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AVDELNING 21
TREDJEJAGET OCH DE SJU KOSMISKA VÄGARNA

21.1 Några grundläggande utsagor
1AAB: När denna sista avdelning av CF skall avhandla (andens elektriska eld =) tredje-

triadens energi, bör läsaren komma ihåg att det är alldeles omöjligt att lämna bestämda upp-
gifter. Från den vanliga esoterikstuderandens synpunkt betraktat synes detta ämne sakna form
och därför vara ofattbart för mentaltänkandet (47:4-7). Tredjetriadens natur kan börja upp-
fattas först av tredje gradens invigda (LA: kausaljag), eftersom dessa genom det arbete som
utföres i tredje initiationen har satts i medveten förbindelse med sin (AAB: ”Fader i
Himmelen”, Monaden =) Protogonos. Esoterikstuderande, lärjungar och invigda av lägre
grader håller på att utveckla förbindelsen med (själen eller 2dra aspekten =) andratriaden och
Augoeides, och först när denna kontakt är fast grundad, kan denna högre verklighet uppfattas.

2LA: Det är ett misstag av AAB att sammanblanda monaden med tredjetriaden och
Protogonos. Det är heller inte riktigt att det är ”alldeles omöjligt att lämna bestämda
uppgifter” om ”andens elektriska eld”. Hävdandet av denna omöjlighet beror nämligen just på
denna sammanblandning av monaden med tredjetriaden. Följande bestämda uppgifter om
tredjetriaden kan lämnas: Den består i likhet med förstatriaden och andratriaden av tre enheter
(varför det är felaktigt att kalla den ”monad”, grekiska för ”enhet”). Liksom de två lägre
triaderna utgöres tredjetriadens tre enheter av två atomer och en molekyl. I tredjetriadens fall
är dessa tre hämtade från de tre högsta atomslagen (43–45) i solsystemet, nämligen en super-
essentialatom (45:1), en submanifestalatom (44:1) och en eterisk manifestalmolekyl (43:4),
den sistnämnda sammansatt av 43-atomer. Var och en av tredjetriadens tre enheter är bärare
av sitt eget slag av energi, som särskilt representerar någon av de tre verklighetsaspekterna:
43:4 viljeaspekten, 44:1 medvetenhetsaspekten och 45:1 materieaspekten. Monaden kan,
sedan den genomgått femte planetariska initiationen och blivit ett fulländat 45-jag, centra sig
med objektiv självmedvetenhet i någon av tredjetriadens tre enheter. Monaden är då ett
tredjejag (tredjetriadjag), till att börja med ett fulländat 45-jag (45-atomjag, asekha-adept), då
den centrat sig i tredjetriadens lägsta enhet, 45-atomen. Därefter, sedan monaden genomgått
sjätte initiationen och centrat sig i 44-atomen, blir den ett 44-jag (chohan). Ett lägre 43-jag
blir monaden, sedan den centrat sig i 43:4-molekylen. För att emellertid bli ett fulländat 43-
jag måste monaden lämna tredjetriaden och centra sig i sin atomkedjas 43-atom. Detta gör den
i samband med sjunde initiationen.

3Därefter, men icke förr, är monaden redo att förvärva kosmisk medvetenhet, ingå i kos-
miska expansionen, som börjar i värld 42. Därmed inträder monaden också på någon av de sju
kosmiska vägarna.

4Den studerande kan nå fram till sanningen om tredjetriaden på tre sätt, nämligen genom att
studera planethierarkins symboler, esoteriska texter och esoteriska diagram. I synnerhet dia-
gram är en metod, som kommer att användas i ökande omfattning i den nya tidsåldern. Allt är
symboler, och dessa symboler måste bemästras.

5Esoterikstuderande, som nalkas ämnet tredjetriaden och de sju kosmiska vägarna, behöver
begripa följande fakta:

6Faktum nr 1. Icke ens för (de högsta dhyan-chohanerna =) 43-jagen är det under pågående
manifestation och alltså under en hel solsystemperiod möjligt att tänka i begrepp av formens
obefintlighet. (LA: Med sin ursprungliga terminologi kallade HTL solsystemmanifestationen,
43–49, för ”formmanifestationen” och kosmiska manifestationen, 1–42, för ”idémanifesta-
tionen. Det är uttryck för samma tanke, nämligen att solsystemvärldarna 43–49, är formernas
världar, medan de kosmiska världarna 1–42 är formlösa världar. Med ordet ”form” menas här
givetvis hölje åt en monad eller grupp av monader. Jämför med KOV 1.37.2: ”I kosmos
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förvärvar individen inga egna höljen.” En synonym med ordet ”form” är här ordet ”väsen”.)
Målet för människans självförverkligande är att förvärva (själens =) andrajagets medvetenhet.
(Själen =) Andrajaget är det medel, genom vilket (andeaspekten =) tredjejaget alltid verkar.
När monaden lärt sig fungera såsom andrajaget, frigjord från de tre lägsta världarna (47–49),
blir den en medveten aktiv del av den (själ =) kollektivmedvetenhet som genomtränger allt
som är i manifestation. Först då blir (andens =) tredjejagets rena ljus såsom sådant synligt för
monaden genom riktig uppskattning av ädelstenen dold i kausalcentrets mitt. Först då blir hon
varse den större ädelsten som ligger dold i solsystemmanifestationens hjärta. Även på detta
framskridna stadium är det enda, som monaden kan varsebli, kontakta och visualisera, det ljus
som utgår från ädelstenen och den strålglans som döljer dess härlighet.

