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AVDELNING 7
INTELLIGENSENS FRAMTID

7.1 Inledande
1I första hand den mänskliga intelligensen avses i det följande. Först avhandlas den mänsk-

liga mentalmedvetenhetens sannolika utveckling i den närmaste framtiden och i vår innevar-
ande eon, därnäst intelligensen i de tre sista eonerna.

7.2 Den mänskliga mentalmedvetenhetens sannolika utveckling
1Ordnad verksamhet kommer att allt mer känneteckna mänskligheten de närmaste århundra-

dena. En alltmer intensifierad, affärsmässig organisation och ett införande av lag och ordning i
alla relationer: inom familjer och mellan familjer, inom städer och mellan städer, inom nationer
och mellan nationer. Detta kommer att ske frivilligt och med intelligent förståelse av gruppens
behov. Hela tendensen i den mentala ansträngningen under de närmaste underraserna – femte,
sjätte och sjunde, alltså de närmaste 10 000 åren – kommer att gå mot ansträngningarnas syntes,
tillgodoseende kollektivets bästa. Många misslyckade försök kommer att göras, innan ända-
målsenlig, ordnad, intelligent verksamhet kännetecknar mänskligheten.

2Det är framför allt genom studiet av de fyra underordnade strålarna 4–7 och deras rela-
tioner i arbetet med att anpassa formen till den målmedvetna, planmedvetna viljan, som man
kan uppfatta något om den mänskliga mentalmedvetenhetens framtida utveckling. Därför
skall dessa fyra typenergier eller dessa fyra planetariska inflytanden (vi bör alltid minnas att
strålarna i solsystemisk skala är planethärskarnas strålningseffekter) studeras var för sig. Där-
vid bör ständigt beaktas att var och en av dem fått herraväldet i tur och ordning i tidigare peri-
oder, att en av dem är vår planethärskares inflytande, att vissa (5 och 6) är utgående, medan
andra (4 och 7) är inkommande, att dessa fyra strålar kommer att cirkulera utan avbrott under
återstoden av denna eon och hela nästa eon (femte eonen). I slutet av femte eonen kommer
tredje strålen att förhärska, då den börjar sitt syntetiseringsarbete. I sjätte eonen sällar sig
andra strålen till tredje, så att de båda samtidigt övar inflytande. I sjunde eonen försvagas
tredje, dominerar först andra och senare första strålen. F 11.2.18

3För närvarande är det två strålar, som särskilt befattar sig med människans medvetenhets-
utveckling: fjärde strålen, som är den i denna eon och på detta klot förhärskande strålen, och
sjunde strålen. Dessa båda strålar, energierna från två planethärskare, svarar för sammanhåll-
ningen i vårt fjärde sjuklot och på vår planet. Fjärde och sjunde växelverkar, varvid den ena
för en tid är positiv och den andra negativ. Även om fjärde strålen alltid finns i bakgrunden,
blir den likväl betydligt aktivare i vissa cykler. En dylik cykel inträder omkring år 2025. MV
17.14.13

4Utbredandet av kunskapen om dessa strålcykler, strålarnas manifestation (framträdande)
och obskuration (avklingande) leder med tiden till ett mer lagenligt arbete och intelligent sam-
arbete med evolutionsplanen. Det kan här nämnas att sex av de sju kumaraerna (tre exoteriska
och tre esoteriska) lagenligt arbetar exoteriskt eller esoteriskt alltefter vilka strålar som är vid
makten. Den förste kumaran, vår planethärskare, är undantagen från detta växelarbete, då han
i egenskap av allas syntetiserare alltid förblir i fysisk manifestation.

5Det är denna strålaktivitet, som styr ett solsystems och ett 49-klots manifestation och obskura-
tion och allt vad som däri ingår. Därav den vikt man i esoteriken lägger vid studiet av cykler.

7.3 De tre första strålarna
1Första strålen utför sitt verk i mänskligheten vid tre stora händelser, som inträffar på vårt klot

under sjuklotets manifestation: Vid kausaliseringen i mitten av tredje rotrasen i denna eon, vid
den så kallade domedagen i femte eonen och inför sjuklotets obskuration i sjunde eonen.
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2Flammans herrars ankomst och kausaliseringen i tredje rotrasen beledsagades av ett åsk-
väder, som vållade en väldig förstörelse i djurriket. Kausal-mentalmedvetenhetens gnista in-
plantades, och dennas energiverkningar dödade djurkropparna. De nybildade kausalhöljena
hade en sådan vibrationsfrekvens att den nödvändiggjorde nya organismer åt de nyvordna
människorna.

3Vid domedagen i femte eonen drabbas fyrtio procent av mänskligheten av fysisk förintelse.
Ifrågavarande monader överföres till andra klot, mera lämpade för deras utvecklingsstadium.
De överlevande sextio procenten kommer att förstå varför detta måste ske.

4I sjunde eonen insamlas de monader, som nått evolutionsmålet, till värld 44. I samband
därmed inträder obskuration och formförstörelse, dock praktiskt taget utan lidande för de
inblandade monaderna, eftersom de nått ett sådant utvecklingsstadium att de kan medvetet
medverka i frigörelseprocessen.

5I människoriket är första strålens verksamhet mest framträdande i fjärde, femte och sjunde
eonerna, i devariket i första, andra och sjätte, i elementalrikena i tredje eonen. 15.8.4

6Tredje strålen härskar hela tiden, ty andra strålen kom till makten först i andra eonen.
Tredje strålen härskar samtidigt med andra strålen till sjuklotets slut (den gamla esoteriska
symbolikens ”tidens slut”). Först i sjunde eonen kommer tredje strålens inflytande att avtaga,
allteftersom första strålens åter tilltar. Alla tre huvudstrålarna är dock alltid närvarande.

7.4 Intelligensens fem strålar
1De fem strålarna 3–7 är inbegreppet av intelligensen. Deras inflytande växlar alltid i

cykler, något som mänskligheten kommer att förstå, när den upptäcker hur den skall utnyttja
luftelektriciteten till sin grovfysiska energiförsörjning och även till att vitalisera, återuppbygga
och hela organismen.

2Intelligensens fem strålar bildar en enhet, som har sin egen inbördes numrering. Så kallas
tredje strålen också intelligensens första stråle, fjärde strålen intelligensens andra stråle och så
vidare.

3Strålarna manifesteras i cykler av olika längd. Till exempel varar femte strålens cykler
3000 år, sjätte strålens 2000 år, sjunde strålens 2500 år.

7.5 Fjärde strålen
1Fjärde strålens inträdande kommer att få följande verkan: Utvecklandet av intuitionen

genom kunskap om ljudvibrationer och den högre matematiken. Användandet av ljud vid
byggande och förstörelse, studiet av lagarna för tyngdlösheten och den rytmiska rörelsen hos
alla former från atomer till solsystem. Påverkan och formande av allt slags materia med
ljudets hjälp kommer att utövas i fysiska världen och emotionalvärlden, och när de fyra lägre
strålarna syntetiseras i den tredje, kommer man att kunna göra detta även i mentalvärlden.
”Eldens lagar” kommer att gradvis tillåtas för exoteriskt offentliggörande. Det finns 27 dylika
lagar, som ännu så länge avslöjas endast efter initiation. De sammanfattar grundlagarna för
färg, ton och rytm. När fjärde strålens inflytande mognar, kommer musiken att alstra värme
eller stimulans, bilderna att glöda av innehåll. L3 14.5; E 10.16

2Fjärde strålens inträdande kommer att göra verkan i fjärde molekylarslaget i varje värld,
begynnande med 49:4, fjärde etern. Effekterna blir följande:

3Fysikerna kommer att syssla alltmer med fjärde etern, även om de inte erkänner den som
sådan. De kommer att förstå dess inverkan och inom vissa gränser dess användning såsom
energikälla. Radioaktivitet och elektronik kommer att studeras alltmer. Denna kunskap
kommer att revolutionera människans liv. Den kommer att möjliggöra för henne att använda
elektrisk energi i vardagslivet i en omfattning som ännu (1925) är ofattbar. KOV 5.43.17-19

4Eterhöljets existens kommer att påvisas, och helandet av organismen genom eterhöljet med
hjälp av eterenergi och solstrålning kommer att ersätta de nuvarande metoderna. Helandet



3

kommer då att falla inom två avdelningar: vitalisering med hjälp av elektricitet och sol- och
planetstrålning; helande verksamhet genom höljenas centra och samarbete med eterdevaerna.

