun och bodhisattvan vardera en typ av trefaldig kraft, medan maha-
chohanen är brännpunkt för fem typer av energi, som var och en är till naturen trefaldig.

8Att ett kronblad öppnas betyder att ett visst slags kraft alstras, handhas, tillgodogöres och
används, först omedvetet, senare med full förståelse.

9På emotionalstadiet får individen lära sig meningen med aktivitet, som bygger på hans
egen fysiska energi han har inneboende eller har upptagit, gruppens energi och fysiska
världens energi. På mentalstadiet blir individen medveten om att han kan använda medveten-
hetsenergin i formbyggande, sociala relationer och i släkt- och andra grupptillhörigheter. Han
når en klar insikt om sexualiteten och hur den skall styras men ännu inte hur han skall an-
vända den medvetet och konstruktivt. På kausalstadiet får den invigde kunskap om hand-
havandet av viljeaspektens energi, den dynamiska användningen av viljan i uppoffrande
arbete och får nycklarna till energins trefaldiga mysterium.

10Orden ”kunskap, enhet och offervilja” betyder esoteriskt mycket mera än vad de gör i var-
dagligt bruk. Varje bladkrets står för en av dessa tre verkligheter. De är uttryckssätt för tre
stora egenskaper, som kännetecknar alla sig manifesterande väsen – gudar, människor och
devaer. Från människans synpunkt är kunskap något som var inneboende i det tidigare sol-
systemet och är den förmåga hon måste förvärva. Det är den planethärskarens dolda energi
som hon måste förvärva, lära sig fokusera i fysiska hjärnan och på det sättet tillämpa.

11Enhet är den förmåga som innebor i det nuvarande solsystemet. Det är den planet-
härskarens dolda energi som hon måste förvärva, fokusera i hjärtcentret och på det sättet
tillämpa.

12Offervilja är den förmåga människan skall erövra i framtiden, den förmåga hon skall
intelligent fokusera genom hjässcentret och på det sättet tillämpa. Denna förmåga är beroende
av hennes medvetenhetsutveckling och alltså insikt om den egna gruppens esoteriska ändamål
och om de planetariska väsendena. Offerviljan innefattar förmågan att avsäga sig både första-
triaden och kausalhöljet och måste således förutsätta förståelse av både förstatriadens och
andratriadens energi och förmågan att förena dessa båda slags energier. Den avser central-
punkten i kausalcentret, ”ädelstenen i lotusblomman”, och det är först när alla tre offerviljans
blad i de tre kretsarna öppnats, som detta slags energi frigöres. Förstatriadens energier har då
bragts under kontroll. De tre grupperna av kausaldevaer är likaledes redo för det stora offret.
Detta innebär att det magnetiska band, som förenar monaden med mental-, emotional- och
fysiska materien, slits. Då behöver monaden inte längre inkarnera, finns det inte längre in-
dividuell sådd att skörda och är människan befriad. Det slutliga offret innebär också att första-
triaden avskiljes från kausalhöljet och upplöses.

13Det innebär också att kausalhöljet fullständigt upplöses och de hithörande kausaldevaerna
förintar sina livsformer. De fyra lägre grupperna av kausaldevaer återgår till värld 46, medan
de tre högre grupperna återgår till kosmiska mentalvärlden för att stanna där till en senare eon
och då framträda som medlemmar av planetariska kollektivväsen. Kausaldevaerna måste all-
tid ses som kollektivväsen. De kausaldevaer, som bildarde människans kausalhölje, kommer
inte att bilda planetväsen ensamma och isolerade. De 49 grupperna av kausaldevaer kommer
att ingå i sju solsystems 49 planetväsen.

14De fyra grupper, som ingår i solen i värld 46, kommer att återframträda som fyra planet-
väsen, vilka är de 28.