7Den seende har då blivit ren syn. (LA: Detta anspelar på Patañjalis Yogasutraer, bok II,
sutra 20: ”Den seende är ren syn. Ehuru ren, åskådar han den framställda idén genom intel-
lektet.” Med ”intellektet” avses här något slags andratriadmedvetenhet, 47:1 eller 46:1.) Han
förnimmer men fattar ännu inte beskaffenheten av det han förnimmer. Det får anstå till nästa
solsystem eller i varje fall en senare eon, innan monaden på detta stadium fattar denna uppen-
barelses mening, denna inlysnings källa och detta livs väsen, vars kvalitet han redan känner
genom dess vibrationsfrekvens, värme och ljus. (LA: Här endast antyds två viktiga esoteriska
ideer om skillnader, som tarvar närmare förklaring: 1) Skillnaden mellan individuell expan-
sion och själva stadiernas eller rikenas expansion. Här måste man alltså skilja mellan vad en
viss individuell monad är i stånd till på ett visst expansionsstadium och på ett senare å ena
sidan, och vad som är allmänt sett möjligt för kollektivet av monader på ett visst stadium för
närvarande och senare å den andra. Den sistnämnda skillnaden avser ”expansionens expan-
sion” och tar betydligt längre tid i anspråk än den enskilda monadens expansion genom allt
högre riken. Det är till exempel denna expansionens expansion som medför att objektiva 44-
medvetenheten kommer att vara normalt förekommande hos mänskligheten i nästa solsystem,
något som är oerhört ovanligt hos mänskligheten i nuvarande solsystemet. Eller att dagens 45-
jag har betydligt större insikt och förståelse än 45-jag hade för en miljon år sedan. MV 9.67.9,
L2 2.18.5 2) Under erövringen av ett nytt medvetenhetsslag råder en mycket viktig skillnad
mellan den första förnimmelsen av blotta energiaspekten och det egentliga medvetenhets-
förvärvet i ett senare skede. I begynnelsen av varje medvetenhetsexpansion, stor som liten,
oavsett naturrike – alltså även i mineralriket – förnimmer monaden ett nytt högre verklighets-
område först enbart såsom vitaliserande energiutstrålning. Det är först senare, ibland långt
senare, som det för monaden blir uppfattbar medvetenhet. KOV 1.33.4. Se även Introduktion
till hylozoiken, kommentarerna till kap. 1.33.)

8Faktum nr 2. Alla slags uttryck är egentligen symboler, och den studerande gör klokt i att
betrakta dem som sådana. (L2 9.24.4) En symbol har tre tolkningar. Den är själv uttryck för
en idé, och denna idé har i sin tur bakom sig ett ännu så länge ofattbart ändamål. Symbolens
tre tolkningar är följande:

91. Den fysiska tolkningen av en symbol bygger till stor del på dess materiella användbarhet
och på formens beskaffenhet. Det exoteriska och materiella tjänar två ändamål: 1) Att ge
någon dunkel antydan om idén eller begreppet. Detta förbinder symbolen i dess exoteriska be-
skaffenhet med mentalvärlden men frigör den inte från förstajagets tre världar (47:4–49:7). 2)
Att avgränsa och begränsa idén och sålunda anpassa den till den ståndpunkt i evolutionen
människan nått. Den underliggande idéns verkliga innebörd är alltid mäktigare och fullare än
den form eller symbol, varigenom den söker sitt uttryck. Materien är blott symbol för energin
i dess mitt. Alla naturrikenas former och höljen i vidaste bemärkelse är endast symboler för de
i dessa former och höljen inneboende liven – evolutionsmonaderna.

10De exoteriska symboliska formerna är av många slag och fyller många ändamål, och denna
mångfald vållar ofta förvirring i människornas hjärnor om de verkligheter symbolerna avser.

11Symboler kan efter ursprunget hänföras till tre grupper, vilkas medlemmar självständigt
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formar symboler: 1) Symboler som härrör från solsystemregeringen. 2) Symboler som härrör
från planetregeringarna och -hierarkierna. Dessa indelas i sju grupper efter de sju departe-
menten. 3) Symboler som människan i sin okunnighet hittar på.

12Naturväsen och alla andra slags undermänskliga väsen, vilka är monader, som i en av-
lägsen framtid måste erövra självmedvetenheten, betraktas inte såsom självständiga formare
av symboler. De arbetar på impulser, som någon av de nämnda tre grupperna utsänder. Var
och en av dessa tre grupper är fri inom vissa bestämda gränser.

132. Den mentala tolkningen uppenbarar den föreställning (mentalidé) som ligger bakom
den (objektiva =) fysiska manifestationen. Denna föreställning får konkretion i fysiska
världen. Oavsett vilken grupp av formare, som svarar för byggandet av formen, ligger en före-
ställning eller idé alltid bakom denna. (LA: Det är ändamålsenligt att noga skilja mellan före-
ställning eller mentalform och verkliga ideer, vilka är kausala och högre ideer.) Dessa
föreställningar framträder tydligt för människan, när hon nått mentalstadiet, liksom symbolens
fysiska form är det enda människan uppfattar på fysikalstadiet. Så snart människan börjar
använda sin mentala förmåga och fått om så bara någon kontakt med kausalhöljets centra,
strävar hon att nå bortom den fysiska formen och finna förklaring på denna. När hon så
tränger djupare in i verkligheten, når hon till sist kausalmedvetenheten. Då börjar hon själv att
formulera kausalideer och att i fysiska världen manifestera så mycket av dessa som där är
möjligt.

14Att skola människor i att arbeta i mentalmateria är att skola dem i att forma. Att lära dem
känna kausalmedvetenhetens natur är att sätta dem i medveten förbindelse med den verklighet
som ligger bakom manifestationen (LA: manifestationen i förstajagets världar, 47:4–49:7).
Att möjliggöra för dem att utveckla kausalmedvetenheten är att också ge dem förmågan att
arbeta med kausalenergierna.

15När kausalmedvetenheten utvecklas och stärks, kan människan bli en medveten formare,
som arbetar i enlighet med planethierarkins planer, ty planethierarkin arbetar med ideer och
söker få dessa ideer (planetariska ideer) att manifesteras i fysiska världen. (KOV 2.17.1) Allt-
eftersom hon genomgår mental- och kausalstadiernas olika nivåer, ökar hennes förmåga att så
arbeta och förmåga att tränga fram till den idé som ligger bakom varje symbol. Hon låter sig
inte längre bedragas av skenet utan vet att detta är den illusoriska form som höljer en idé och
håller den fången. LA: Hon låter sig inte ledas av de mentala fiktioner – falska föreställningar
om verkligheten – och emotionala illusioner – falska livsvärden – som ovillkorligen uppstår i
mänskligheten såsom resultat när de kausala verklighetsideerna nerdimensioneras och därmed
förvrängs. KOV 5.8.19

163. Den andliga meningen är den som ligger bakom kausalidén och som höljes av denna,
liksom kausalidén höljes av den form denna antar, när den manifesteras i det fysiska. Den är
det ändamål och den centrala dynamiska energi som drivit fram kausalidén och låter denna
manifesteras i det fysiska.

17LA: ”andlig” betyder här något som tillhör åtminstone någon av världarna 43–45, deras
medvetenhet och energi, ty ”vanligaste tendensen var att kalla de tre högre atomslagen,
kloten, världarna eller medvetenheterna i ett sjutal för ’ande’ och de fyra lägre för ’materia’.”
DVS 2.62.3. Här avses närmare bestämt värld 44, planetregeringens lägsta värld, planet-
hierarkins ”akasha”. KOV 2.17.1-3.