5Samfärdseln kommer att flyttas från land- och vattenvägarna upp i luften och energin att
tagas ur luftens eter.

6Teologerna kommer att studera livets energisida, och striden mellan religion och vetenskap
kommer att upphöra. Dödsprocessen kommer att studeras från eterhöljets synpunkt och livets
fortsättning efter organismens död att bevisas. Sambandet mellan de olika världarna kommer
att sökas, och analogin mellan 49:4 och 46 kommer att studeras, ty man skall inse att de
kosmiska, solsystemiska och planetariska väsendenas inflytande följer bestämda inrätningar:
22–28 till 46 till 49:4 enligt minsta motståndets lag.

7Vetenskapsmän kommer att studera dessa verkligheter såsom energier och teologer såsom
medvetna väsen. Filosofer kommer att söka förena dessa två tankeskolor genom att visa att de
studerar två sidor av samma verklighet. I dessa tre tankelinjer, den vetenskapliga, den teo-
logiska och den filosofiska, har vi begynnelsen av det medvetna byggandet av femte rotrasens
antahkarana.

8Fjärde strålens inflytande på 48:4 kommer att medföra effekter liknande dem i 49:4. Emo-
tionalhöljets 48:4 kommer att stimuleras hos många och väcka en längtan efter ett nytt slags
harmoni. Detta kommer att lyckas särskilt väl hos sjätte underrasens individer. Många gamla
atlantider (fjärde rotrasen) kommer att gensvara på stimulansen och inkarnera, ty fyran och
sexan är alltid nära förbundna.

9Detta sammanhänger också med livet mellan inkarnationerna. De flesta människor till-
bringar det efterfysiska emotionallivet i 48:4, det så kallade paradiset. Livet i det mentala
”himmelriket” (buddhisternas tushita eller devachan), för de mer intellektuellt fokuserade, är
förlagt till 47:4.

10Fjärde eterns devaer kommer att erkännas för sin nytta, och i sjätte underrasen kommer
devaevolutionen att vara synnerligen framträdande. 49:4 är mötesplats för vissa grupper av
människo- och devamonader, och somliga av dessa har en sådd att gemensamt skörda. E
10.16.11

11I mentala 47:4 kommer det att i närmaste framtiden bli en intensifierad evolution för
femte rotrasens individer, innan de övergår till en annan ras, ett annat klot, en annan kedja
eller ett annat 49-klot. Här har femte underrasen sitt stora tillfälle, ty det är i 47:4 som den
första förnimmelsen av och det första vibratoriska gensvaret på kausalhöljet kan märkas. I
detta sammanhang måste ihågkommas att kausalhöljet innesluter förstatriaden. 47:4 är prövo-
stället för första och andra initiationerna, och det är här människan måste säkra sig rätten att
inträda på vägen och skaffa sig den erforderliga kontrollen över de lägre höljena.

12Fjärde strålen är särskilt viktig i denna fjärde kedja, på detta fjärde klot och i denna fjärde
eon. Varje planethärskare utgjuter sitt inflytande i olika eoner, världar, kedjor, klot, raser och
underraser enligt numeriska principer.

7.6 Femte strålen
1Femte strålen är intelligensens tredje stråle. Femte strålen befattar sig med byggandet av

formen, med användandet av materien, med förkroppsligandet av ideer eller väsen, såväl
kosmiska, solsystemiska, planetariska som mänskliga och undermänskliga. Femte strålen
främjar mental förståelse av esoteriken, förstajagets (47:5-7) viktigaste förståelse. Femte 49-
klotet är det syntetiserande 49-klotet för de fem 49-klot som företräder strålarna 3–7 men inte
för de två 49-klot som företräder strålarna 1 och 2 och inte heller för de sju 49-kloten såsom
helhet betraktade. L3 14.6

2Femte strålens inflytande är det som verkar materiens vetenskapliga anpassning till formen.
Det är femte strålens medvetna energi som ”alltid förenar de tre och de fem”. Därmed menas
förenandet av första- och andratriaderna. Något utförligare kan detta förklaras så: Femte planet-
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härskaren är herren över femte strålen i solsystemet och härskaren över intelligensens tredje
stråle. Vid kausaliseringen, vari förstatriaden och andratriaden förenades, frambragtes en form,
kausalhöljet, där ”anden” (det vill säga erfarenheter uppsamlande övermedvetenheten) bodde i
47:3, mentala superetern. Alla dessa talsamband har sin betydelse. Mentala superetern är ned-
ifrån räknat femte molekylarslaget, ”femte essensen” eller quinta essentia på latin. Det är också
mycket riktigt i detta skikt av kausalhöljets materia, som kvintessensen av inkarnationernas
erfarenheter uppsamlas (DVS 3.8.1). Mentala supereterns värld, kausalvärldens lägsta region
(47:3), är mötesplatsen för individer tillhörande både fjärde och femte naturrikena. L3 14.18

3Femte strålens inflytande minskade under fjärde rotrasen men har stadigt ökat under femte,
den ariska rotrasen. Det har inte nått höjdpunkten i denna ras. I den närmaste framtiden kom-
mer dess inflytande att öka för att sedan minska. Under de kommande underraserna kommer
femte strålen att klinga av, varefter fjärde strålen kommer att nå sin höjdpunkt för denna eon.
Under femte eonen kommer återigen detta inflytande att starkt göra sig gällande, ty det är
femte strålens eon. Femte strålen kommer att förorsaka den stora avskillningen, kallad dome-
dagen, i femte eonen. L1 5.19.7

4Planetregeringarna arbetar genom sina numeriska motsvarigheter i kedjor och klot. Tills
mänskligheten har utvecklats ytterligare, döljes hemligheter säkert genom människans oför-
måga att finna ut numreringen av 49-klot, sjuklot och klot.

5Femte strålen övar numera ett ganska avsevärt inflytande på det femte molekylarslaget i
alla världar, i synnerhet i människans världar (47–49). Därför kommer förstatriadens mental-
molekyl hos femte underrasens människor att få ökad stimulans, så att individer kan börja
vara självaktiva i 47:3, femte molekylarslaget nedifrån räknat. Atomernas femte spiral aktive-
ras, varigenom de människor, som befinner sig på rätt stadium, får möjlighet att använda
denna kraft för att taga första initiationen.

6Femte strålens inflytande i emotionalvärlden visar sig i en intelligent, medveten kontroll,
som bygger icke så mycket på längtan efter harmoni som på en vilja att kunna intelligent och
vetenskapligt handskas med emotionalmaterien. I fysiska världen visar sig femte strålens in-
flytande i manuns större möjlighet att skilja raser, särskilja typer, sänka och avskilja konti-
nenter. Femte strålen är den skiljande, särskiljande, urskiljande kraften, och den är en faktor i
formernas både bildande och upplösning.

7.7 Sjätte strålen
1Under den tid en strålcykel eller departementsperiod varar, är det det omedelbara föremålet

för uppmärksamheten, som mottar och upptar (absorberar) energin, så att därför inte mycket
av denna finns tillgängligt för överföring till andra. Att strålcykeln går mot sitt slut, betyder
att allt mindre av energin upptas av föremålet, att energin gör sig annorstädes gällande, så att
till sist all energi passerar utan att upptagas och behållas.