15Kunskap är rätt uppfattning av energi, dess lagar, ursprung och bevarande, dess egen-
skaper, typer och vibrationer. Den innefattar en uppfattning av de olika vibrationerna, de
centra varigenom kraften inträder, de kanaler vari den cirkulerar, de trianglar och andra geo-
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metriska figurer den bildar under evolutionen, de cykler och den ebb och flod energin genom-
går i samband med olika slags planetarisk manifestation, alla naturrikena inräknade, och den
verkliga innebörden, sedd ur kraftaspektens synvinkel, av aktivitets- och passivitetsperioder,
manvantara och pralaya. Den innefattar även en riktig insikt om obskurationens lagar. Detta är
kunskap: att rikta kraftströmmar rätt, först i människans tre världar (47–49, LA: i molekylar-
världarna enbart) och sedan i solsystemet (43–49, LA: huvudsakligen i atomvärldarna).

16Enhet är rätt uppfattning av formens bruk och ändamål, av de energier som erfordras för
formbyggande, formens användning och den förbrukade formens slutliga upplösning. Den
innefattar en insikt om lagarna för attraktion och repulsion, om magnetisk växelverkan mellan
alla former, om grupprelationer, om det enande livets vitaliserande kraft och om det ena
väsendets attraktion på det andra. Den innefattar en förståelse av alla former, formers ändamål
och formers förhållanden till varandra. Den avser byggnadsprocesserna i människan själv och
i solsystemet, och den förutsätter utvecklandet av de krafter i människan som skall göra henne
till en medveten byggare i en framtida cykel.

17En av de stora uppenbarelser, som delges vid initiation, är avslöjandet för den invigde av
det särskilda kosmiska centrum, varifrån det slags kraft utgår som han kommer att handha, när
han med tiden blir en evolutionsledare för ett kommande människosläkte. Därför måste han
äga icke endast kunskap utan också enhetens energi för att kunna hjälpa monaderna att kau-
salisera genom att offra sitt eget kausalhölje.

18Offerviljan innefattar mera än vad som hittills uppgivits. Den innefattar följande fyra
faktorer: 1) kunskap om planetregeringens ändamål och avsikter; 2) insikt om det egna
departementets särskilda slags energi och egenskaper; 3) förståelse av de olika grupper av
väsen som deltar i planet- och solsystemens manifestation; 4) vetskap om vissa kosmiska
företag vår planetregering medverkar i.

19Den ovannämnda andra faktorn avser den fjärde bladkretsen, de tre blad som omedelbart
omger ”ädelstenen i lotusblomman”. Vart och ett av dessa tre innersta blad är förbundet med
någon av de tre yttre kretsarna och organiseras, när bladen i dess egen krets öppnas. Den
fjärde kretsen utgör därför en syntes av kunskap, enhet och offervilja. Genom den typ av
kraft, som strömmar genom den fjärde kretsen, är denna nära förbunden med ett av de tre
högsta centren hos det planetväsen som företräder människans tredjetriads departement.

20När tredje initiationen genomgås, öppnas tredje kretsens kronblad, och vid fjärde initia-
tionen öppnas den fjärde kretsens och avslöjas ädelstenen genom invigningsstavens elektriska
kraft, som inför solsystemets eget syntetiserande departements energi. Därmed är arbetet slut-
fört: triadenheternas energi har vitaliserat alla spiralerna, alltmedan kausalcentrets fulländade
kraft och centralpunktens dynamiska vilja bringas till fullständig och förenad aktivitet. Detta
medför en trefaldig kraftutveckling, som fullständigt upplöser kausalhöljet: 1) Triaden upp-
löses i sina tre beståndsdelar, vilka återgår till materiereservoaren. 2) Kausalcentret upplöses,
och de devaer som utgjort det, givit det dess sammanhållning och kvalitet, insamlas av högsta
klassen augoeider, som återlämnar dem till (solens hjärta =) solen i värld 46). Devamaterien
kommer att åter användas i en framtida eon i vårt solsystem, men augoeiderna kommer inte
att manifesteras igen förrän i nästa solsystem, då de kommer att vara planetariska kollektiv-
väsen. 3) Centralpunktens energi återgår till kosmiska eteriska världar.