18Dessa tre aspekter av en symbol kan studeras i samband med alla slags former. LA: Till
exempel är människans organism den yttersta fysiska manifestationen av en kausalidé (47:1),
som i sin tur är manifestationen av en submanifestalidé (44:1). Förstajaget är idealt sett mani-
festationen av andrajaget, och andrajaget manifestationen av tredjejaget. Människan skall bli
redskap för Augoeides liksom Augoeides är redskap för Protogonos.

19Faktum nr 3. Det som förstajaget (47:4–49:7) till sist lär sig uppfatta såsom orsaker (LA:
nämligen kausalideerna, 47:1) inser andrajaget (45:4–47:3) vara blott verkningar av ännu
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djupare liggande orsaker, ”orsakerna bortom orsakerna”. Dessa hör till tredjejagets (43–45)
världar, och de energier som verkar i dessa är de som orsakar manifestationen av de lägre
världars ideer som blott skenbart är sina egna orsaker.

20Också talesättet ”känn dig själv” får i anslutning till vart och ett av de tre triadjagen olika
innebörd. LA: Förstajaget är det isolerade särjaget, som inte kan känna sig självt. DVS 3.38,
L3 2.3.5 Andrajaget är gruppmedvetet och strävar att lära känna det planetariska ”samjaget”.
Tredjejaget strävar efter att bli ett solsystemiskt ”alljag”. L2 10.8.31

21.2 De sju kosmiska vägarnas natur
1Man bör noga betänka att termen ”väg”, brukad i detta sammanhang, är en term för energi

och anger en energiström. De sju vägarna betyder alltså sju energiströmmar, och dessa sju
förenas, så att de bildar en enda Väg. Man bör även märka att (den adept =) det tredjejag, som
underkastar sig den disciplin och genomgår de initiationer, som möjliggör för det att beträda
någon av dessa sju vägar, har höjt sig över färgen, nått bortom slöjan och expanderat sin med-
vetenhet, så att det är ett med sitt planetväsens medvetenhet. Tredjejaget har därför nått ett
stadium, som är ofattbart för den nuvarande människan. Det är i färd med att helt lämna de
materiella formernas rike och ingå i energins rike. (LA: I DVS, 1:a uppl. av år 1949, kallade
Laurency solsystemet, 43–49, för ”formmanifestationen” och kosmos, 1–42, för ”idémani-
festationen”.) Också medvetenheten synes förblekna i betydelse inför den tilltagande
viljeaspekten, som syntetiserar såväl medvetenhet som rörelse och detta i högre potens.
Erövrandet av denna syntetiserande vilja blir tredjejagets mål, när det såsom fullkomligt 45-
jag (efter femte initiationen) väljer någon av de sju kosmiska vägarna. Om alltså monaden
icke ens såsom fullkomligt 45-jaget vet vad som kommer att uppenbaras för den, när den väl
anträtt den väg den valt, inses nog att det är onödigt för människan att söka begripa vad
vandrandet av dessa vägar innebär. Endast några få fakta skall ges om dessa ting, och
spekulation därutöver är inte bara meningslös utan också skadlig.

2Genom att vandra någon av dessa sju vägar bereder sig monaden på att genomgå vissa
kosmiska initiationer, däribland dem som genomgås i solen Sirius. Den antydan kan göras att
var och en av dessa sju vägar med tiden leder till tjänande i något av de solsystem (vårt in-
räknat) som tillsammans bildar det större sjusystemet. Dessa sju solsystem utgör kosmiska
centra hos tiosolhärskaren. Liksom medlemmarna av vår planethierarki stannat kvar på vår
planet för bestämda tider, så finns i planetregeringarna och solsystemregeringen ännu högre
invigda som stannat kvar inom vårt solsystem i flera eoner – alla tjänande enheten och
monadernas medvetenhets- och viljeutveckling.

3De sju kosmiska vägarna kallas:

väg I – vägen för tjänande på Jorden
väg II – det magnetiska arbetets väg
väg III – vägen för utbildning till tjänst i planetregering
väg IV – vägen till Sirius
väg V – strålvägen
väg VI – den väg vår solhärskare går
väg VII – det absoluta sonskapets väg

4Man måste minnas, utan att röra ihop begreppen, att dessa termer är de sammanfattande
beteckningar planethierarkin givit de sju metoder för arbete och tjänande, ansträngning och
strävan, varmed de som på Jorden nått fulländningen går vidare till bestämda kosmiska vägar
eller energiströmmar, som i sin helhet utgör en enda kosmisk VÄG. (LA: ”fulländning”
betyder här fulländat 45-jag, asekha-adept, femte gradens invigd, eller motsvarande i deva-
evolutionen, eftersom detta mål är det enda som är ”obligatoriskt” för vårt solsystems evolu-
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tionsmonader.)
5På ett visst stadium, som inte får närmare anges, sammanföres de sju vägarna till fyra,

därför att vårt solsystem är av fjärde ordningen. Detta sammanförande går så till att:
6De invigda som vandrar väg I, ”kämpar sig fram” till väg VI. De invigda som vandrar väg

II, ”förvandlar sig alkemiskt” för att fortsätta på väg VII. De invigda som vandrar väg III,
”genomtränger slöjan” så att de når väg V.

7Därmed återstår att redovisa väg IV. Denna väg vandrar alla de som genom hängivenhet
förenad med verksamhet når målet men som alltjämt saknar intelligensprincipens fulla ut-
veckling. Eftersom vårt solsystem utmärks av kärlek–visdom eller emotional (48) och
essential (46) utveckling, räknar denna fjärde väg det största antalet monader. Inom vår
planethierarki är (medkänslans herrar =) de som går 6–4–2-vägen fler än (visdomens mästare
=) de som går 7–5–3–1-vägen. Alla de förstnämnda måste därför flytta över till Sirius för att
där genomgå en omfattande stimulering av sin intelligens, ty Sirius är intelligensens källa
(LA: vad vårt solsystem angår). MV 16.10.2

8Esoterikstuderande måste i sitt tänkande noga skilja mellan dessa sju kosmiska vägar och
de sju departementsvägarna (strålvägarna), som hela mänskligheten vandrar och som tidigare
behandlats i CF. Såsom redan sagts, blir de sju strålvägarna tre, när tredjetriader, som ur-
sprungligen tillhör de fyra mindre strålarna (4–7), övergår till de tre större (1–3). Dessa tre
bildar den syntetiska 2dra strålen (”kärlek–visdom”), när monaderna genomgått de sista sol-
systemiska initiationerna. När monaderna nått detta stadium, inser de solsystemets enhet icke
endast såsom ett teoretiskt begrepp utan också såsom en praktisk erfarenhet. Denna identifi-
ering med solsystemets totala enhet är en kosmisk, icke solsystemisk process (LA: begyn-
nande i värld 42, bortom solsystemvärldarna, 43–49), som förlöper i sju steg.