2Sjätte strålens cykel går på detta sätt mot sitt slut i vårt klot. Sjätte strålen blir i stället verk-
sam i andra klot. Monader, vilkas tredjetriad tillhör den strålen, kommer därför att inkarnera i
andra klot och kedjor. Sjätte strålens vibrationer kommer att stillna för oss men bli aktivare
annorstädes. Annorlunda uttryckt: vår planet med alla sina livsformer blir positiv, oemottaglig
gentemot sjätte strålen, efter att tidigare ha varit negativ, mottaglig, och kommer att temporärt
avvisa denna typkraft. Ett psykiskt tecken på sjätte strålens utgående är det kristna trosnitets
bortdöende. Den kristna religionen har i närmare två tusen år varit en form och ett uttryck för
sjätte strålen, men nu upplöses denna form. Senare kommer samma kraft tillbaka, och en ny
form kommer sakta att byggas, som då blir ett mer ändamålsenligt uttryck för sjätte strålen.



5

7.8 Sjunde strålen
1Sjunde strålen kommer nu till makten och är därför en särskilt viktig faktor i människans

närmast förestående utveckling. MV 8.6.11
2Sjunde strålen är intelligensens femte stråle och uttrycker sig genom sjunde världen, den

fysiska, i femte rotrasen och femte underrasen, en mycket gynnsam kombination, som medför
ett mycket gynnsamt tillfälle. L3 14.8, 17.13.6-9

3Sjunde strålens härskare – den femte kumaran – är herren över fysiska världens byggande
devaer, eterns devaer, i samarbete med deras devahärskare. E 10.17

4Den inkommande sjunde strålen gör den eteriska hjärnan mottagligare för högre sanningar
och möjliggör för vetenskapsmännen att upptäcka fjärde (49:4) och tredje etern (49:3). Denna
utveckling sker parallellt med att den femte spiralen i atomerna vitaliseras. Mentalutveck-
lingen kan därför nå hittills oanade höjder. MV 3.8.2

5Sjunde strålens energi är i grund och botten uppbyggande. Sjunde strålens planethärskare
är en av de huvudsakliga överförarna av strålning från solen till systemet och har ett nära sam-
band med energin från värld 35 (solsystemisk kundalini). Devahärskaren för etervärlden har
ett nära samarbete med honom. Devahärskaren, byggarnas herre, bygger formerna, medan
planethärskaren använder dessa för att utveckla medvetenhet i dem. Den förre representerar
materieaspekten och den senare medvetenhetsaspekten.

6Varje planethärskares energi kan beskrivas som planethärskarens intelligenta avsikt, hans
livsenergi verkande genom hans hölje, hans magnetiska utstrålning påverkande de andra
planethärskarna (ehuru i lägre grad), hans särskilda kvalitet färgande verksamheten inom hans
eget 49-klot, detsamma påverkande de andra planethärskarna, hans vitaliserande livskraft så-
som denna når utanför hans omedelbara verkningskrets.

7Sjunde strålen manifesterar sig alltid i en period av övergång från ett rike till närmast
högre, och detta förklarar den särskilda tjänst denne planethärskare består evolutionen. Han
styr transmigrationens, inkarnationens och överföringens processer. Detta gäller för en män-
niskas och en grupp människors inkarnation, liksom för en idés fysiska förverkligande, över
huvud taget om alla slags väsen lägre än planethärskaren själv.

8När monader överföres mellan solsystem, mellan 49-klot och mellan sjuklot, är det en kos-
misk gudomlighet, som underlättar detta med sin energi. När monader överföres mellan klot,
världar och naturriken är det sjunde strålens planethärskare som fullgör motsvarande funktion.

9Grunden till att sjunde strålen manifesteras i vår tid är att det pågår en överföring, som
fordrar just detta slag av energi. Vissa grupper av människo- och devamonader beräknas
kunna övergå till femte naturriket under den cykel om nära 2500 år som just påbörjats. Ett be-
stämt antal människor kommer då att uppnå lärjungaskapet och genomgå åtminstone första
initiationen.

10Under samma cykel kommer i vårt 49-klots femte sjuklot (”Merkuriuskedjan”) monader
att övergå från djur- till människoriket, varvid dessa monader också överföres till ett annat
sjuklot, en ännu större händelse än den i vår kedja.

11Likaledes utnyttjas den kosmiske överförarens energi under denna epok vid överföringen
av en särskild grupp framskridna medlemmar av planethierarkin (monader från både män-
nisko- och devaevolutionerna) till ett annat 49-klot. Även vissa monader bland lipikaerna
(skördelagväktare) utnyttjar tillfället av detta kosmiska energiinflöde till att överföra sin verk-
samhet till ett annat system och överlämnar därvid åt andra att förvalta skördelagen i den nya
tidsåldern. Denna kosmiska makt har ett inflytande långt utöver vårt klot till de kedjor och 49-
klot som ligger i dess väg. Den påverkar även i grunden växt- och mineralrikena, så att gamla
typer försvinner och nya uppstår.

12Denna stråle får så långtgående effekter på både människo- och devamonader i deras olika
riken, att helt nya miljöer utvecklas för de nya typernas bruk och att helt nya egenskaper fram-
träder i människosläktet.
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13Sjunde strålens energi har i första hand funktionen att anpassa och gestalta formen för den
inneboende monadens behov.

14I varje formbyggnadsarbete ingår följande faktorer: viljan eller den riktade målmedveten-
heten, materialet, byggarna som av sin egen materia gestaltar formen, planen, vissa mantriska
ord eller ljud.

15Femte strålens planethärskare yttrar de mantriska orden i kosmiska mentalvärlden. Sjunde
strålens planethärskare yttrar sina mantraer i kosmiska fysiska världen, varvid han åstadkom-
mer följande resultat: 1) triaderna förankras inom gruppsjälarna, 2) triaderna (”livets ström”)
leds in i ett visst naturrike, 3) triaderna överföres från livsform till livsform, från grupp till
grupp, från rike till rike inom parallellevolutionerna.

16Ifråga om människoriket måste femte strålens energi vara verksam för att åstadkomma
självmedvetenhet i livsformen.

17Genom att yttra vissa mantraer kan den utbildade adepten både använda devaverksam-
heten för att åstadkomma vissa resultat i samband med materieaspekten och driva själva
väsendet till viss handling. Därav den oerhörda fara som vetskapen om dessa mantraer medför
och nödvändigheten av att skydda dem för störning och missbruk. Makten över kraften ligger
alltid hos dem som 1) utvecklat den gruppmedvetenhet som avser den grupp de tillhör, 2) lärt
hemligheten om de toner denna grupp svarar på, 3) lärt vissa bestämda ord och meningar med
det rätta tonandet och uttalet. Dylikt kan inte åstadkomma resultat utanför gruppens sfär. Till
exempel kan ett 45-jag arbeta med materia och energi i världarna 47–49 inom tre 49-klot men
inte därutöver. För att dessutom kunna arbeta i världarna 45 och 46 i alla till departementen
3–7 hörande fem 49-kloten måste han bli 44-jag. När han blivit 43-jag, kan han arbeta i alla
sju solsystemvärldarna 43–49 i alla sju 49-kloten. Alla de heliga orden är då hans. I fysiska
världen arbetar han dock främst med sjunde strålens planethärskares maktord.

