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AVDELNING 1
INLEDANDE, HÖLJESENERGIERNA, FÖRSTATRIADEN

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

1.1 Definition av kosmisk eld
1I En avhandling om kosmisk eld (CF) avhandlas ämnet eld både makrokosmiskt och

mikrokosmiskt, med avseende på både solsystemet och människan. De grundbegrepp, som
därvid först måste avhandlas, kan först synas svårbegripliga men kan efter närmare begrundan
och studium visa sig klargörande och betraktas såsom erbjudande en logisk hypotes om
energins natur och ursprung.

2LA: Med ”eld” menas således energi. ”Kosmisk eld” betyder energi av kosmiskt ursprung.
”Kosmisk” skall i detta sammanhang fattas såsom syftande på de 49 kosmiska atomvärldarna,
de 49 atomslagen och dessas energier, i motsats till de solsystemiska (43–49) molekylar-
världarna, molekylarslagen (43:2-7, 44:2-7 etc. ända till 49:2-7) och dessas energier.
”Kosmisk eld” betyder alltså atomisk materia och energi, som finns överallt i kosmos, medan
molekylär materia och energi finns enbart i solsystemen. Betydelsen av denna distinktion
framgår av faktum att först övermänsklig medvetenhet, begynnande med 46-medvetenhet, kan
vara medveten i atomslagen och medvetet styra atomisk energi, varför lägre medvetenhet (47–
49) är medvetenhet endast i molekylarslagen och lägre vilja (47–49) kan medvetet styra
endast molekylarenergierna (alltså högst 47:2, 48:2 och 49:2). I en annan betydelse menas
med ”kosmisk” världarna 1–42, alltså världarna bortom solsystemen. Men också denna be-
tydelse sammanhänger med den tidigare förklarade distinktionen mellan atom- och mole-
kylarmateria, eftersom solsystemen i världarna 43–49 är byggda av molekylarmateria till
skillnad från kosmos i dess helhet. I fortsättningen har i stället för originalets ord ”eld”
(engelska: fire) oftare brukats ordet ”energi”.

1.2 Energin i makrokosmos
1Till sin grundläggande natur är energin trefaldig men visar sig i manifestationen (LA: sol-

systemmanifestationen avses, 43–49) såsom femfaldig. De tre grundläggande manifesterade
energierna är: gnideld, soleld och blixteld (engelska: fire by friction, solar fire, electric fire).

2LA: Var och en av dessa tre beteckningar har en trefaldig betydelse, vilka nu skall anges:
1) Med ”gnideld” menas förstatriadens energi (47:4, 48:1, 49:1), med ”soleld” andratriadens
energi (45:4, 46:1, 47:1) och med ”blixteld” menas tredjetriadens energi (43:4, 44:1, 45:1). 2)
Dessutom menas med ”gnideld” särskilt 49:1, med ”soleld” särskilt 46:1 och med ”blixteld”
särskilt 43:1 (det lägsta i den lägsta, det mellersta i den mellersta och det högsta i den högsta),
den sistnämnda direkt mottagen i tredjetriadens högsta enhet, 43:4. 3) Slutligen menas dessa
energiers ursprung hos solhärskaren, nämligen gnideld = 35-energi, soleld = 32-energi och
blixteld = 29-energi. Solhärskaren regerar dock inte i ensamt majestät utan har sin regering.
Denna, som kallas solsystemregeringen, är indelad i tre departement, centrade i värld 35, 32
och 29. Tredje departementet (materiedepartementet) förmedlar 35-energin via värld 42 till
värld 49 (där den manifesterar sig såsom s.k. kundalini). Andra departementet (medveten-
hetsdepartementet, ”kärlek–visdom”) förmedlar 32-energin via värld 39 till värld 46 (där den
manifesterar sig i augoeiderna). Första departementet (viljedepartementet) förmedlar 29-
energin via värld 36 till värld 43.

3LA: I de esoteriska skolorna har dessa tre grundenergier med deras nerdimensioneringar
aldrig klargjorts, varför den traditionella framställningen om dem, såsom exempelvis i CF 37–
54, måste te sig obegriplig för oinvigda, ett ”mysterium”, och därför givit dessa anledning till
förhastade och givetvis obefogade slutsatser om att de invigdas lära skulle vara ”bedragares
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andliga hopkok”. Det måste därför upprepas ännu en gång att de invigdas lära aldrig var
avsedd för andra än invigda, att denna lära alltid nedlades i symboler och aldrig i exakta
termer förrän Pytagoras började införa sådana, att symbolerna med avsikt gjordes till
”mysterier” obegripliga för oinvigda, att mysterier är sådana endast för dem som saknar
”nycklarna”, att dessa ”nycklar” är esoteriska fakta som ännu inte gjorts offentliga i en för det
normala intellektet begriplig form, att många tidigare ”mysterier” kan få sin förklaring och
därmed upphöra att vara ”mysterier” genom att hittillsvarande ofullständiga och därför oklara
och förvirrande framställningar rättas och fullständigas, att det viktigaste och mest verksam-
ma redskapet i detta arbete att rätta och fullständiga undervisningen är pytagoreernas entydiga
matematiska nomenklatur, som dessutom har den fördelen att det med dess hjälp blir möjligt
att motverka den oklarhet och begreppsförvirring som gynnar endast förvirrare och förvillare.

429-energin är den som särskilt uttrycker vår solhärskares egenart och därmed skiljer
honom från alla andra solhärskare. Denna energi är hans härskande kännetecken, och dess
styrka anger hur långt han nått i den kosmiska expansionen. 32-energin vitaliserar sol-
härskarens kosmiska mentalhölje (32–35) och är det yttersta upphovet till människornas
kausalhöljen. 35-energin, ”solhärskarens kundalini”, är på motsvarande sätt det yttersta upp-
hovet till det fysiska solsystemet, 49:1-7.