9Ingen av de sju kosmiska vägarna avser mittens väg mellan de parvis uppträdande mot-
satserna. De avser alla endast enheten, det som använder motsatserna såsom faktorer vid
alstrandet av ljus (LA: förverkligandets insikt och viljeenergi). De befattar sig med detta
okända något, som är grunden till motsatsparen. Alltså avser de främst det som ligger utanför
de manifesterade formerna (LA: ”formmanifestationens” världar, 43–49). Ande och materia
är aldrig åtskilda under manifestationen (LA: här menas med ”ande” 43–45 och ”materia” 46–
49, se DVS 2.62.3!). Den faktor, som ligger till grund för dem båda, betraktas såsom obe-
fintlig av alla utom de invigda. (LA: den kosmiska verkligheten, 1–42, avses här, och i första
hand andra kosmiska riket eller sjätte kosmiska sjuvärlden, 36–42). Vid tredje initiationen får
initianden en första svag glimt av detta, och vid femte initiationen uppfattar han tillräckligt för
att med iver börja söka denna hemlighet.

21.3 Väg I: vägen för tjänande på Jorden
1Karaktären av den andliga kraft, som driver denna grupp invigda som just vår planet-

hierarki utgör, framträder kanske tydligt, om man studerar deras arbetes mål och metoder
enligt det synsätt som utgår från medvetenheten och inte särskilt de materiella formerna. (LA:
”Andlig” avser tredjejaget och särskilt dess viljeaspekt.) Detta synsätt förvärvar man lättast
genom att studera den kraft som driver alla de grupper i världen som är särskilt hängivna
strävan att höja mänsklighetens nivå i politiskt, religiöst, vetenskapligt och esoteriskt avse-
ende. Det kommer då att visa sig att de alla och var och en har ett bestämt samband och en
föreningspunkt med något av de esoteriska samfund som (vanligen utan den anknutna
gruppens vetskap) svarar för vitaliseringen av de ledande individerna i de nämnda
organisationerna, som utför detta pionjärarbete.

2Denna första väg är den som håller monaden knuten till vår planethierarki, som avgivit
löftet att tjäna (vårt planetschema =) vårt 49-klots evolutionsmonader. Den omfattar dem som
arbetar under planetregeringen i planethierarkins sju departement. Icke så många tredjejag
vandrar denna väg som några av de övriga, och endast så många får göra det att de kan på ett
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tillfredsställande sätt leda medvetenhetsutvecklingen på planeten. Mer har blivit offentligt om
denna väg än om någon av de andra, och mer kommer också att bli känt allteftersom fler män-
niskor utrustar sig till att komma i förbindelse med planethierarkins medlemmar. Uppgifter
om deras insatsområde och arbetssätt blir efter hand exoteriska. När planethierarkins sju
departement är allmänt erkända och kända, kommer skolor för utbildning till besättande av
tjänster i dessa departement att bli den logiska följden.

3De tredjejag, som fortsätter på denna väg, utmärks av två egenskaper, som borgar för att de
når framgång i just denna andliga strävan. De drivs av vishet och medkänsla. Dessa egen-
skaper skall studeras noga, ty de är nyckeln till förståelse av den första vägens karaktär. De
tredjejag, som väljer denna väg, kallas esoteriskt de ”välgörande drakarna”. Den energi de
arbetar med och den ström av levande kraft de lever i, utgår nämligen från stjärnbilden
Draken och verkar genom Vågens tecken. Denna särskilda kosmiska energi alstrar i alla de
grupper, som kommer under dess omedelbara inflytande, en djup förmåga av identifiering.
Denna identifiering avser inte vare sig (formen =) förstajaget eller (själen =) andrajaget, utan
endast (det positiva livets andliga punkt, ”ädelstenen i lotusblomman” =) tredjejaget.

4De ”välgörande drakarna” utmärks av sin ”lyskraft”, och det är denna grundegenskap som
alla esoteriska lärare åsyftar, när de uppmanar sina lärjungar: ”Låt edert ljus skina”.

5När tredjejaget inträder genom den ”lysande dörren”, har det fyra mycket egenartade
esoteriska identifieringar framför sig. Detta inträde gör det, sedan monaden genomgått femte
initiationen och visat sin lämplighet för denna genom en lång tids tjänande av naturrikenas
evolution på vår planet. Dessa identifieringar åstadkommer till sist inom ädelstenen ett
avgörande skeende och en expansion av 44-medvetenheten efter att 45-höljet övervunnits.
(LA: Tredjejagets högre 45-hölje avses, bestående av idel 45-atomer, inte andrajagets lägre
45-hölje, bestående av högst 45:4-molekyler. Detta övervinnande av 45-atomhöljet är tredje-
jagets motsvarighet till 46-jagets övervinnande och förstöring av sitt kausalhölje.) Dessa fyra
identifieringar sammanhänger med solhärskarens fyrfaldiga lotus eller tolvbladiga hjärt-
centrum, ibland kallat ”solens hjärta” (LA: en symbol med som vanligt flera betydelser).

6Dessa fyra identifieringar genomgås endast på denna särskilda väg. Var och en föregås av
tre mindre identifieringar, så att de blir inalles tolv, motsvarande den tolvbladiga lotus-
blomman. Nu används inte längre ordet ”initiation”, då det ju särskilt har med medvetenheten
och alltså dualiteten att göra. I stället brukas ett ord, som betecknar syntes, ehuru mycket
otillräckligt.

7Den energi, som handhas under dessa identifieringar, är till stor del den som strömmar
genom sjätte hierarkin. Denna har ett esoteriskt samband med väg VI, till vilken de som
vandrar väg I med tiden måste kämpa sig fram. Ingen uppgift får här lämnas om den form,
genom vilken tredjejaget måste arbeta för att visa att det kan styra den ifrågavarande energin.

21.4 Väg II: det magnetiska arbetets väg
1Av de sju vägarna är väg II den som är det fullaste uttrycket för attraktionslagen. Såsom

tidigare sagts i KI, är denna lag uttrycket för den kosmiska vilja som åstadkommer solsystemets
manifestation. Magnetismen – den fysiska (49), attraherande (48) och dynamiska (47) – är
denna lags uttryck i förstajagets tre världar. Den monad, som anträder denna väg, befattar sig
alltså med den verklighet som är grunden till all sammanhållning i naturen och med den tillvaro
som genom sin egen inre kvalitet alstrar den attraktionsenergi som sammanför motsatserna. Det
är den kraft som åstadkommer alla slags elektriska fenomens växelverkan. Den monad, som
väljer denna kosmiska energiström för att på denna nå vissa kosmiska kontakter och uppnå en
serie kosmiska expansionsnivåer, arbetade före femte initiationen främst på andra strålens och
ofta även på fjärde strålens område. Sådana femte gradens invigda, som övergår från fjärde till
andra strålen, väljer vanligen inte denna kosmiska väg.