18Sjunde strålens planethärskares maktord faller naturligt i fem grupper: 1) Mantraer var-
med etermaterien handhas och eterdevaerna styres. 2) Mantraer varmed grovfysisk materia
handhas och den undermänskliga evolutionen styres genom vissa grupper av devaer. 3) Makt-
ord som är särskilt knutna till den mänskliga evolutionen och som mycket noga skyddas för
människans vetskap. 4) Maktord varmed olika grupper av devaer böjes efter användarens
vilja. Dessa är i flera avseenden de farligaste och delges inte andra än kausaljag och högre jag.
5) Maktord som påverkar medvetenhetsaspekten (LA: andratriaden) och knyter den till eller
löser den från formen (LA: förstatriaden).

19En sjätte grupp av maktord är nära knuten till de elektromagnetiska yttringar som veten-
skapen studerar och fäster på formel. Turligt nog för mänskligheten förblir de formler på
papper och kan ännu inte omsättas i uttalbara ljud.

20Inga mantraer får ännu publiceras exoteriskt, eftersom det inte skulle tjäna något för-
nuftigt ändamål. Det räcker icke med att blott äga kunskap om esoteriska ting för att kunna
vist använda dem.

21Att utveckla intuitionen genom att sträva mot det högre, det ännu övermedvetna, kämpa,
misslyckas och göra nya ansträngningar, som slutligen krönes med framgång är av långt
större gagn för monaden än de snabba resultat som bruket av mantraer kan åstadkomma.

22Maktorden används för materiens handhavande och formande till gagn för medveten-
hetsutvecklingen. Förrän objektiv medvetenhet i de ifrågavarande materieslagen förvärvats, är
kunskap om mantraer praktiskt taget värdelös och kan rent av vara farlig.

23Osjälviskhet, förmåga att se och avsiktens renhet är nödvändiga förutsättningar för delfå-
endet av mantraer. Somliga individer har osjälviskhet och avsiktens renhet, men synförmågan
är sällsynt.

24Närmast anges några av de inverkningar den inkommande sjunde strålen får på mänsk-
ligheten. L1 5.20

25Etersynen utvecklas allmänt. Det finns två orsaker till att detta sker: 1) Vetenskapens
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erkännande av etermateriens existens. Därmed befrias eteriskt seende från bördan av en fient-
lig allmän opinion, så att de kan öppet tala om sina erfarenheter. Eterisk syn är förhållandevis
vanlig redan nu, men få vågar tala därom av fruktan för kritik. 2) Eterdevaernas ökade verk-
samhet, vilken aktiverar etermaterien, som i sin tur påverkar människans syn.

26Den mentala aktiviteten ökar och utbildning (av lägre mentalt slag) sprids allmänt. Detta
medför att konkurrensen mellan individer och grupper ökar; att näringslivet organiseras på
hittills oanat sätt; att det bildas grupper och gruppförband som har till enda syfte att ena allt
mänskligt arbete inom vetenskapen, näringslivet, filosofin, utbildningen och religionen; det
bildas nya medicinska skolor som studerar eterhöljet; det grundas en ny kyrka, som bygger på
arbete med tankeformer och utgår från vetenskapens erkännande av den osynliga verkligheten
och vetenskapligt grundad ritual med användande av toner och färger för inrätning med
kausalhöljet, påverkan av grupper, kontakt med planethierarkin och samarbete med devaerna i
syfte att främja evolutionen.

27Det blir lättare att anträda Vägen. Detta beror på att så många av dessa framtidens män-
niskor har personlig vetskap om de härskande makterna och krafterna, och somliga av dem
själva är noviser eller invigda av första graden. Den nuvarande skepsisen kommer då att vara
död. Farorna blir då av annat slag, sådana som beror på själva sjunde strålen: faran att kristal-
liseras i formen, att vetenskapligheten dödar hängivenheten. Den sanne esoterikern är både
vetenskapsman och hängiven. Den enbart hängivne är inte esoteriker utan mystiker. Den
enbart vetenskapligt inställde esoterikern riskerar att bli svartmagiker, styrd av intellektet och
inte av osjälviskheten. Det finns faror även i kontakten med devaevolutionen och i kunskapen
om de makter och krafter som därigenom göres tillgängliga.

28Många gamla magiker och esoteriker inkarnerar igen, varför psykiska förmågor blir
mycket utbredda hos folket. Denna psykism blir, till skillnad från den rent emotionala atlan-
tidiska, mer mentalt inriktad, parad med intellektuell förståelse, en viss vilja och mål-
medvetenhet, varför farorna vid missbruk är långt större och ett mycket farligt skede kan in-
träda, om framväxten av dessa psykiska förmågor inte motsvaras av en utveckling av andra-
jagets medvetenhet och dennas kontroll av förstajaget. Nödvändigheten av att inskärpa av-
siktens renhet och tjänandet av mänskligheten ter sig därför särskilt stor. Dessa sjunde strålens
magiker är dels anknutna till planethierarkin, hör dels till den rent mentala gruppen. För att
avvända dessa faror planerar hierarkins sjunde och femte departement att låta kausaljag och
mentaljag, alla tillhörande sjunde strålen, inkarnera i vissa länder, främst i Europa och Nord-
Amerika. Det sagda avser tiden fram till sjätte underrasens ankomst.

29I sjätte underrasen kommer tonvikten att ligga icke så mycket på mentalmedvetenhetens
utveckling som på de förvärvade mentalförmågornas (47:4-7) användande för utvecklingen av
kausalmedvetenheten. Sjätte underrasen blir inte essentialt (46) medveten, som en del hävdat.
Essentialmedvetenheten kommer visserligen att vara mer utbredd i sjätte än i femte under-
rasen, men det utmärkande draget hos sjätte underrasens individer är förmågan att tänka kau-
salt och använda kausalmedvetenheten. Sjätte underrasens uppgift blir att bygga det kollektiva
antahkarana, bryggan mellan kausal- och essentialmedvetenheten. Denna bro kommer att bli
till nytta särskilt i sjätte rotrasen, där 46-medvetenheten (LA: 46:5-7 till att börja med) blir
tydligare framträdande.

30I femte rotrasen kommer endast enstaka individer att vara essentialt medvetna, då de
individuellt byggt den nödvändiga bron. I sjätte rotrasen kommer det att finnas små grupper,
som är essentialt medvetna.

31Härnäst dryftas sjunde strålens inverkan på förhållandet mellan djur- och människorikena.
Först ges några viktiga fakta om detta förhållande. Djurriket har samma förhållande till män-
niskoriket som organismen har till aggregathöljena, det vill säga eterhöljet och de överfysiska
höljena. En annan länk, som förbinder människan med djuret, är den nära motsvarigheten
mellan deras organismer. Varje naturrike fungerar som moder till det följande, närmast högre
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riket. Varje kollektiv bör under evolutionens lopp ge upphov till en avkomma, som i sig ut-
trycker ett ideal och som erhåller sin livsform i en annan värld från det äldre kollektivet. Ur
det tredje riket uppstår det fjärde, och ur det fjärde det femte och erhåller därunder skydd för
den växande grodden, form, gradindelad utveckling och näring. L1 9.71.5-7

32I vårt sjuklot ägde kausaliseringen rum i tredje rotrasen i fjärde eonen, i månkedjan i
femte rotrasen i tredje eonen, och i merkuriuskedjan kommer kausaliseringen att äga rum i
sjätte rotrasen i andra eonen. LAs tillägg: i alla dessa fall avses det lägsta klotet i kedjan, klot
4, som är mänsklighetens särskilda klot. 6.8; DVS 2.44.7

33I fjärde rotrasen stängdes ”dörren” mellan de båda naturrikena, så att inga fler monader
passerade från djurriket in i människoriket. Djur- och människorikena blev positiva till var-
andra, ömsesidig attraktion förbyttes i repulsion. Allt detta blev resultatet av att en oerhört
lång cykel för femte strålen inleddes. Detta var nödvändigt för att människan skulle utveckla
mentalmedvetenheten, varvid djurmonaderna fortfor att stimuleras emotionalt. Denna ömse-
sidiga repulsion är en av grunderna, men inte den viktigaste, till det destruktiva förhållande
som länge rått mellan människorna och djuren.