5Med de sju departementen har de tre grundenergierna följande samband:
6De energier, som vitaliserar solsystemets materia, tillhör tredje departementet. Medveten-

hetens energier tillhör andra departementet. Viljans energier, ursprungligen härrörande från
kosmiska kausalvärlden, tillhör första departementet. LA: När man talar om de sju departe-
menten, bör man alltid ange vilken skala man menar. I detta fall avses den största skalan i
solsystemet, nämligen solsystemregeringens tre departement. I de uppgifter, som närmast
lämnas om de tre huvuddepartementens energier, avses främst de som utsänds från solsystem-
regeringen. Alla andra inom solsystemet förekommande manifestationer av de sju departe-
mentsenergierna är ytterst nerdimensioneringar av dessa tre högsta energislag.

7Tredje departementets energier har relativt sett nått en högre nivå av utveckling, då de är
produkter av det föregående solsystemet. Dessa energier är bärare av det nuvarande solsyste-
mets grundvibrationer och utgör dess stora inre eld, som livar och vitaliserar det hela, varvid
de genomtränger hela systemet från centrum ända till periferin. De är orsaken till att allt som
finns har rotationsrörelse och form av sfäroid (LA: tenderar till klotform, vilken i grovfysisk
materia inte alltid förverkligas).

8Andra departementets energier är bärare av det högsta slags vibrationer solhärskaren för-
mår frambringa i nuvarande solsystemet. (LA: Vilket slags vibrationer detta är, vet ingen i
solsystemet annan än solhärskaren själv.) Dessa energier vibrerar ännu inte tillräckligt och har
inte nått höjden av sin aktivitet. De utgör grunden för solsystemets cykliska spiralrörelse. Lik-
som hushållningens kosmiska lag styr tredje departementets energier, så styr kosmiska attrak-
tions- och repulsionslagen andra departementets energier.

9Om första departementets energier kan ännu inte mycket sägas. De kommer från det kos-
miska kausal-mentala. De skall utvecklas jämsides med de kosmiska emotionala men ligger
fortfarande efter och är svagare än dessa. Det är solhärskarens avsikt och plan att så sker,
eftersom han eftersträvar en allsidig utveckling och därför i denna större cykel koncentrerar
sig på det kosmiska emotionala.

10Första departementets energier styres av syntesens kosmiska lag och utgör grunden för
solsystemets rörelse framåt genom rymden. Föga kan sägas om detta departement och dess
energiuttryck. Det styr solsystemets hela påverkanssfär såsom denna rör sig i förhållande till
sitt kosmiska centrum.

11De tre solsystemiska departementsenergierna åstadkommer den högsta solgudomlighetens
tre manifestationssätt: Tredje departementets energi bygger det kosmiska fysiska solsystemet
(formmanifestationen, 43–49). Andra departementets energi styr de kosmiska emotionala (36–
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42) energier som föregår detta. Första departements energi finns i (alltets hjärta =) sol-
härskarens kosmiska kausalcentrum (29–31).

12Den energi, som innebor i materien och ger denna liv och livskraft, manifesterar sig på två
sätt:

13För det första såsom (”latent värme” =) passiv materieenergi. Denna utgör grunden för
rotationsrörelsen och orsaken till att allt som existerar i solsystemet har formen av en
sammanhållen sfäroid.

14För det andra såsom (”aktivt värme” =) aktiv materieenergi. Denna resulterar i aktivitet
och framåtdrivandet av materiens evolution. Den högsta formmanifestationen, solsystemets
värld 43, är produkten av de båda nämnda materieenergiernas inverkan på 43-atomer. 43-
atomer utgör i sin tur materialet till alla lägre atomslag (LA: 44-atomer är sammansatta av 43-
atomer, 45-atomer är sammansatta av 44-atomer etc.). Den aktiva materieenergin visar sig i
allt som är aktivt, aktiverat eller vitaliserat och särskilt i formens anpassning till den (inre livs-
lågans =) inneboende monadens behov.

15Magnetismen är i fysiska världen manifesterad verkan av andra departementets energi,
liksom elektriciteten är i fysiska världen manifesterad verkan av tredje departementets energi.

16Också i kausal-mentalvärlden manifesteras två huvudsakliga energier: mentalatomernas
energi (47:1) är uttryck för andra departementet, och mentala etermolekylernas energi (47:4)
för tredje departementet. Mentalatomenergin är grunden för allt liv i människans tre världar
(47–49), liksom dess kosmiska motsvarighet, 29-atomernas energi, är grunden för hela sol-
systemets manifestation (DVS 2.58). Mentalatomenergin är självmedvetenhetens och
kausalmedvetenhetens grund och förmedlas till människorna av kausaldevaer, augoeider.
Mentaleterenergin är det vanliga mentaltänkandets grund och förmedlas till människorna av
mentaldevaer.

17Första departementet manifesterar sig ännu inte såsom en dualitet, men endast den fort-
satta medvetenhetsexpansionen avslöjar vad en framtida cykel bär i sitt sköte. Första departe-
mentets odelade energi bildar tillsammans med andra departementets och tredje departe-
mentets tvådelade energier femtalet, som är det nödvändiga uttrycket för solhärskarens expan-
sion. Målet för denna expansion kan i termer av energi beskrivas sålunda: Solsystemreger-
ingens första, andra och tredje departements energier skall fullständigt samordnas. Sol-
systemets rotations-, spiralcykliska och framåtgående rörelse skall verka i fullkomlig syntes.
Hushållningens lag, attraktionslagen och syntesens lag skall verka med fulländad anpassning
till varandra, vilket kommer att visa sig i materiehöljenas rätta anpassning till den inneboende
viljan och medvetenheten.