2De som utför arbetet med att handha krafter eller elektromagnetism för de storas bruk i alla
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världar, övergår till denna väg. De styr den formbildande energin, hanterar materia av varje
slags täthet och frekvens. De bearbetar allmänna opinionens frambrytande strömmar i emo-
tionalvärlden, stora tankevågor i mentalvärlden, liksom ideerna i kausalvärlden, där de stora
arbetar. Ett stort antal av de monader, som har sin tredjetriad på femte strålen, övergår till
denna väg. Tredjetriadens inneboende typbestämda kvalitet bestämmer verksamhetens inrikt-
ning. Femte strålens skördeförhållanden är en av de faktorer som åstadkommer detta.
Monaderna finner till sist sin plats i kosmiska mentalvärlden, men vad detta betyder är
omöjligt att fatta för det vanliga mänskliga mentaltänkandet.

3Tre slags magnetiskt arbete har den monad bemästrat som vandrar denna väg II. I
förstajagets världar (47:4–49:7) lärde den sig att bilda former genom att handha magnetisk
energi och bruka attraktionsenergi för att ”binda byggarna”, ett magiskt arbete. Dylikt utför
monaden genom (den lägre naturen =) förstatriaden, som när den väl renats, kan verka såsom
fulländad överförare.

4I kausalvärlden såsom kausaljag lärde sig monaden också gruppsammanhållning vad avser
det egna planetväsendet och de två andra planetväsen som med det egna bildar en sol-
systemisk trekraft.

5När monaden omsider nådde submanifestalvärlden (44) och förvärvade självmedvetenhet
och förmåga att fungera i sitt dithörande 44-hölje, kom den till att något förstå de krafter som
förenar de olika slags strömmar av levande energi som planethärskarna planenligt sänder ut
för att främja monadkollektivens evolution i hela solsystemet.

6Viljeaspekten, ändamålsaspekten, som är det andliga livet bakom alla medvetenhets- och
materiefenomen, gör sig plötsligt gällande och framträder även. Det är framvisandet av denna,
som är det viktiga arbete monaden utför, när den övergår från sin särskilda stråles väg till väg II.

7De som vandrar denna väg II, arbetar med magnetisk energi, attraktionsenergi, eftersom de
har identifierat sig med denna. Med tiden övergår de alla till väg VII, det absoluta sonskapets
väg. Denna väg bär dem genom solhärskarens hjässcentrum till tiosolhärskarens hjärtcentrum.
De föres ut ur solsystemiska evolutionen helt och hållet på en stor våg av attraktionsenergi,
som utgår från en av de större solarna i vårt tiosolsystem. Vilken denna sol är får inte ens
antydas. Den är den mäktigaste stjärnan vad gäller vårt solsystem, eftersom vårt system främst
är uttryck för kärlek. Ty om denna stjärna blev allmänt känd och tillräckligt många människor
riktade uppmärksamheten på det, mediterade på den och visualiserade den med livlig fantasi,
kunde detta draga in i vårt system en sådan störtflod av attraktionsenergi från den ifrågavaran-
de stjärnan att evolutionsprocesserna på vår planet påskyndades och därmed energiomsätt-
ningens balans rubbades på ett mycket farligt sätt. Människorna inser ännu så länge inte
meditationens och allra minst gruppmeditationens makt.

8Det zodiaktecken som förmedlar energin är Tvillingarna, och grunden därtill torde vara
uppenbar för alla utbildade invigda.

9Det är här nödvändigt att förklara det uttryck som tidigare användes på tal om monaders
överflyttning från denna väg II till väg VII. Det sades att de ”förvandlar sig alkemiskt”, så att
de når väg VII. Någon uppfattning om detta uttrycks innebörd kan erhållas genom begrundan
av det ändamål värmet fyller, när det avskilts från väta, och metoden för bruket av dylikt
värme. Dessa tredjejag använder ”den torra alkemiska elden” för att nå önskat resultat, när de
hjälper evolutionsprocessen framåt. När de använder denna ”torra eld”, blir reaktionen hos
dem själva sådan att de förvandlar tredjetriaden, upplöser den så att den kan passera igenom
solsystemets kosmiska eteriska nät (43) och gå in i den ström av kosmisk energi som utsänds
från den nyssnämnda namnlösa stjärnan. Därmed överflyttar de (LA: numera nyvordna kos-
miska jag, 42-jag) till väg VII.

10De förmågor, denna vägs vandrare måste äga, innan de genomgår den utbildning som
erfordras för sjunde kosmiska metoden, är mottaglighet för värme och kunskap om rytm.
Denna upplysning är naturligtvis endast för invigda, men så mycket är ändå tydligt att det är
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energins och vibrationernas lagar de får handhava. De människor, som i denna tid söker
människomonadens ”kärleksnaturs värme” och som till detta sökande lägger odlandet av en
livlig fantasi och intensiv förmåga av visualisering, lägger en grund, på vilken denna senare
förvärvade kunskap kan byggas. Men detta är inte så lätt som det kan låta, ty det innefattar en
förmåga av identifiering, som för närvarande är omöjlig för flertalet och en sådan förmåga av
insikt om det visualiserades natur som upphäver dualitetens begrepp: särhållandet av den
visualiserande och det visualiserade.

11Den använda metoden kan uttryckas endast med orden ”inträdet på det brinnande stället”.
Förmågan att göra detta förvärvar monaden genom att gå genom tre förberedande brinnande
ställen, såsom lätt inses: 1) Det brinnande ställe som ligger mellan emotionalstadiet och
mentalstadiet. Detta är den förstörande eld som monaden tänder genom att så sådd som hon
får skörda. 2) Den döda personlighetens (förstajagets) brinnande ställe, som ligger mellan
mentalstadiet och kausalstadiet. Detta brinnande ställe ligger på stranden till livets flod och
måste överskridas före tredje initiationen. 3) Det brinnande ställe som monaden beträder, när
den är redo att lämna kausalstadiet och bli 46-jag (essentialjag). Detta ställe ombesörjer för-
störelsen av kausalhöljet.

12Vart och ett av dessa tre brinnande ställen sammanhänger särskilt med någon av verklig-
hetens tre aspekter: det första med materien, det andra med medvetenheten och det tredje med
viljan (offerviljan). När monaden väl gått igenom dessa tre brinnande ställen, är den såsom
andrajag rustad för ytterligare en och våldsammare erfarenhet.