34Detta destruktiva förhållande framkommer i människans skräck för vilda djur och de
hemska mängder dödsoffer sådana djur krävt under tusentals år. Numera, i vår tid, medför
masslakten på djur att en jämvikt håller på att åstadkommas. Orsaken till dessa förhållanden
ligger i skörden för det väsen som en tid i månkedjan var djurrikets dominant. Varje naturrike
är uttryck för ett dylikt dominant väsen. Exempelvis är mänskligheten uttryck för en av
planethärskarna, och totaliteten av mänskligheten (fjärde hierarkin) och devaevolutionen (LA:
i solsystemet) är solhärskarens centra. Djurriket är likaledes livsuttrycket av ett väsen som
ingår i planethärskarens kosmiska organism (47–49) men inte är ett centrum av medvetenhets-
energi. Vissa av de tragedier som numera föreligger är skörderesultat av temporärt dåliga
förhållanden mellan ett väsen, som dominerade en tid i månkedjan, och dess motsvarighet i
denna kedja. Det sistnämnda väsendet är inbegreppet av organismen. I dessa båda väsens
bristande inbördes harmoni ligger orsaken till de grymheter som människan övar mot djuren.

35Alltsedan den stora uppdelningen under fjärde rotrasens tid har djurriket varit främst upp-
taget med emotional stimulans och utveckling. Detta är grunden till den ansträngning som
planethierarkin med människans hjälp gör att utveckla djurens emotionalinstinkt genom att de
får bli husdjur och därmed människans magnetiska utstrålning får påverka djurens triad-
atomers tredje spiral.

36Djurriket bildar intet eget större centrum i planeten, ty endast medvetna väsen bildar
dylika. Men det bildar ett mindre centrum, som sammantaget utgör ett kollektivväsen. Detta
kollektivväsens hjärtcentrum utgöres av husdjuren, de djurmonader som kommit människo-
riket närmast. Från hjärtcentret utgår medvetenhetsenergier, som verkar höjande på hela
väsendet. Husdjurens monader kommer att slutgiltigt skiljas från sina gruppsjälar, när dörren
till människoriket öppnas på nytt i femte eonen.

37Låt oss nu betrakta den närmaste framtiden och sjunde strålens inträde. Det inträdande
sjunde departementets energier har betydligt svagare inverkan på djurriket än på människo-
riket. Djurriket förmår inte ge ett gensvar på vibrationerna från sjunde departementets planet-
härskare förrän i sjätte eonen. Däremot påverkas devaevolutionen och i synnerhet eterns
byggande devaer. Resultatet av sjunde departementets inverkan blir att devaerna åt både män-
niskorna och djuren bygger eterhöljen, som betydligt bättre tar emot prana. Därför kommer
sjukdomar i båda rikena att avsevärt minskas under femte rotrasens sjätte underras. Sjunde
departementet påverkar även organismerna i båda rikena, så att både djur och människor får
mindre, mer förfinade kroppar, som är bättre instämda på de finare vibrationerna och därför
ändamålsenligare för medvetenhetsutvecklingen.

38Människan kommer att bättre förstå djurriket och med användning av ljud och färg bättre
använda och träna djuren. Genom att rikta sin tankekraft på djuren kommer människan att
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stimulera dessas potentiella mentalitet.
39Planethierarkin anser att de esoterikstuderande borde ägna större uppmärksamhet åt med-

vetenhetseffekter grupper emellan, hur grupper på högre medvetenhetsnivå kan stimulera
grupper på lägre nivå och därmed hjälpa dem framåt. Följande fakta bör fattas: 1) De tre
större planethärskarna stimulerar med sina vibrationer de fyra mindre planetariska kollektiv-
väsendena, hjälper dem att expandera sin medvetenhet. 2) Planethärskarna stimulerar med sin
medvetenhet alla monader som ingår i deras höljen och väcker ett särskilt gensvar från dem
som aktivt och intelligent arbetar med att utveckla gruppmedvetenheten, det vill säga alla dem
som är åtminstone kausaljag, och försätter deras triadatomers tre större spiraler i nödvändig
vibrationsfrekvens. Deras arbete börjas när sjätte spiralen (i gruppen av de sju mindre) är
aktiv. 3) Människans medvetenhet stimuleras och utvecklas, när hon på ett visst stadium kan
gensvara på vibrationerna från planethierarkins medlemmar och hon därmed nalkas femte
naturriket. Detta sammanfaller med femte spiralens aktivering. 4) Likaså får de mindre ut-
vecklade människomonaderna, som knappt höjer sig över djuren, sitt mentalhölje stimulerat
genom de förenade vibrationerna från människor, vilkas fjärde spiral fungerar tillräckligt. I de
två sist anförda fallen avses andratriadens mentalatoms spiraler. I de två först anförda fallen är
även högre triadenheter inblandade. Betraktad såsom en enhet fungerande på denna planet,
verkar mänskligheten magnetiskt och stimulerande på djurriket, varvid dess vibrationer ström-
mar över djurens emotionalhöljen och väcker gensvar i dessa. Detta väcker alla djurmonader
till en mer effektiv uppfattning. Härav framgår hur nära växelverkan och det ömsesidiga bero-
endet är och hur nära förenade med varandra dessa större och mindre väsen är. Växande och
utveckling i en del av planethärskarens hölje framkallar ett motsvarande framåtskridande i
helheten. Så till exempel kan ingen människa göra något bestämt och specialiserat framsteg
utan att medmänniskornas utveckling främjas. Detta främjande yttrar sig i att gruppens totala
medvetenhet ökar, att monaderna i gruppen stimuleras, att den magnetism, som uppstår inom
gruppen, ger helande eller enande effekter på anknutna grupper. Varje människa, som strävar
att utveckla medvetandet, har inverkan på alla hon kommer i kontakt med – människor, djur
och devaer – antingen hon vet om det eller ej. DVS 2.57

40Sjunde strålens inträde kommer även att vålla en stor förstörelse i djurriket. Under det
närmaste fåtalet århundraden kommer många av de gamla djurformerna att dö ut. Det måste
alltid ihågkommas att en byggande kraft också är en förstörande och att nya former för djur-
evolutionen är nödvändiga vid denna tid.

41Den inkommande sjunde strålen kommer att den första tiden framför allt påverka fysiska
världens devaer, etervärldens devaer, och inte i samma utsträckning emotional- och mental-
världarnas devaer. Sjunde strålen kommer att få en mäktig inverkan på sjunde världen (LA:
49 är sjunde solsystemvärlden), fysiska världen, såsom enhet betraktad, på lägsta molekylar-
slaget i fysiska, emotionala och mentala världarna, på pranan, på alla monader i inkarnation
vilkas tredjetriad tillhör sjunde strålen och på de devaer som i allt slags magiskt arbete,
antingen vitt eller svart, är förmedlare mellan magikerna och de krafter dessa använder. Deva-
erna är indelade i två grupper: de som arbetar med konstruktiva evolutionära krafter och de
som arbetar med destruktiva involutionära krafter.

42Sjunde strålens planethärskares energi får konstruktiva effekter i etervärlden och eter-
materien och destruktiva effekter i grovfysiska världen. Fysiskt byggande utgår alltid från eter-
världen. Världsvida kataklysmer kommer att inträffa de närmaste nio hundra åren, kontinenter
skakas, land höjas ur och sänkas i havet, allt kulminerande i den väldiga materiella katastrof
som övergår världen mot slutet av sjätte underrasens fjärde grenras. Därmed föds sjätte rotrasen.