1.3 Energin i mikrokosmos
1Också hos mikrokosmos, människan, är energin i grunden trefaldig och i manifestationen

femfaldig.
21. Inre vitaliserande energi, motsvarigheten hos människan till gnideld (49:1), samman-

fattande betecknad såsom ”kundalini”. Den ger organismen liv och visar sig på två sätt:
3Såsom passiv energi, vilken bildar grunden till cellens liv. Cellen tenderar till klotform och

till rotativ anpassning till andra celler.
4Såsom aktiv energi eller prana, vilken vitaliserar eterhöljet och driver dess aktivitet. Den

verkar i alla fyra etrarna (49:1-4) och även i det gasformiga (49:5) molekylarslaget.
5Denna inre vitaliserande energi tillhandahåller grundvibrationerna för den fysiska män-

niskan. Den motsvarar tredje departementet och styres av hushållningens lag i en av dennas
underavdelningar: lagen om anpassning i tiden.

62. Kausal energi (47:1) är hos människan motsvarigheten till soleld (46:1). Den kommer
till uttryck i självmedvetenheten och styres, liksom sin större motsvarighet, av attraktions-
lagen. Kausal energi manifesterar sig i spiralcyklisk aktivitet, som leder till medvetenhets-
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expansion och till monadens uppgående först i andratriaden och senare i tredjetriaden. Liksom
i makrokosmos manifesterar sig denna energi även i mikrokosmos på två sätt:

7Den visar sig såsom den intelligenta vilja som genom andratriaden förenar tredjetriaden med
förstatriaden och verkar i eterhöljet. L2 2.21.1

8Den visar sig också, ehuru ännu så länge ofullkomligt, såsom den vitaliserande faktorn i de
tankeformer monaden frambringar. På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium är det
förhållandevis få tankeformer, som byggs av självmedvetenhetens centrum (LA: den i kausal-
höljet medvetna och aktiva människomonaden). Det är ännu så länge få människor, som står i
så nära förbindelse med (sitt högre jag eller Jaget =) sin Augoeides att de kan bygga mental-
materia till en form, som verkligen kan sägas vara ett uttryck för deras (Jags =) Augoeides’
avsikt eller tanke, när han verkar genom den fysiska hjärnan. (LA: Innan människan blivit
kausaljag, kan hon på högre emotionalstadiet eller högre mentalstadiet i sällsynta stunder av
självmedvetenhet bli redskap för Augoeides, så att dennes kausalmedvetenhet kan verka
genom individen och förnimmas i fysiska hjärnan. MV 8.20.2) De flesta av de tankeformer,
som för närvarande är i omsättning, är emotional-mentala materieformer, begärsformer svagt
färgade med intelligens, och beror huvudsakligen på elementalers reflexverkan.

9Dessa båda tvåfaldiga energier – de båda fysiska och de båda kausal-mentala – bildar en
fyrfald, vilken tillsammans med den femte faktorn – monadens självmedvetenhet och vilja –
bildar det femtal som anger monadens manifestation, en rent subjektiv manifestation. (LA:
Den är subjektiv, emedan monaden inte kan iakttagas objektivt förrän i högsta kosmiska
världen, värld 1. Men för varje monad, varje jag, är dess egen självmedvetenhet och vilja
subjektivt konstaterbara: ”jag är”, ”jag är icke detta hölje”, ”jag är den jag är”, ”jag vill” etc.)

103. Slutligen finns (monadiska gudomliga lågan =) tredjetriadens energi. Denna är bärare
av det högsta slags energi monaden kan frambringa (LA: i solsystemvärldarna, 43–49). Den
styres av syntesens lag och är orsaken till monadens framåtgående rörelse i evolutionen.

11I manifestationens slut och cykelns fullbordan sker med mikrokosmos, människo-
monaden, motsvarande som med makrokosmos, solsystemet, nämligen att de tre grundenergi-
erna förenas.

12När förstatriadens energi förenas med andratriadens energi och denna med tredjetriadens
energi, genomgår monaden femte initiationen i detta solsystem och har därmed fullbordat en
större cykel. (LA: Vid femte initiationen blir monaden fulländat 45-jag och centrar sig i tre-
djetriadens 45-atom.) Då har monaden nått befrielse från den materiella formen (LA: från
materien i världarna 46–49 och även från andratriaden). Materien har då på riktigt sätt
anpassats till anden, och det inneboende livet gör sig oberoende av sitt hölje, vilket numera
utgör endast ett redskap för frigörelsen. LA: Här menas med ”anden” 43–45 och med
”materien” 46–49. Också tredjetriaden – 43:4, 44:1, 45:1 – kallas ”anden” i motsats till
andratriaden, som kallas ”själen”, och förstatriaden, som kallas ”materien”. DVS 2.62.3:
”Vanligaste tendensen var att kalla de tre högre atomslagen, kloten, världarna eller medveten-
heterna i ett sjutal för ’ande’ och de fyra lägre för ’materia’.”

1.4 Energin i manifestationen
1De tre grundenergierna uppehåller det manifesterade solsystemet och alla dess ingående

väsen ner till människor och atomer, ger dessa liv och åstadkommer deras utveckling.
2Den första av de tre energierna, den vars ursprung är i värld 35, åstadkommer i solsystem-

världarna (43–49) materiens aktivitet, rotationsrörelse och utveckling enligt hushållningens
lag.