13De hierarkier, som är förbundna med denna väg, är huvudsakligen tredje och fjärde.
Endast människoevolutionens monader kan anträda vägarna I och II. Devahierarkierna av
tredje ordningen har redan anträtt dem, och det är deras redan utförda arbete, som möjliggör
för människomonaderna att göra det.

21.5 Väg III: vägen för utbildning till tjänst i planetregering
1Denna väg drar till sig jämförelsevis få monader. Den innefattar ett egendomligt slags

utveckling och den förmåga av kontinuerlig medvetenhet jämte identifiering med vilje-
aspekten som är det utmärkande kännetecknet för alla sju kosmiska vägarna.

2De tredjejag, som väljer denna väg, behåller på ett egendomligt sätt förmågan av sinnes-
förnimmelse jämte identifieringen med viljeaspekten. I esoteriska arkivet omtalas de ofta
såsom ”väktarna vilkas mayavirupa ständigt återkommer”. Eftersom de arbetar med med-
vetenhetsaspekten, är de förbundna med det centrum hos tiosolhärskaren, som är källan till
medveten sinnesförnimmelse. Därför vitaliseras de från tiosolhärskarens solarplexuscentrum.
Hos människan är solarplexuscentret det centrum som syntetiserar de tre lägre centrens
reaktioner och väsentliga förmågor. (LA: Och fysisk sinnesförnimmelse har sitt ursprung i
centra i emotionalhöljet. L2 5.12.11) Detta faktum måste man betänka, när man studerar
denna kosmiska väg.

3De förmågor, som är särskilt ändamålsenliga för de monader som utbildar sig till tjänst i en
planetregering, är till antalet tre: 1) kosmisk syn förbunden med planethärskarens pann-
centrum, 2) kosmisk hörsel i samband med devaevolutionen, 3) medvetandets förmåga att
urskilja förhållandet mellan jag och icke-jag (LA: jagmedvetenheten och det jagmedveten-
heten uppfattar såsom skilt från sig).

4Vart och ett av sinnena är knutet till ett höljescentrum (LA: till exempel är hörseln knuten
till strupcentret och synen till panncentret), och ett dylikt centrum i sin tur förbundet med ett
planetariskt centrum, vilket självt förses med energi från en motsvarande kosmisk källa. De
monader, som vandrar denna tredje väg, har en särskild förbindelse med de energier som
utgår från de kosmiska centra som är förbundna med kosmisk syn och kosmisk hörsel. Med
kosmisk känsel befattar de sig icke, ty denna avser främst objektiviteten, icke-jaget. Deras
arbetsfält är synen, hörseln och förhållandet mellan jaget och icke-jaget, men inte icke-jaget,
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utan ledningen och stimuleringen av detta tillkommer en helt annan grupp av kosmiska
arbetare.

5Denna väg vandrar de som i nästa solsystem kommer att åtaga sig arbete i planet-
regeringarna. Detta arbete innefattar icke endast de egentliga planetregeringarna utan även
dessas underavdelningar.

6Varje departementschef (43-jag) i planethierarkin åtar sig ett visst antal 44-jag för att
särskilt utbilda dem för detta arbete. Särskild färdighet i syn och hörsel liksom förmåga att
arbeta med monadernas medvetenhetsaspekt bestämmer vilka kandidater som utväljs för
dessa höga befattningar. Man skulle kunna kalla planetregeringarnas medlemmar för ”gudom-
liga psykologer” och säga att psykologi är huvudämnet i utbildningen till dessa uppgifter, men
den är givetvis en psykologi som ännu är ofattbar för människan.

7Varje planetregering har på sitt uppehållsklot skolor för sina befattningshavares utveckling.
Där får dessa utbildning och tillfälle att bredda sin erfarenhet. Planethärskarna och medlem-
marna av deras regeringar skrider framåt i medvetenhets- och viljeexpansion. Därför får de med
tiden nya uppgifter, lämnar då sitt respektive klot, varvid vakanser uppstår som måste fyllas.

8Olika sidor av medvetenhetens vetenskap, psykologin, gör nu stora framsteg i världen och
upptar alltmer tänkarnas uppmärksamhet. Att så sker beror på att vissa energivågor träffar vårt
solsystem och till sist når även vår planet. Detta inflytande når vårt solsystem genom Skyttens
tecken.

9Det arbete, de monader som går denna väg har att främst utföra, är att möjliggöra sol-
härskarens (denna monads) manifestation genom sitt kosmiska kausalhölje (29–31). De utför
alltså på en högre nivå det som motsvarar det arbete augoeiderna utför, när dessa formar och
manifesterar människornas kausalhöljen, och de har därför ett särskilt förhållande till augo-
eiderna, femte skapande hierarkin.

10De jordiska tredjejag, som söker sig till denna väg, gör detta genom planethierarkins
tredje departement, mahachohanens departement, vilket arbetar med manifestationens intel-
ligensaspekt. Från detta tredje departement går de vidare till att utbildas direkt av någon av
planethärskarens närmaste underordnade (”verksamhetens buddhaer”) och slutligen av planet-
härskaren själv. Utbildningen omfattar tre huvudämnen: ”färg” (LA: materieaspekten); ”ljud”
(LA: rörelse- eller viljeaspekten), i synnerhet vad avser mantra yoga i kosmiska världar;
”dualitetens natur” (LA: medvetenhetsaspekten).

11Det är svårt att i ord uttrycka den metod monaden tar i bruk, när den anträder denna väg.
Den har kallats ”prismatisk identifiering”, ett uttryck som avser de färgade slöjor som omger
viljeenergin. De symboler, som brukas för beskrivning av detta arbete, är färgsymfonier eller
sånger. Genom ett särskilt slags identifiering kan monaden liksom dirigera körer, som fram-
bringar toner eller färger. När monaden kan utföra detta till fulländning, är den mogen att ingå
i en planetregering.

12Symbolen för denna väg är ett strålande kors av färgat ljus med en femuddig stjärna och
mörkblå sol i mitten. Det finns, såsom redan sagts, sju skolor tillhörande denna väg. De från
Jordens 49-klot som vandrar denna väg överföres till inre runden och därifrån till Jupiters 49-
klot.

13Den förvärvade förmågan är kosmisk eterisk syn omfattande icke endast vårt solsystem
utan även de sex andra solsystem som hör till det större systemet.