21Det är genom initiatorns handhavande av staven vid de två första initiationerna, som de
två yttre kretsarnas kronblad först öppnas och deras energier frigöres, varefter de två slags
krafter, som innebor i de sex bladen, samordnas med varandra och börjar växelverka. De öpp-
nanden av kronblad, som tidigare skett, har icke varit fullständiga, icke medfört de samhöriga
krafternas samordning och därför varit blott av förberedande karaktär. Nu däremot fullbordas
krafternas samordning och fulländas kraftströmmarnas omlopp vad gäller de två yttre blad-
kretsarna. Staven riktas mot ett visst ”nyckelblad” enligt individens departementstillhörighet.

22Eftersom kronbladens materia är devamateria och kronbladens energi är vissa kausal-
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devaers energi, övervakas förfarandet av en stor deva. Devan biträder de två faddrarna (45-jag
eller högre jag) och initiatorn med att vara utjämnande polen i en trekraft, vari faddrarna är de
positiva och negativa polerna. Denna trekraft stabiliseras av initiatorn och varar ett kort ögon-
blick med initianden i mitten. Genom trekraftens tre poler cirkulerar energin från tredje-
triaden medelst invigningsstaven.

23Denna kraft, som tillföres kausalhöljet utifrån, är trefaldig, såsom symboliseras av de tre
skyddande makterna och stavens egen trefaldiga natur. Kraften utgår i första hand från den
planetregering som styr individens tredjetriads departement, därifrån till det planetariska
hjäss-, hjärt- eller strupcentret. Energin införes i den bladkrets och i det blad i kretsen som
initiationen avser. Det finns här ett nära samband mellan kausalcentret och eterhöljets centra.

24Kraftöverföringen från högre till lägre världar göres i följande ordning: från ifrågavarande
planetregering till det planetariska centret, från det planetariska centret till individens tredje-
triad, från tredjetriaden till någon av de tre bladkretsarna enligt ifrågavarande stråle, från blad-
kretsen som helhet betraktad till ett av bladen enligt kraftens egenskap och typ, från detta blad
till någon av förstatriadens tre enheter allt enligt departementet ifråga, från triadenheten via
triaden som helhet (cirkulerande i denna) och centren i mental- och emotionalhöljena till
något av de tre högre centren i eterhöljet och från etercentret till fysiska hjärnan.

25Härav framgår varför det är nödvändigt att rena höljena och räta in dem, så att kraften kan
strömma in ohindrad. Detta nedflöde av kraft får verkningar i såväl materie- som medveten-
hetsaspekten: i såväl höljena som deras medvetenhet. Höljena och deras ingående atomer
stimuleras, så att de ökar sin utstrålning av energi. Höljesdevaernas inflytande över höljena
minskas till förmån för kausaldevaerna, ett steg i den process som till sist skall leda till att
höljesdevaerna återgår till sitt ursprung. Kraftinflödet stimulerar medvetenheten, så att män-
niskan erövrar psykiska förmågor hon potentiellt äger. De tre huvudsakliga centren i
organiska hjärnan – tallkottkörteln, hypofysen och altamajorcentret – påverkas, så att män-
niskan i sin fysiska hjärna blir varse högre inflytanden, skeenden och krafter. Det centrum på-
verkas som svarar mot departementet för denna initiation. Det är höljesdevaernas kraft, som
hållit dessa centra slumrande, men denna kraft ersätts nu med kausaldevaernas energi.