3Den andra energin, den från värld 32, uttrycker sig i solsystemvärldarna i medvetenhets-
utvecklingen, särskilt intelligensens, kausal- (47:1) och essentialmedvetenhetens (46:1)
utveckling enligt attraktionslagen, och i materiens spiralcykliska rörelse.
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4Den tredje energin, den från värld 29, manifesterar sig i solsystemets värld 43 och kommer
till uttryck i viljans expansion hos tredjejagen. Om denna expansion kan för närvarande så
gott som ingenting sägas. Dess grad kan uppskattas endast efter höljets grad av ändamåls-
enlighet. Lika litet som hos förstajaget fysiska kroppen (LA: organismen och eterhöljet) kan
fullt uttrycka kausalväsendets utveckling, lika litet kan hos andrajaget 46-höljet uttrycka
tredjetriadmedvetenhetens grad av uppvaknande. Alltså är det för mänsklig medvetenhet
omöjligt att rätt värdera monadens liv i tredjetriaden. Den tredje energin uttrycker sig även i
syntesens lag, som tredjejaget är underkastat och som innefattar de två andra lagarna såsom
sina underavdelningar. Den åstadkommer den framåtgående rörelsen, vilken innefattar rota-
tions- och spiral-cykliska rörelsen.

5CF handlar huvudsakligen om solsystemets medvetenhetsaspekt, icke om materieaspekten
eller viljeaspekten. Den beskriver de väsen som innebor i formerna, de väsen som yttrar sig
såsom livgivande faktorer genom materien och huvudsakligen genom etermaterien och som
utvecklar en andra förmåga, intelligensen och dess energi. Dessa väsen är (punkter av eld =)
monader, som förts in i solsystemmanifestationen för att få tillfälle att utveckla sin med-
vetenhet. När de, begynnande med fysisk medvetenhet, aktiverat alla slagen av solsystem-
medvetenhet (49–43) och till sist blivit 43-jag, ingår de i sitt kosmiska centrum och medför dit
resultaten av sin evolution och expansion.

6Materiens inneboende energi är en verkan, inte en orsak. Den alstras genom viljeenergins
och medvetenhetsenergins möte och samverkan genom materien. Materiens inneboende
energi är främst den fysiska energi som yttrar sig genom solens och planeternas eteriska
centra liksom i människans eterhöljes centra. Hos människan kommer de tre grundenergierna
till uttryck genom hennes tre triader. När evolutionen nått sitt mål (värld 46, där expansionen
tar vid), är materieenergin inte längre märkbar. LA: Medvetenhetsaspekten synes då ha ersatt
materieaspekten.

7Materiens inneboende energi är både aktiv och passiv. Den aktiva energin yttrar sig
exempelvis i solstrålning och elektromagnetism, den passiva energin i planeternas inre för-
bränning. Den sistnämnda energin är grunden till allt fysiskt liv.

8Den inneboende energin är grunden till de tre undermänskliga naturrikenas liv och till
mänsklighetens liv vad avser dess fysiska höljen och emotionalhöljet. Medvetenhetsenergin i
förening med materiens energi är grunden för människans liv och styr förstajaget fram till
lärjungaskapet och initiationerna.

9Vid första initiationen börjar viljeenergin förenas med de två andra energierna i män-
niskan. Individen kan från och med då sägas ha en grund för ett andligt liv eller en andlig
tillvaro. I femte naturriket blir viljeenergin lika stark som medvetenhetsenergin och behärskar
materieenergin, så att höljena blir fulländade redskap för den inneboende monadens avsikt. I
den mån lägre höljens funktioner är ändamålsenliga för livet i högre världar, övertas de efter-
hand av högre höljen, varpå de lägre höljena lämnas att upplösas. I buddhismens exoteriska
uttolkning har denna upplösning av lägre höljen missvisande framställts såsom individuella
medvetenhetens förintelse. Medvetenhetens fortsatta expansion från och med värld 46 innebär
visserligen att individualmedvetenhetens uppgår i allt större gruppmedvetenheter, men där-
under går självidentiteten inte förlorad. L2 2.22.3; MV 9.6.12, 9.149.1, 11.5.1

10Hos såväl solsystemet som planeten och människan är materiens inneboende energi av tre
slag: 1) höljescentrens passiva energi, som alstrar värme; 2) utstrålande aktiv energi, som i
fysiska världen yttrar sig såsom elektromagnetism; 3) involutionens elementaler och evolutio-
nens energidevaer i fysiska världen och emotionalvärlden.

11De två första slagens energi är verkningar, vilkas orsaker är energidevaernas arbete med
sin omgivning. (LA: Här måste ihågkommas att människans höljescentra, i och för sig själva
betraktade, är devaväsen. ”Våra inälvor är våra inre älvor.”) Den passiva energin alstrar de
lägre naturrikenas livsformer. Den aktiva energin får dessa former att utvecklas.
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12Hos människan är det den passiva energin, som bygger organismen med dess celler och
alstrar sexualiteten. Den aktiva energin är en ännu så länge föga förstådd faktor. Den fram-
kommer i den eterhöljets utstrålning som gör människan till helare.