14Denna väg kallas ibland ”lotusvägen”, eftersom den ägnar sig åt byggandet av sol-
härskarnas kosmiska kausalcentrum. De skolor som förbereder för detta arbete kallas ”lotus-
landen”. Skolningen kallas ibland ”lotussömnen”, då den innebär ett tillstånd av monadens
fullständigt tillbakadragande från formmanifestationen, varvid ett slags solar samadhi erhålls.
Så länge denna pågår, fungerar monaden i en form eller ett hölje, som är en högre motsvarig-
het till lägre världars mayavirupa.
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21.6 Väg IV: vägen till Sirius
1Av alla vägarna är denna den som är mest höljd i mysterium. Grunden till detta mysterium

är uppenbar endast för edsvurna invigda, ehuru en antydan om gåtans lösning kan erhållas
genom insikten att solen Sirius och Plejaderna har ett nära inbördes förhållande motsvarande
förhållandet mellan det kausala och det mentala. Det lägre är mottagligt för eller inrätat med
det högre. Sirius är säte för det kausala (LA: kosmiska kausala, 29–31) och Plejaderna för-
medlar det mentala (LA: kosmiska mentala, 32–35) till vårt solsystem. Det är nästan som om
det sålunda bildades en stor triangel av kosmisk mental energi.

2Inom solsystemet har denna kosmiska växelverkan en intressant motsvarighet i förhållan-
det mellan Venus’ 49-klot, vårt jordiska 49-klot och Venus’ sjuklot (sjuklot 2, DVS 2.44.7)
inom vårt 49-klot.

3Egendomligt nog är det förståelsen av människans antahkarana eller den väg, som förbinder
det kausala och det mentala och som monaden bygger under evolutionsprocessen, som kommer
att skänka klarhet om detta svårfattliga ämne. Också vår planethärskare har ett motsvarande
antahkarana (LA: i det kosmiska kausala och kosmiska mentala), och allteftersom han bygger ut
det, bildar det del av den fjärde vägen och möjliggör för större delen av våra mänskliga
monader att anträda vandringen mot detta avlägsna mål, och detta utan hinder. En ledtråd till att
förstå denna vägs natur och grunden till att så många människomonader söker sig till just denna
energiström ligger i rätt uppfattning av den ovan gjorda antydan.

4De tredjejag, som väljer att vandra denna väg, tillhör företrädesvis fjärde och sjätte
departementen. Som tidigare uppgivits, är detta den väg som ”medkänslans herrar” oftast följer,
och vid denna tid förbereder sig 44-jaget S. (4de departementet) och 44-jaget J. (6te departe-
mentet) för vandringen. De mystiker, som inkarnerat i Västerlandet de senaste ett tusen åren,
bildar en särskild grupp monader, som är dragna till detta slags kosmisk energi. De har för-
värvat vissa grundläggande insikter, och den västerländska mystikerns ”extas” är det frö som en
dag skall växa och blomma ut i den kosmiska hänryckning, som ännu saknar namn.

5Kosmisk hänryckning och rytmisk sällhet är den fjärde vägens egenskaper. De är ett slags
identifiering, som är helt skild från medvetenheten (LA: såsom denna verkar i solsystemvärldar-
na, 43–49, en truism). L2 5.1.5 Att flertalet människomonader följer denna väg beror på dess
numeriska ställning. Dessa fjärde naturrikets monader, merparten av fjärde skapande hierarkins
medlemmar på detta fjärde klot i fjärde 49-klotets fjärde sjuklot i ett fjärde ordningens sol-
system, har en inre drift att söka denna fjärde väg för att fullkomna sig. De kallas ”den fanatiska
hängivelsens saligt dansande punkter”, vilket är så nära man kan komma en sanningsenlig
beskrivning.

6Den fjärde vägens energi når oss från Sirius via solen. ”Sirius” är här ett täcknamn bakom
vilket ett av zodiakens tecken döljer sig.

7De hierarkier, som befattar sig med detta slags kosmiska kraft, döljer sig bakom talen 14
och 17, en uppgift som säger endast edsvurna lärjungar något.

8Den metod, varmed tredjejaget bereder sig att anträda denna väg, kallas tvåfaldig
rotationsrörelse och ”rytmisk dans på kvadraten”.

9Symbolen för denna väg innefattar två hjul, det ena inom det andra, som hastigt snurrar i
motsatta riktningar och likväl åstadkommer ett förenat helt av blå eld, och ett likarmat orange-
färgat kors med en grön cirkel i mitten. Dessa färgers symbolism förbinder denna fjärde väg
med det föregående solsystemet, där Sirius’ inflytande var starkare än i det nuvarande.

10Ingenting får röjas om den kvalitet denna vägs vandrare förvärvar. De kommer under
koncentrerat inflytande av den energi som sätts lika med vår planets antahkarana. Det får
alltså inte uppges vad dettas särskilda kvalitet är, eftersom det skulle ge intelligenta läsare för
mycken information om vår planetregerings egenskaper och mål.
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21.7 Väg V: strålvägen
1Väg V är en av solsystemets stora fördelningsvägar, och de monader som vandrar den har en

klar förståelse av vibrationslagarna. Den leder jämförelsevis lätt till kosmiska emotionalvärlden
(36–42) och kallas därför ”den yttre ingångsdörren”. Som vi vet, är de sju strålar, som mani-
festeras överallt i vårt solsystem, de sju understrålarna till en enda stor stråle, andra strålen,
kärlekens–visdomens stråle. Väg V väljer c:a 60 procent av de tredjejag tillhörande andra
strålen hos vilka visdomsaspekten är starkare än kärleksaspekten. Väg IV väljer på motsvarande
sätt c:a 80 procent av de tredjejag tillhörande andra strålen hos vilka kärleksaspekten är starkare
än visdomsaspekten. Man bör betänka att detta är mycket stora antal monader (LA: i synnerhet i
de tre sista eonerna, när monadernas expansion in i världarna 46–43 når sitt crescendo). Det
handlar här endast om fulländade 45-jag (5te gradens invigda) och högre slags jag, inte om
invigda av lägre grader. Alla uppgifter om monaders framtida massexpansioner avser dessutom
endast de 60 procent som återstår efter avskillningen i femte eonen (”domedagen”).

2Alla monader som går strålvägen måste ha egenskaper, som gör dem ytterst mottagliga för
vibrationer. De resultat de erhåller i sitt grupparbete (alla monader, som vandrar denna väg,
utgör en enhet) kan liknas vid kompassens tjänst på ett fartyg. Med en särskild insikt och
kunskap gensvarar de främst på vissa grundvibrationer, som är den kosmiska motsvarigheten
till fysiska känselsinnet, såsom i den förnimmelse som uppstår, när huden beröres.