26Hela denna process är nära förbunden med eterhöljets trefaldiga energi och åstadkommer
alltså i centralkanalen effekter, som väcker kundalini i bascentret, så att den stiger upp i den
trefaldiga kanalen, återigen enligt det departement det handlar om. Inför andra initiationen har
energin från centren under diafragman vanligen stigit till centret mellan skulderbladen. Vid
andra initiationen når den upp i huvudet, varvid alla centren i bålen är aktiva. Det som
därefter återstår är att samla energierna i huvudet, åstadkomma den erforderliga geometriska
växelverkan mellan de sju centren i huvudet och sedan inför den slutliga frigörelsen fokusera
dem alla i hjässcentret.

27Människan inträder i femte riket, när hon lyckats vitalisera femte spiralen i alla sina in-
karnationshöljens (mental-, emotional- och eterhöljets) atomer, när hon utvecklat tre av
kausalcentrets kronblad och är i färd med att utveckla det fjärde och femte och när hon blivit
medveten om planetväsendets kosmiska prana (46).

28Vid fjärde initiationen är fjärde strålens planethärskares kraft en avgörande faktor. Det är
hans livsenergi (LA: glöm inte att energierna 43–46 är kosmiska väsens prana, livskraft), som
överföres till initianden genom invigningsstaven. Denna elektriska kraft fås att cirkulera genom
vissa centra, varvid den åstadkommer den erforderliga stimulansen. På motsvarande sätt är det
vid femte initiationen tredje strålens planethärskares energi och vid sjätte initiationen andra
strålens planethärskares energi. Vid sjunde initiationen är det första strålens planethärskares
energi, som överföres till 44-jaget. Så kan det sammanfattas:
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1:a initiationen: sjunde planethärskarens magiska kraft
2:a initiationen: sjätte planethärskarens aggressiva eld
3:e initiationen: femte planethärskarens inlysande ljus
4:e initiationen: fjärde planethärskarens harmoniserande liv
5:e initiationen: tredje planethärskarens sammanfogande makt
6:e initiationen: andre planethärskarens enande värme
7:e initiationen: förste planethärskarens dynamiska elektricitet.

29Det bör understrykas att initiation är en abnorm process. Initiation är ett stort experiment,
som vår planethärskare företar i denna eon. I tidigare eoner skedde hela processen (LA: andra-
jagets aktivering) naturlagsenligt, och kanske gör den det även i framtida eoner. I detta
sjuklots innevarande, fjärde eon genomgår planethärskaren en viss utbildning för att stimulera
sina centra. Denna omständighet utnyttjar vår planetregering och -hierarki för att åstadkomma
vissa resultat i mänskligheten. Hela processen är frivillig, och människan kan välja att i stället
följa den normala processen med årmiljonernas sakta lunk.

30LAs kommentar: DK säger här att initiation är en abnorm process. HTL säger (L1 4.9.5) att
planetarisk initiation är en fullt normal utvecklingsprocess. Båda har givetvis rätt, och mot-
sägelsen är skenbar, beror på att de talar i olika skalor. I solsystemisk skala är initiation en
onormal process, i planetarisk skala och i vår eon är den en normal process. Att samtidigt tänka
i flera skalor är att idka perspektivtänkande, 47:5.

13.7 De tre mysterierna
1Vid tredje, fjärde och femte initiationerna får den invigde de tre nycklarna till de tre myste-

rierna. Dessa tre mysterier har han på tre lägre stadier endast anat: första mysteriet har han
anat på emotionalstadiet, andra mysteriet på mentalstadiet och tredje mysteriet på kausal-
stadiet före initiationen.

2Det första mysteriet avser elektriciteten och ligger i den fysiska solen. När den invigde fått
nyckeln till detta mysterium, kan han använda den fysiska atomens dolda energier. Det andra
mysteriet är polaritetens eller sexualitetens mysterium och ligger i 46-solen. När den invigde
fått nyckeln till detta mysterium, kan han utnyttja de dolda krafterna i alla former. (LA: Med
”alla former” avses alla former i 47:4–49:7.). Det tredje mysteriet är eldens mysterium eller
den dynamiska centrala solsystemiska kraftens mysterium och ligger i kosmiska kausal-
mentalvärlden (29–35).