13Det är nödvändigt att skilja mellan denna eterhöljets strålning och sådan magnetism som
är utstrålning från ett högre slags hölje, vanligen emotionalhöljet. Emotionalhöljets magnetis-
ka utstrålning sammanhänger med andra departementsenergins (strålens) manifestation i män-
niskans höljen. Andra departementsenergin har sitt hemvist i värld 44, varifrån den ner-
dimensioneras först till värld 46 och därifrån till värld 48. L3 14.3.1

HÖLJESENERGIERNA

1.5 Energins tre kanaler
1Redan bruket av termen ”hölje” visar att vi studerar de energier som manifesterar sig

genom dessa yttre former, dessa materiella slöjor som döljer och höljer den inre verkligheten.
Här skall inte dryftas höljena i högre världar utan endast de energier som ger liv åt de tre
lägsta höljena – det fysiska höljet i sina två delar (eterhöljet och organismen), emotionalhöljet
och mentalhöljet. Den som studerar ämnet blott flyktigt, förbiser ofta att både emotionalhöljet
och mentalhöljet är materiella, på sitt sätt lika materiella som organismen, och att den materia
som sammansätter dem vitaliseras av en trefaldig energi, liksom är fallet med det fysiska
höljet.

2Organismens grovfysiska energier har sitt centrum vid ryggradsslutet. Detta centrum har i
organismen ett läge som motsvarar solens i solsystemet. Centret strålar ut sin energi åt alla
håll, varvid det använder ryggraden som sin huvudkanal men också samverkar nära med vissa
centrala nervganglier och har en särskild förbindelse med mjälten.

3Eterhöljet, som är en exakt motsvarighet till organismen, är redskapet för aktiv eller ut-
strålande energi och bäraren av prana. Den har till funktion att lagra allt det ljus och värme det
upptar från solen och förmedla det via mjältcentret till organismens alla delar. I framtiden
kommer man därför att inse att ryggraden och mjälten är av yttersta vikt för människans
fysiska välmående och att det blir ringa besvär i organismen, när ryggraden är justerad på
bästa sätt och mjälten är befriad från stockning och vid hälsa. När eterhöljet upptar tillräcklig
prana och organismen mottar och omsätter den rätt, fungerar organismen såsom önskat.

4Nutidens läkare borde uppmärksamma hur eterhöljets energier förenas med organismens.
De skulle då ägna sig åt att avlägsna stockningar i nerverna eller stockningar av materia, så att
energierna får fritt flöde. Denna energiernas förening sker numera naturligt och fullständigt
hos en normal och frisk människa men var i föregående solsystemet ett av tecknen på att in-
dividen ifråga nått ett bestämt utvecklingsstadium eller en viss initiationsgrad. Liksom
initiation och frigörelse i vårt nuvarande solsystem markeras av att de tre triadernas energier
ändamålsenligt förenas, så markerades i det tidigare solsystemet dessa stadier i medveten-
hetens utveckling av att förstatriadens energier förenades, varefter dessa förenades med andra-
triadens energier. I detta tidigare skede var verkningarna i det fysiska av tredjetriadens energi-
er så svaga och så dolda att de knappt kunde urskiljas. En motsvarighet till detta finns i djur-
riket, där instinkten råder och (intuitionen =) andratriadmedvetenheten) finns endast såsom
potential och (anden =) tredjetriaden svagt överskuggar. Likväl är allt en del av en gudomlig
helhet (LA: de monader, som inte är aktuellt gudomliga, är åtminstone potentiellt gudomliga).

5Den aktiva strålande energin i makrokosmos (solsystemet och planeterna) och mikro-
kosmos (människan) kommer att avhandlas utförligt senare. Här skall avhandlas endast den
passiva inneboende energin i solsystemet, planeterna, människan och atomen.

6Vi får inte glömma att både emotionalhöljet och mentalhöljet har sina centra motsvarande
dem som finns i eterhöljet. Dessa centra fyller funktioner i samband med materiehöljenas
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evolution. (LA: Medvetenhet i egentlig mening, det vill säga självmedvetenhet, är möjlig
endast genom självinitierad aktivitet i kausalhöljets centra. Aktivitet i inkarnationshöljenas
centra alstrar funktioner, som är mekaniska men inte medvetna. Det är därför förstatriaden
kallas ”materieaspekten” och först andratriaden, till vilken kausalhöljet hör, kallas ”medveten-
hetsaspekten” – ett språkbruk som förvisso kan medföra begreppsförvirring men likväl sam-
tidigt blixtbelyser en mycket viktig sanning.)

7Ett grundläggande faktum om den inneboende fysiska energin, antingen det gäller sol-
systemet, planeten, människan eller atomen, är att denna energi finns i en central kärna och
därifrån når ut till periferin genom tre kanaler.

8Innerst i fysiska solen finns ett sådant centrum. De tre kanalerna är i detta fall tre slag av
energi: värme, elektricitet och ljus eller prana. Med bruket av ordet ”kanal” menas att energi-
erna i fråga strålas ut från solens centrum till solsystemets gräns. Allt som dessa energier
träffar på vägen påverkar de på något sätt. I solsystemisk skala betraktas dessa energier såsom
inre, även om de i planetarisk skala uppfattas såsom utifrån kommande. Dessa energier har
med materieaspekten att göra, inte med medvetenhets- eller viljeaspekten.

9Djupt inne i en planets mitt, till exempel jordens mitt, finns de energier som upptar den
innersta sfären och som gör livet på ytan alls möjligt. Vad gäller månen är dessa energier
praktiskt taget uttömda, varför den skiner endast med lånat ljus, som inte förenas med något
inifrån kommande ljus.

10Liksom hos solen verkar även hos jorden dessa inre energier genom tre huvudkanaler: 1)
Alstrande materia, planetens materia vitaliserad av energi. Denna materia när och skyddar alla
de väsen som bor däri. 2) Elektriskt flöde, som ibland kallas ”animal magnetism”. Den ut-
trycker planethöljets egenart och utgör motsatta polen till solens elektriska flöde. Att rätt
bruka dessa två energier av motsatt polaritet, när de möts, är den nuvarande vetenskapens icke
insedda mål. 3) Planetens egenutstrålning, som kan kallas planetprana. Det är denna som
avses med talet om moder naturs hälsobringande egenskaper. Planetpranan verkar direkt på
organismen och upptas genom hudens porer.