3De får lära sig att så isolera sig att inga andra vibrationer når dem än de som kommer från
(syntetiska =) andra strålens kosmiska källa. Dessa femte vägens vandrare utgör den faktor
som håller vårt solsystem stadigt balanserat i en bestämd riktning. Deras viktigaste egenskap
kan beskrivas såsom sinne för kosmisk riktning.

4Den energikälla de gensvarar på kan anges såsom ”Polstjärnan”. Det skall emellertid
påpekas att beteckningen ”Polstjärnan” är blott ett täcknamn för en annan stjärna, som finns
först i etermateria. Den är alltså okänd för astronomerna, ehuru dess inflytande i vårt sol-
system är ytterst starkt.

5I ett annat av vårt solsystems 49-klot väljer majoriteten tredjejag denna väg. De övriga 49-
klotens tredjejag, som valt denna väg, flyttar därför till detta 49-klot, innan de ingår i solen
och därifrån går vidare till kosmiska sfärer. Inga tredjejag flyttar från andra 49-klot till vår
Jords 49-klot för att utbildas för någon av vägarna, eftersom Jorden inte är en helig planet och
därför inte har någon sådan motsvarande skola.

6Det inflytande, som utgår från ”Polstjärnan” och är en sådan mäktig faktor i vårt sol-
system, når vår planet genom Vattumannen. Grunden därtill framgår av att vatten är en
symbol för emotionerna, vilka är en lägre manifestation av essentialitet, 46-medvetenhet och -
vilja. Vattumannen är ett kraftcentrum, varifrån adepten hämtar ”livets vatten” och bär det till
massan. Denna från ”Polstjärnan” via Vattumannen inkommande kraft är särskilt mäktig vid
denna tid, och tillfället är därför stort. Den är en av de faktorer som möjliggör Christos–
Maitreyas framträdande. Han har själv valt femte vägen, liksom manu tredje. Det finns en
nära förbindelse mellan dessa båda vägar, vilken visar sig i att de som vandrar tredje vägen
övergår till femte.

7De två hierarkier, som fyller en viktig uppgift i att införa det polara inflytandet, är första
och andra. Denna esoteriska sanning framträder i sådana fakta som de första och andra
mänskliga rotrasernas beskaffenhet och hemvist (LA: den hyperboreiska kontinenten; Hyper-
borea är landet ovan nordanvinden).

8Den metod, varmed tredjejaget förvärvar de för denna väg nödvändiga förmågorna, har
antytts ovan. De kan anges såsom elektrisk isolering och inspärrande av polär magnetism.

9Symbolen för denna väg är fem klot av blå eld inneslutna i en större sfär. Sfären är bildad
av en orm som biter sig själv i stjärten. Ormens hela kropp är fullskriven med senzartecken,
som återger det mantra, varmed vandraren isolerar sig från alla magnetiska flöden utom det
han ansvarar för.
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10Den kvalitet, monaden utvecklar under vandringen på denna väg, kanske kan uttryckas
med orden ”kosmisk stadga” och ”magnetisk jämvikt”.

11Mycket få uppgifter kan lämnas om sjätte och sjunde vägarna. Det enda som kan sägas är
följande:

21.8 Väg VI: den väg vår solhärskare går
1För alla esoterikstuderande, som studerat skeendet i världen i ljuset av motsvarigheternas

lag, är det uppenbart att solhärskaren i kosmiska världar håller på att utveckla kosmisk syn,
liksom människomonaden i en mindre skala strävar till detsamma i de solsystemiska världarna.
(LA: Det vill förefalla som om gode D.K., alltid full av generös välvilja och optimism gentemot
esoterikstuderande, här hade något överskattat vår förmåga att tillämpa motsvarigheternas lag.
”Alla esoterikstuderande” kan möjligen avse kausaljag och högre.) Solhärskarens strävan kan
kallas utvecklandet av det kosmiska tredje ögat. I det fysiska organiska ögats struktur ligger
hemligheten dold. Studiet av denna struktur kan därför uppenbara något av mysteriet.

2En viss del av ögat är själva synapparaten, medan den övriga strukturen fungerar såsom ett
skyddande omhölje. Båda delarna behövs, och ingendera kan fungera utan den andra. Så är
det även hos kosmiska väsen, men analogin föreligger i så höga världar att ord fördunklar mer
än förklarar. Vissa förutvarande människomonader, en kärna som nådde en mycket hög
initiation i ett tidigare solsystem, bildade en grupp runt solhärskaren, när denne fattade be-
slutet att manifestera vårt nuvarande solsystem. Denna grupp är kvar hos solhärskaren, verkar
i värld 43 och motsvarar i esoterisk mening ögats pupill. Dessa stora väsens verkliga hemvist
är i kosmiska essentialvärlden (22–28).

3Steg för steg och med väldig ansträngning har vissa tredjejag gjort eller håller på att göra
sig lämpade att taga de ursprungliga gruppmedlemmarnas plats och därmed låta dem återgå
till ett kosmiskt centrum, som vårt solsystem och det större Siriussystemet omkretsar.

4Endast några enstaka tredjejag har de för denna väg nödvändiga egenskaperna, ty detta slags
expansion innebär en viss bestämd förmåga att gensvara på kosmiska vibrationer. Den innebär
en specialisering av den inre synen och utvecklandet av kosmisk syn i viss omfattning. Fler av
devaevolutionens monader går denna väg än av mänskliga evolutionens monader. Mänskliga
evolutionens monader övergår till denna väg genom devaevolutionen, och denna kan nås genom
överföring till femte vägen, där de två parallella evolutionerna möts.

21.9 Väg VII: det absoluta sonskapets väg
1Det absoluta sonskapet är motsvarigheten i kosmiska riken till den grad av lärjungaskap

som kallas sonskap i förhållande till ett 45-jag. Det är sonskap i förhållande till en tiosol-
härskare. Denna väg är också den stora väg, vilken de går som förvaltar skördelagen. Lipika-
herrarna går denna väg, och alla som är lämpade för detta slags arbete och som står sol-
härskaren mycket nära i en individuell bemärkelse, övergår till denna sjunde väg. Detta är den
väg de går som är solhärskarens särskilda förtrogna, och dem anförtror han med att verkställa
skörden i solsystemet. De vet hans vilja och hans mål, och dem anförtror han uppgiften att
utföra hans planer. Denna grupp, som är så nära knuten till solhärskaren, bildar en särskild
enhet förbunden med tiosolhärskaren.

2Dessa två vägar når upp i kosmiska medvetenhetstillstånd, som är lika ofattbara för män-
niskan som människans medvetenhet är ofattbar för en fysisk atom. Det är följaktligen
onödigt och ändamålslöst att ytterligare dryfta dessa upphöjda tillstånd.

Ovanstående text utgör avdelning 21 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.