43Eterns devaer kommer att starkt påverkas av inkommande sjunde strålen.
44I samband med att sjunde strålen gör sitt inträde kommer devaerna och människorna när-

mare varandra. Detta blir emellertid inte enbart av godo för mänskligheten. Innan människorna
förstått det rätta sättet för kontakt, blir det mycket lidande och mycken bitter erfarenhet. Det bör
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ihågkommas att devaerna i sin kollektivitet är modersaspekten, de stora formbildarna, närarna
och beskyddarna av det som självt ännu inte kan försvara sig, medan människan skall vara ett
självmedvetet och fullt ansvarigt väsen, som hävdar sitt oberoende av formen. Ett alltför nära
samröre med och beroende av devaerna kan liknas vid att en vuxen man flyttar hem till sin mor
igen. Ett närmande mellan de två parallella evolutionerna blir möjligt i essentialvärlden, men då
är det medvetenheternas närmande och icke formernas. Så länge som människomonaden verkar
i de tre lägsta världarna (47–49), skall den inte överskrida gränsen mellan de båda evolutio-
nerna, utan först när monaden övergått till de kosmiska eteriska världarna (46 till att börja med).
Dessförinnan kan kontakt icke medföra annat än katastrof. Faran är verklig och näraliggande.

45Tack vare sjunde strålens inträde kommer devaernas överföring av prana till de fyra lägre
naturrikena att underlättas och samtidigt inflödet av energi från fjärde kosmiska etern, värld
46, att ökas. Resultatet därav blir friskare organismer hos människorna, något som blir märk-
barare om c:a 200 år, då människor med sjunde strålens kausalhölje blivit tillräckligt talrika.
Även de människor, vilkas kausalhölje tillhör första och femte strålarna, kommer att draga
särskild nytta av detta. De organismer som byggs kommer att kännetecknas av smidighet,
mycket stark fysisk magnetism, förmåga att avvisa felaktig magnetism, förmåga att upptaga
solstrålning, stor styrka och motståndskraft, hittills unik förfining i utseendet.

46Alltmedan sjunde strålen tränger in, kommer etervärlden att bli alltmer aktiverad och
människorna med tiden alltmer medvetna om denna värld och dess invånare. Den omedelbara
effekten av detta större inflöde av eterenergi blir att många människor får eterisk syn och kan
leva medvetet i det eteriska normalt och naturligt. Majoriteten människor fungerar medvetet
endast i det grovfysiska, och etervärlden är för dem lika stängd som emotionalvärlden. I de
kommande århundradena kommer människans normala vistelseort emellertid att vara hela
fysiska världen, såväl grovfysiska ”synliga” som etervärlden, undantagande de två högre
etrarna (49:1,2). Den av människan kända fysiska världen blir alltså 49:3-7, och de två lägre
etrarna (49:3,4) blir lika vanda för henne som det grovfysiska landskapet nu är.

47Medicinen och naturvetenskapen kommer att särskilt inriktas på eterhöljet, och organis-
mens beroende av eterhöljet kommer att ha erkänts. Magnetiskt helande och vibratorisk
stimulans kommer att ersätta de nuvarande metoderna med droger och kirurgi. Med etersynen
normalt förvärvad kommer människorna att ha tvingats erkänna tillvaron av det som nu kallas
”den osynliga världen”. Sådana människor, som finns i eterhöljen men inte har organismer,
kommer man att iakttaga och meddela sig med, etervärldens devaer och elementaler kommer
att vara erkända och studeras. När så är fallet, kommer det riktiga bruket av ritual såsom
skyddande åtgärd att vara allmänt. Devaernas arbete med djur- och växtrikena kommer man
likaledes att ha förstått. Mycket av det som nu förekommer i förhållandet till djurriket, såsom
slakt, jakt och annat djurplågeri kommer att ha övervunnits. En djupgående förändring i mäns
och kvinnors syn på sexualiteten, äktenskapet och barnalstringen blir resultatet, när eterisk
syn förvärvas allmänt och devaernas arbete inses allmänt. Härmed sammanhänger förvärvet
av en djupare syn på materien såsom bärare av livet och förståelsen av allt livs enhet.

48Hittills, under tredje, fjärde och femte rotraserna, har det mentala främst använts till för-
ståelse av materieaspekten och fysiska världen. Från och med nu skall mentalaktiviteten också
riktas mot att förstå medvetenheten, den planetariska och mänskliga.

49Planethärskaren kommer att förvärva medvetenhet i sitt kosmiska kausalhölje (29–31)
med ty åtföljande reaktioner och omriktning av uppmärksamheten i sina kosmiska fysiska
höljen (eterhöljet 43–46 och organismen 47–49). Detta kommer att manifestera sig som en
högre kvalitet och ordnad, målmedveten verksamhet i alla naturrikena i världarna 43–49. Det
fulländade kausaljaget på väg att bli essentialjag kan medvetet behärska alla atomerna i sina
fysiska höljen. På motsvarande sätt blir vi – atomer och molekyler i planethärskarens kos-
miska fysiska höljen – mer behärskade av hans kosmiska kausalmedvetenhet (29–31).
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7.9 Medvetet handhavande av energierna
1Förvandling eller transmutation kan definieras såsom övergången från ett tillstånd av vara

till ett annat genom ”eldens” (LA: triadenergiernas) inverkan.
2Transmutation avser ”atomens” liv och kan förstås genom insikt om de lagar som styr

radioaktiviteten. Med ”atom” menas icke endast atomerna i egentlig mening utan alla slags
sfärer eller klot, såsom planeter, sjuklot, 49-klot och människans kausalhölje, liksom alla
aggregat av atomer. Alla dylika klot är analogt uppbyggda: en positiv kärna och ett negativt
hölje.

3Strålning är den pågående förvandlingsprocessen på väg mot sin fullbordan. Eftersom
förvandlingen betyder att den inneboende (essensen =) monaden frigöres för att söka sig ett
nytt centrum, kan processen i teknisk mening betecknas såsom radioaktivitet och denna
beteckning tillämpas på alla ”atomer” utan undantag. LA: Den radioaktivitet, som här
omnämnes, är verkan av att monadens hölje upplöses. Vad avser människan, är det viktigaste
exemplet härpå upplösningen av hennes kausalhölje vid fjärde initiationen.

4I grunden är förvandlingen resultatet av att den inre positiva kärnan av kraft eller liv
uppnått en sådan stark vibrationsfrekvens att den till sist skingrar det negativa höljets materia.
De atomer, som ingick i höljet, attraheras därefter inte längre till sitt ursprungliga centrum
utan söker sig ett annat. Monaden frigöres och bygger ett nytt hölje. LA: Detta nya hölje är då
av en avsevärt högre kvalitet (KOV 1.31.3, DVS 3.2.14).

5Allt inom solsystemet uppvisar en dualitet, är både positivt och negativt. Det är positivt med
avseende på den egna formen men negativt med avseende på det större klot vari det ingår.

6Alltså är även förvandlingsprocessen tvåfaldig. Under det första skedet är de yttre
faktorerna, de utifrån verkande krafterna, nödvändiga för att aktivera och utveckla den inre
positiva kärnan. Under det andra skedet blir det inre energicentret självaktivt. Under det andra
skedet blir energiutvecklingen i klotet efterhand större än omgivningens, börjar kärnan stråla,
bryts det omgivande höljet till sist ned, söker sig de däri ingående atomerna och molekylerna
till ett annat centrum och flyr det centrala ”livet” (LA: den monad som innebodde i höljet) för
att förenas med sin polära motsats, den positiva pol gentemot vilken det självt är negativt. Det
sistnämnda stadiet kallas obskuration.