11Människan. I eterhöljet, på ett ställe motsvarande ryggradsslutet, finns centret för det
mänskliga systemets drivande energi. Från detta centrum utstrålar denna i tre kanaler, vilka
motsvarar den organiska ryggraden. Tre verkningar av denna energi är kroppsvärmen, nerv-
energin och pranautstrålningen. Dessa är motsvarigheter till de tre nyssnämnda solsystemiska
och planetariska energierna. Nervenergin är det vitaliserande flöde som stimulerar nerv-
centren och åstadkommer elektriskt gensvar på kontakten mellan nerverna och hjärnan. Prana-
utstrålningen visar sig främst i hälsoauran och har ingenting att göra med det som kallas män-
niskans magnetiska eller personliga utstrålning, vilken är av emotionalt, mentalt och högre
slag.

12Motsvarande trefaldig energiutstrålning har även emotionalhöljet och mentalhöljet. Vad
som här avses är alltså dessa höljens materieenergier, inte de medvetenhetsenergier som yttrar
sig genom höljena. LA: Skillnaden mellan förstatriadens och andratriadens energier avses.

13Också atomen har en trefaldig energiutstrålning, som i viss mån upptäckts av veten-
skapen.

14Alla här dryftade trefaldiga energier är ytterst manifestationer av solsystemregeringens
tredje departement. De tre regeringsdepartementen är i sin tur manifestationer av kosmiska
väsen. På motsvarande sätt är solsystemets sju departement manifestationer av de sju planet-
härskarna och -väsendena. Solsystemregeringens tre departement handhar respektive balans-
eringen (lagtillämpningen), medvetenhetsutvecklingen och materieförvandlingen. Tredje
departementet är för närvarande mer utvecklat än första och andra, eftersom det bär med sig
resultaten av det förra solsystemet, materieaspektens särskilda system. Andra departementet
avser särskilt det nuvarande solsystemet, och första departementet avser det framtida, tredje
solsystemet. I och för sig är intet av de tre förmer än något av de två andra. (Laurencys
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kommentar: I förra solsystemet blev den Helige Ande korsfäst.) Utanför manifestationen finns
icke tiden, och utan (objektiviteten =) materien finns inga medvetenhetstillstånd. (LA: Obser-
vera dessa två utsagor, vilka båda är viktiga hylozoiska grundsatser.)

15De tre triaderna med sina energier är väsentliga uttryck för solsystemregeringens tre
departement: tredjetriaden för första departementet, andratriaden för andra departementet och
förstatriaden för tredje departementet. Solhärskaren använder första departementet i förening
med andra departementet att manifestera sin vilja och medvetenhet och tredje departementet
för manifestation i lägre världar. De tre triaderna är på motsvarande sätt redskap för monadens
vilja, medvetenhet och manifestation i solsystemvärldarna. I vårt 49-klot, i dess fjärde sjuklot,
på dettas fjärde klot i innevarande fjärde eonen förenas i någon mån tredje departementets
energier med första departementets. Genom denna förening erhåller alla evolutionsmonader i
alla solsystemvärldarna stimulerande energi. Föreningens ändamål är (andra departementets
=) medvetenhetens fulländade manifestation.

16De tre triadernas samverkan (LA: en samverkan sådan att förstatriaden med tiden inrätas
med andratriaden och andratriaden inrätas med tredjetriaden), de tre huvuddepartementens
samgående och de tre kosmiska kollektivväsendenas samarbete har i detta vårt solsystem av
andra slaget till ändamål att utveckla den mellersta av dessa treenigheter. I förra solsystemet
var det icke ändamålet, men nu är det så. Betraktade från kosmiska kausal-mentalvärlden (29–
35) bildar solsystemregeringens tre departement en enhet, solhärskarens personlighet. Den
andra eller mellersta faktorns betydelse i vårt solsystem förklarar varför emotionalhöljet har
en sådan till ytterlighet gående energi och varför det är personlighetens (LA: förstajagets)
centrala hölje. Emotionalhöljet driver och styr den fysiska människan och de flesta män-
niskors medvetenhet. Emotionalhöljet uppvisar den tillfälliga föreningen av ”ande” (vilje-
aspekten) och materia.

1.6 Energiväsen och energidevaer
1Härnäst avhandlas energiväsen och energidevaer och dessas samband med förstatriaden.
2I solsystemet styres devaerna inom varje värld av devahärskaren för denna värld, samman-

lagt sju devahärskare för de sju världarna 43–49. Devahärskaren för värld 47, Agni, styr dess-
utom devaerna och naturväsendena inom världarna 47–49. De sju devahärskarna 43–49 utgör
de sju centren hos ett kosmiskt fysiskt devaväsen. Detta väsen, som H.P.B. kallade Fohat, är
grunden för solsystemets inneboende energi. De viktigaste och ledande av de sju deva-
härskarna, vad avser materieenergin, är Shiva för värld 43, Brahmā för värld 45 och Agni för 
värld 47. Det är viktigt att här minnas att dessa devaer är materiens energi och företräder
materieaspekten

3Ett motsvarande förhållande vad gäller medvetenhetsaspekten är att sju 44-jag med sina
ashramer (grupper av invigda lärjungar) bildar de sju departementen inom planethierarkin.
Dessa departement är samtidigt de sju centren hos (den himmelska människan =) planet-
väsendet. Laurency: Himmelska människan = summan av dem som vid upplösandet av en
rotras tagit minst 5te graden – alltså bildas sju sådana i varje klotperiod = rotrasfulländade.