3Elektricitetens mysterium har tre nycklar, som förvaras av tre kosmiska jag tillhörande den
grupp som kallas verksamhetens buddhaer (LA: vilka ingår i planetregeringen, MV 17.2.6).
Det är dem förbehållet att styra fysiska världens elektriska krafter och att rikta de tre stora
energiströmmar av detta slag som avser vårt nuvarande klot. Dessa tre strömmar avser fysiska
atommaterien. Motsvarande väsen fullgör liknande värv beträffande sjuklotets och 49-klotets
elektriska krafter. Mysteriet med denna trefaldiga elektricitet sammanhänger i stort sett med
de mindre byggarna, med eterenergierna, det fysiska ljuset, naturkrafterna.

4I polaritetens mysterium handlar det återigen om tre olika slags krafter, som manifesterar
sig. Dessa krafter handhas av de tre enhetens buddhaer, som ägnar sig åt problemet med
polernas ömsesidiga närmande i alla världar. Gautama Buddha är en av de tre som fullgör
detta värv i samband med vårt klot och har intagit denna plats efter en tidigare buddha,
Kashyapa, som gått vidare till högre arbete i samband med sjuklotet. Dessa buddhaer förenar
olikheterna och bygger dem till en form.

5Uppfattningarna om sexualiteten måste höjas från sin nuvarande lägre innebörd till en
högre idé. Sexualiteten i de tre lägsta världarna (47–49) är en lägre motsvarighet till sådana
verksamheter i högre världar som formbyggande och vitalisering medelst viljeaspektens en-
ergi, utvecklandet av medvetenhet genom högre viljeenergiers påverkan på materien.



13

6I denna högre idé om sexualitet ingår förståelsen av följande stadier: ömsesidig attraktion,
kompletterande lämplighet, instinktivt tycke, närmande och förståelse för samarbete, förening,
moderns tillfälliga övertagande av främsta rollen och faderns tillfälliga tillbakadragande,
arbetet med att skapa sonen, sonens växande både materiellt och i medvetenhet, sonens fri-
görelse från modern eller medvetenhetens från materien, sonens igenkännande av fadern och
återvändande till honom. LA: I denna symbolik avses med ”modern” förstatriaden, med
”sonen” andratriaden och med ”fadern” tredjetriaden. Givetvis handlar det även om trekrafter.

7Slutresultatet av denna process har då blivit att alla tre triadjagen utfört sina funktioner (sin
dharma) i fysiska världen och uppvisat sina respektive energier. Tredjejaget (fadern) ger den
igångsättande impulsen. Förstajaget (modern) bygger, när, skyddar sonen på foster- och barn-
stadiet. Andrajaget (sonen) är resultatet av tredjejagets och förstajagets förening men har sin
egenart och sin egenenergi. Med tiden blir andrajaget tredjejag och upprepar processen, som
ger upphov till avlelse, skapelse och medvetenhetens växande.

8Eldens mysterium avser den utomsystemiska, kosmiska energi som utgör grunden för både
första- och andrajagets liv. Individen kan bli skapare först såsom tredjejag, när han lärt sig att
förena första-, andra- och tredjetriadernas energier. Först när ”ädelstenen i lotusblomman” är i
färd med att avslöjas, alltså fjärde bladkretsen håller på att öppnas, kan den invigde inse vad
vilja egentligen innebär. Han måste ha fullt erövrat essentialmedvetenheten, innan han kan
förstå den stora energi, varav de lägre energierna endast är ofullkomliga uttryck.

Ovanstående text utgör avdelning 13 av boken Kosmisk intelligens och dess manifestation i
solsystemet, planeterna och människan, en av Lars Adelskogh gjord hylozoisk (pytagoreisk)
parafras av och kommentar till A Treatise on Cosmic Fire av Alice A. Bailey och D.K.