7Det är en uppgift för varje naturrike, som består av självmedvetna monader, att hjälpa till i
alla lägre monaders förvandlingsprocess. Det är först sedan monaden nått människoriket, som
det är möjligt för den att medvetet och intelligent hjälpa till i sin egen förvandling från sitt
nuvarande rike till det närmast högre och att bistå i förvandlingen av monader i lägre riken.
För mänsklighetens vidkommande betyder detta att först hjälpa till i den egna förvandlingen
från det mänskliga till femte naturriket och sedan hjälpa mineralmonaderna att förvandlas till
växtmonader, växtmonaderna till djurmonader osv. Detta är ännu inte möjligt på grund av de
faror som är förbundna med att ge ut den nödiga kunskapen. Först 45-jagen kan förstå för-
vandlingsprocesssen i världarna 47–49 och de fyra lägsta naturrikena. Människan kommer till
sist att arbeta med de tre lägsta naturrikena, men det blir först när broderskapet är ett prak-
tiserat faktum och icke endast en idé. 5.3.37

8Endast vissa allmänna fakta om förvandlingen kan utlämnas, medan det detaljerade arbetet
med processen inte kan beskrivas, eftersom släktet ännu är oförmöget att tänka oegennyttigt.

9De som arbetar med medvetenhetsaspekten (LA: planethierarkins medlemmar avses), an-
ser att människornas tankar borde höjas från studiet av den fysiska tillvarons villkor till
bredare begrepp, vidare vyer och förståelse, som ser samband.

10Vägen kan visas endast dem som är redo, dem som återerövrar den gamla kunskapen (er-
hållen antingen genom lärjungaskap eller genom återerinring av erfarenhet från Atlantis), och
de antydningar som givits ger tillräcklig ledning, så att de kan tränga djupare in i kunskapen.
Faran ligger i att förvandlingen avser materieformen och devaernas arbetsmaterial. Människan
bemästrar ännu inte ens sina egna höljens materia och löper alltid risk, när hon koncentrerar
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sig på icke-jaget. LA: Med ”icke-jaget” menas höljena och deras passiva medvetenhet.
11Tryggt kan magikern arbeta med förvandlingen först när han vet 1) atomens natur, 2)

världarnas toner, 3) metoden för medvetet arbete genom andratriaden och därvid känner de
skyddande ljuden och formlerna och har uppnått avsiktens renhet, 4) metoden för hur de tre
triadernas energier skall samverka, formlerna för dessa energier och senare även formeln för
en kosmisk energi, 5) det egna departementets ton.

12All denna kunskap finns hos 45-jagen och högre jag. Dessa arbetar med den positiva
kärnan, med medvetenhets- och viljeaspekterna, inte med det negativa höljet, materie-
aspekten, vilket arbete är de svarta magikernas område. Denna distinktion måste klart förstås
och förklarar varför hela brödraskapet avstår från inblandning i allt som rör materieaspekten,
varför de inriktar sig på kraftaspekten, på energicentren. De når helheten genom fåtalet centra
inom formen.

13Det som kallas ”medvetet handhavande av eldarna”, hela förvandlingsprocessen, kan för
människans vidkommande avse endast de energier som nått en hög grad av utveckling i det
föregående solsystemet och i det nuvarande: förstatriadens energier (47:4, 48:1, 49:1) och
andratriadens energier (45:4, 46:1, 47:1). Det är dessa energier, som förvandlingen befattar
sig med, vad gäller människan. Tredjetriadens energier (43:4, 44:1, 45:1) kommer inte i
beaktande på detta stadium.

14Alkemisternas försök att förvandla oädla metaller till guld var endast ett första steg, en
allegori och symbol för förvandlingsarbetet. L3 1.8.5f

15Vi kan få ett begrepp om förvandlingsarbetet, om vi studerar planethierarkins arbete i alla
dess tre huvuddepartement på denna planet, det arbete den utför för att hjälpa fram evolutions-
processen. Planethierarkins arbete handlar nämligen om att ”förvandla” monaderna, det vill
säga överföra dem från ett lägre naturrike till ett högre. Detta arbete omfattar tre klart urskilj-
bara stadier, som kan iakttagas och följas med högre objektiv medvetenhet: 1) brandstadiet –
formen energiseras, börjar brinna av energi, lägre materia byts ut mot högre; 2) upplösnings-
stadiet – formen kan ej längre stå emot de allt starkare energierna utan börjar upplösas; 3)
flyktighetsstadiet – monaden lämnar formen för gott och söker sig till en högre form. ”Radio-
aktivitet, pralaya-upplösning och essensens flykt” är andra uttryck för samma idé. Dessa tre
stadier genomgås i alla förvandlingsprocesser utan undantag. Planet- och devahierarkierna
sysslar med denna förvandlingsprocess enligt sina huvuddepartement sålunda: tredje departe-
mentet i sina fem avdelningar (alltså 3–7) sysslar med första stadiet, andra departementet med
sista och första departementet med andra stadiet. Inom tredje departementet finns en uppdel-
ning av arbetet mellan underdepartementen, så att sjunde och femte huvudsakligen tillför de
energier som är av nöden, när monaderna skall överföras från en form till en annan, från ett
lägre naturrike till närmast högre; tredje och sjätte ägnar sig åt höljenas energiaspekt och
fjärde åt att stimulera monaderna till att samordna första- och andratriadens energier.

16Hierarkins arbete kan alltid beskrivas med alkemins termer.
17Planethierarkins medlemmar utför förvandlingsarbetet medvetet, och detta är ett resultat

av deras egen tidigare befrielse. 45-jagen utför förvandlingsarbetet i människans världar:
47:2-7, 48:2-7 och 49:2-7. 44-jagen arbetar i världarna 45 och 46 med att hjälpa andrajagen
att förvandla sig till tredjejag. Kosmiska emotionaljag (minst 42-jag), såsom Gautama
Buddha, arbetar i världarna 43 och 44 med att hjälpa tredjejagen i deras fortsatta förvandling.
Detta gäller planethierarkiernas och planetregeringarnas arbete i alla 49-klot, sjuklot och klot,
ansträngningens enhet är universell.

18Förmågan av medveten självkontroll och självförvandling kommer alltid före förmågan
att hjälpa andra i deras förvandling. Invigda av tredje graden (LA: kausaljag) lär sig att för-
vandla djurmonader och övervaka deras övergång till människoriket. Lägre graders invigda
lär sig att styra lägre graders devaer i arbetet med att överföra växtmonader till djurriket.
Dessa lägre graders invigda arbetar under övervakning av högre graders invigda.
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19Framskridna intellektuella människor borde kunna medverka i att förvandla (transmutera)
metallerna, eftersom deras intellektuella utveckling står i samma förhållande till de minerala
grundämnena och de byggare som de därmed skulle ha att styra, som de just ovan anförda
kategorierna av invigdas tankekraft står i förhållande till sina förvandlingsobjekt (LA: alltså ju
högre slags tankekraft förvandlingsarbetarna själva utvecklat, desto högre slags monader kan
de arbeta med). Men på grund av misslyckandet i Atlantis och det bakslag för medvetenhets-
utvecklingen det medförde, med konsekvenser enligt skördelagen, har kunskapen om detta
förvandlingsarbete gått förlorad för mänskligheten, vilket var ett försiktighetsmått som vid-
togs av planethierarkin. Först i en framtid, när organismen och eterhöljet är rena nog att mot-
stå de energier som handhas i detta arbete, kommer mänskligheten att återfå den alkemiska
kunskapen.

20Med tiden kommer människan att stegvis återförvärva kunskap och förmåga hon ägde i
Atlantis, förvärva höljen som står emot elddevaer av det lägre slag som arbetar i mineralriket,
förstå radioaktiviteten eller den strålningsenergi som beledsagar monadernas förvandling,
kunna förvandla kemins och fysikens formler till ljud och toner för sitt arbete med mineral-
monaderna – detta sistnämnda är det mest inlysande, som ännu kunnat meddelas i detta ämne.