4Under de sju devahärskarna står i varje värld talrika grupper av väsen alltifrån mäktiga
ledande devaer ner till små naturväsen. Några av de mer kända grupperna av energiväsen i
fysiska världen och emotionalvärlden skall härnäst uppräknas.

5I fysiska världen är salamandrarna de små naturväsen som finns i alla eldar, både dem
ovan jord och dem i jordens inre. De tillhör samma grupp som eldsandarna, vilka skänker
värme åt människors och djurs organismer.

6Agnichaitanerna är sådana större eldsandar som är verksamma i vulkaner och större
bränder. De är nära förbundna med den ännu viktigare grupp av devaer som bildar solens
eldshölje.
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7Pranaväsen är de mycket små eldsväsen som förekommer i människors, djurs och växters
eterhöljen.

8Andra energiväsen innebor i ljuset, devaer i de större ljusstrålarna.
9Emotionalvärldens energiväsen är svårare för människorna att förstå, eftersom dessa ännu

inte har förmågan att se i denna värld. Dessa väsen skänker emotionalhöljet energi och finns
av lägre och högre slag. De av lägre slag utgör begärets energi, de av högre slag utgör den
energi som finns i längtan efter något högre.

10Emotionalvärldens byggande och förstörande devaer kallas agnisuryaner. De är de lägre
motsvarigheterna till essentialdevaer (46-devaer), som har liknande uppgifter och ibland
kallas vid samma namn.

11Närmare uppgifter om fysiska och emotionala devaerna lämnas i avdelning 8 och 9.

FÖRSTATRIADEN

1.7 De tre departementens arbete
1I varje materievärld, där monaden verkar genom ett hölje, har den såsom brännpunkt en

atom (LA: eller en molekyl av fjärde slaget). Denna tjänstgör såsom en kärna för fördelning
av kraft, för bevarande av förmåga, för assimilation av erfarenhet och för bevarande av minne.
(Jämför med DVS 2.15.13) Dessa atomer (LA: och molekyler) står i direkt förbindelse med
någon av de tre större departementsenergier som är förbundna med monaden: tredjetriadens,
andratriadens och förstatriadens energi. Var och en av dessa departementsenergier är för-
bunden med någon av förstatriadens tre enheter och påverkar direkt denna enhets spiraler.
Den lägsta trefalden, förstatriaden, genomgår en tvåfaldig process:

2Först vitaliseras de tre enheterna i tur och ordning, så att först den lägsta, sedan den meller-
sta och sist den högsta enheten starkast bär ljuset, tills denna lägsta triad är helt och hållet
lysande.

3Med tiden sker förvandling, eller med andra ord flyttas polariseringen från denna lägsta
triad till andratriaden med dess tre enheter. Förstatriadens 49-atom överträffas, och polari-
seringen övergår till andratriadens 47-atom. 48-atomen övervinns, och polariseringen övergår
till andratriadens 46-atom. 47-molekylen övervinns, och polariseringen övergår till andra-
triadens 45-molekyl. Allt detta åvägabringas genom de tre departementsenergiernas inverkan
på triadenheterna och på dessas inneboende medvetenhet och energi.

4Förstatriadens departementsenergi verkar direkt på triadens fysiska atom, andratriadens
departementsenergi på emotionalatomen, och tredjetriadens departementsenergi har en nära
förbindelse med mentalmolekylen. De tre departementsenergierna verkar inte samtidigt, utan
liksom allt i naturen arbetar de i cykler. Tredjetriadens departementsenergi börjar påverka
förstatriadens mentalmolekyl först när individen erhållit lärjungaskapet och genomgått första
initiationen. Andratriadens departementsenergi får en stark och oavbruten inverkan på emo-
tionalatomen, så snart Augoeides kan upprätta en god förbindelse med människan direkt i
fysiska hjärnan. Detta sker, när människan är emotionalt och mentalt högt utvecklad och
närmar sig lärjungaskapet.

5Var och en av de tre departementsenergierna har en trefaldig verkan: Den påverkar
atomens (LA: eller molekylens) yttre vägg, rotation och vibrationsförmåga. Den stimulerar
dess kärna och ökar dess energiutstrålning. Den inverkar på spiralerna och aktiverar dem.

1.8 Förstatriadens departementsenergi och triadens fysiska atom
1Förstatriadens departementsenergi stimulerar de fyra första spiralerna (LA: nedifrån räkna-

de). Andratriadens departementsenergi påverkar femte och sjätte, så att dessas energier väcks
ur sin passivitet till full aktivitet. Tredjetriadens departementsenergi stimulerar sjunde
spiralen. (LA: Triadenheternas spiralers aktivering är förutsättning för förvärv av objektiv
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medvetenhet och självmedvetenhet i motsvarande molekylarslag. DVS 3.16.4; L1 9.54.6; L2
6.13.10; L2 6.18.9,10; L3 2.2.2; MV 4.7.3; MV 11.4.3)

2Detta ämne är av stort intresse och öppnar vida vyer för allvarliga lärjungars tanke och
studium. Departementsenergins trefaldiga verksamhet växlar periodiskt och i tidsföljd enligt
tredjetriadens departement, men detta ämne är för stort för att avhandlas här och nu.

3Att fysiska triadatomens inneboende energi aktiveras av förstatriadens departementsenergi
är en nerdimensionering, upprepning i mindre skala, av ett motsvarande skeende i sol-
systemisk skala. Det var solsystemregeringens tredje departements energi (35), som svarade
för att ordna atommaterien 43–49 så, att den till sist kunde byggas till en form. Form-
byggandet blev sedan andra departementets (32) uppgift. Något motsvarande gäller i män-
niskans skala: förstatriadens departementsenergi har uppgifter i samband med materie-
aspekten i människans skala, och detta manifesteras i synnerhet i fysikalatomens aktivitet.
(LA: nerdimensioneringens kedja går: 35 till 43 till 49.) Genom livet i fysiska världen (det
slags liv, där triadens fysikalatom har sitt fulla uttryck) ordnas och avskiljes den materia som
med tiden måste byggas in i kausalhöljet genom detta höljes aktivitet. ”Till de lägre höljenas
uppgifter hör att bidraga till att utveckla kausalhöljet, dels genom att tillföra det kausal-
materia, dels genom att påverka denna materia till aktivitet. Detta sker dels genom att kausal-
materia involveras i de lägre höljena, dels genom vibrationer från dessa höljen.” DVS 2.23.7

1.9 Förstatriadens departementsenergi och skördelagen
1En kort sammanfattning av det hittills sagda: Först avhandlades solsystemets tre grund-

energier såsom de manifesteras i makrokosmos (LA: solsystemväsendets expansion) och
mikrokosmos (LA: monadernas evolution i världarna 43–49) och uppställdes några hypoteser
därom. Därefter beaktades särskilt (den första av dessa eldar =) tredje solsystemiska departe-
mentets energi och dess sammanhang med materiens inneboende energi. Efter något studium
av denna energis trefaldiga manifestation i solsystemväsendet, planetväsendena och evolu-
tionsmonaderna (däribland människan) behandlades förstatriadens departementsenergi och
dennas samband med denna tredje energi. Allt hittills behandlat har avsett materien, något
som måste noga hållas i minnet vid studiet av hela denna första avdelning av CF (CF 37–220).

2I andra avdelningen av CF (CF 221–1226) skall allt betraktas ur (sinnets =) medveten-
hetsaspektens och andratriadens synvinkel, och i tredje och sista avdelningen (CF 1227–1283)
skall allt betraktas ur (den gudomliga strålens =) viljeaspektens och tredjetriadens synvinkel.

3LA: Med ”materien” menar AAB dels materieaspekten och materiens inneboende energier,
dels förstatriaden och dess världar (47:4–49:7), eftersom materieaspekten är den mest fram-
trädande däri. På motsvarande sätt menar hon med ”själen” (soul) eller ”sinnet” (mind) dels
medvetenhetsaspekten i allmänhet, dels andratriaden och dess världar (45:4–47:3), eftersom
medvetenhetsaspekten är den mest framträdande däri. Och slutligen får ”ande” betyda dels
rörelse- eller viljeaspekten i allmänhet, dels tredjetriaden och dess världar (43:4–45:3), då ju
denna aspekt är den mest framträdande däri. Laurency påpekar (L3 4.1.10) att detta dubbla
bruk av termerna medför en ”hejdlös begreppsförvirring”.

4Skördelagens väktare i vårt solsystem, de så kallade lipikaherrarna, är fyra till antalet. Tre
av dem är särskilt förbundna med solsystemregeringens tre departement och den fjärde
syntetiserar de tre förstas arbete. I vår planet har de sina motsvarigheter och kontaktpunkter i
de tre ”verksamhetens buddhaer” och deras ledare, planethärskaren. Därav framgår att en av
verksamhetens buddhaer övar ett direkt inflytande på förstatriadens departementsenergi och
anpassar dess verksamhet. Verksamhetens buddhaer är de tre kosmiska jag som står omedel-
bart under planethärskaren, världens herre.

5Själva materiens skörd är ett svårfattligt ämne, som hittills knappt ens antytts. Den är dock
oupplösligt förenad med individens skörd. Den innefattar en styrning av involutionsmateriens
såväl atom- som molekylarmateria (LA: med äldre terminologi kallad monad- respektive ele-
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mentalessensen) liksom rotationsmateriens (primärmateriens) atommateria, allt i de tre lägsta
solsystemvärldarna, 47–49. Den avser de fyra lägre spiralerna i förstatriadens tre enheter,
deras utveckling, aktivitet, anknytning till monadens höljen samt dessas utveckling till slutlig
fulländning och därmed följande upplösning. Den avser materiens byggande till form genom
samverkan av andra departementets och tredje departementets energier.

6(Formernas =) Inkarnationshöljenas skörd är likaledes ett omfattande och invecklat ämne
men en betydelsefull faktor, som man ej skall förbise, när man från högre nivåer betraktar en
världs, en samling världars eller ett systems evolution. Allt (i dessa lägre världar) är såsom
helhet resultatet av handlingar som utförts av kosmiska väsen i en tidigare cykel, effekter som
gör sig gällande i atomer, molekyler och dessas aggregat, vilka vi kallar former och höljen.
Den inverkan, förstatriadens departementsenergi övar på (de inre eldarna =) inkarnations-
höljenas energier, är således egentligen resultatet av det inflytande som utgår från den planet-
regering som företräder det ifrågavarande departementet, när denna regering bearbetar den del
av skörden som faller på dess lott i någon större eller mindre cykel. Planetregeringen be-
arbetar alltså verkningarna av orsaker den själv tidigare igångsatt i förhållande till de andra
regeringarna. Vi har en belysande parallell till detta i de verkningar individer övar på varandra
i sina ömsesidiga kontakter, hur de påverkar, eggar eller håller tillbaka varandra. Viktigt att
minnas är att intet viktigt inflytande uppstår i fysiska världen utan åtminstone först i emo-
tionalvärlden och därifrån arbetar sig igenom etervärlden till grovfysiska världen.

Ovanstående text utgör avdelning 1 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.