21Medveten förvandling är möjlig för människan först när hon förvandlat grundämnena i
sina egna höljen. Först då kan hon tryggt – genom utnyttjande av materieslagens valfrändskap
– bistå i arbetet med elementalmonaders förvandling till mineralmonader. Först när hon har
förvandlat det i hennes organism som motsvarar växtriket, kan hon förvandla mineralmonader
till växtmonader. Först när hon blivit mentaljag, kan hon arbeta med att förvandla växt-
monader till djurmonader. Först när hon blivit kausaljag, kan hon arbeta med att förvandla
djurmonader till människomonader.

22I förvandlingsprocessen arbetar magikern eller alkemisten med ”devaessens” (LA: tertiär-
materia) genom att styra de lägre (LA: icke-självmedvetna) devaerna i samarbete med de
högre (LA: självmedvetna) devaerna. LA: Devaevolutionens icke-självmedvetna väsen kallas
ofta naturväsen och icke devaer.

23Skillnaden mellan vit och svart magi måste klart inses: 1) Vitmagikern arbetar med
positiv elektricitet, svartmagikern med negativ elektricitet. 2) Vitmagikern ägnar sig åt med-
vetenhetsaspekten, svartmagikern riktar uppmärksamheten på materieaspekten. 3) Vit-
magikern bistår monaden i höljet att själv framkalla de högre energierna, så att höljet till sist
sprängs; svartmagikern påför de högre energierna utifrån och spränger höljet utan att
monadens medvetenhet medverkar eller höjs.

24Fem postulat rörande materiens förvandling: 1) All materia är levande, ingår i höljen
sammansatta av elementaler eller devaväsen. 2) Alla former, som vibrerar enligt någon ton,
har byggande devaer framställt av sina egna höljen. Devaerna kallas den stora moders-
aspekten just därför att de frambringar former av sin egen materia. 3) Devaerna är det liv som
frambringar formens sammanhållning. De är andra och tredje aspekterna förenade, livet i alla
undermänskliga former. (Laurencys kommentar: Människan är endast den första aspekten.) 4)
Alla devaer och byggare i fysiska världen är särskilt farliga för människan, eftersom de
arbetar med eterenergier, som kan bränna och förstöra organismen. 5) Devaerna (LA: här av-
ses de icke-självmedvetna) arbetar inte som individuellt medvetna väsen genom självinitierad
medvetenhetsaktivitet såsom människan gör, utan i grupper genom en latent aktiv intelligens,
på order av de större byggarna (LA: de självmedvetna devaerna), genom ritual eller tvång som
påläggs genom färg och ton.

25En magiker, som arbetar med förvandling i mineralriket, arbetar alltså med devaessens
(LA: tertiärmateria) i dess tidigaste form i evolutionen och måste därför betänka 1) verkan av
baksuget från involutionen, som ligger bakom mineralriket och ingår i dess ”ärftlighet”, 2)
den sjufaldiga karaktären hos denna grupp av devaväsen vilken utgör dess vara, 3) verkan av
det närmast högre riket, växtriket, till vilket monaderna skall förvandlas.
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26Skillnaden mellan det vita brödraskapet och det svarta brödraskapet framstår tydligt i de
skilda sätten att använda energierna. I den vita metoden är det monadens egen energi som sti-
muleras och stärks, tills den av egen kraft bränner upp sitt hölje och lämnar det. Exemplet på
detta är fjärde initiationen, varvid kausalhöljet förstöres med eld. Framtidens sanne alkemist
kommer således att överallt rikta sin uppmärksamhet på den positiva kärnan. Detsamma gäller
mästarna (45-jagen); de ägnar sig åt monaderna, inte alls åt ”devaaspekten” (höljena), likgiltigt
om det handlar om människor eller mineraler. Den svarta metoden är den vitas motsats. De
svarta riktar uppmärksamheten på formen, höljet, och söker med hjälp av yttre krafter förstöra
formen och söker fängsla monaden, när den lämnar den förstörda formen. Därmed hämmas
monaden i sin evolution. Allt magiskt arbete, som är koncentrerat på formen, höljet, och inte på
den inneboende medvetenheten, riskerar att urarta i svart magi. All kontakt och allt samarbete
med devaerna i formvärldarna (47:4–49:7) riskerar att urarta i svart magi.

27Vetenskapen har upptäckt och arbetar med materiens negativa energi (”gnideld”), den
positiva energin (”elektrisk eld”) framträder i radioaktivitetens fenomen. Det återstår för
vetenskapen att upptäcka den utjämnande och balanserande tredje kraften, ”soleld” (Laurency
kallar denna tredje kraft ”tertia essentia”), mental energi. Det är först när vetenskapen har alla
tre faktorerna klara för sig, medger inverkan av mentalenergin, såsom den manifesteras i vissa
devagrupper, och inser att energin i människans världar är tre och samtidigt en, som män-
niskan kan använda den fullständigt. Detta blir möjligt först mot denna eons slut. Dessa
mäktiga krafter kommer inte att vara fullt ut brukade eller fullt ut kända, förrän i nästa eons
mitt. Vid den tiden kommer mycken energi att bli tillgänglig genom avlägsnandet av allt som
hindrar. Vad avser människan kommer detta att genomföras vid avskillningen (”dome-
dagen”), men det kommer att ge resultat också i andra naturriken.

28Solelden såsom förvandlingens centrala faktor kommer att förstås genom studiet av (elden
=) de mentala devaerna, vilka i sig själva (väsentligen och genom elektromagnetisk strålning)
är det yttre värme eller den vibration som alstrar den kraft som påverkar atomens sfäriska
vägg och det gensvar inom atomen som framkallar strålning och åstadkommer monadens
befrielse ur dess hölje.

29I kosmisk skala är energin hos det kollektivväsen som använder solsystemet såsom sitt
hölje ”elektrisk eld”, höljets energi ”gnideld” och den kosmiska kausala-mentala energi, 29–
35, som kosmiska devaer (varav Agni, Indra och en tredje som ej namnges är dominanterna)
riktar i förvandlingsarbetet, ”soleld”.

30Detta trefaldiga förhållande kan sägas råda även i 49-klot, sjuklot (kedjor) och klot, varvid
man i samband med människan alltid skall ihågkomma att den energi, som är hennes tredje
kraft, utgår från den solsystemiska kausalvärlden. LA: Människomonaden är första kraften,
inkarnationshöljenas energi är andra kraften och Augoeides, verkande genom kausalhöljet, är
tredje kraften. F 12.3.9

31Att alkemister, som arbetar i mineralriket, hittills misslyckats beror på tre grunder. 1) Oför-
mågan att kontakta monaderna, beroende på okunnigheten om vissa av elektricitetens lagar och
framför allt om den formel, med vilken monaden kan kontaktas. 2) Oförmågan att skapa den
nödvändiga kanal, genom vilken den ur höljet befriade monaden kan färdas till sin nya form.
Många har lyckats upplösa formen men inte vetat hur de skall leda den befriade monaden, så att
hela arbetet därför misslyckats. 3) Oförmågan att styra de elddevaer som är den yttre energi,
genom vilken mineralmonaderna frigöres. Denna oförmåga har särskilt kännetecknat femte
rotrasens alkemister. Dessa har varit praktiskt taget oförmögna att utföra detta arbete, eftersom
de inte längre har kraftorden, formlerna och ljuden. Detta beror i sin tur på det missbruk för
själviska ändamål som övades med färg och ljud i Atlantis. Denna kunskap om formler och ljud
är förhållandevis lätt förvärvad, när människan utvecklat det inre örat. Men en dylik individ är
inte alls intresserad av förvandlingsprocesser av grövre slag, såsom tillverkning av guld.

32Varje naturrike har sin egen ton, och de mantriska ord, som används vid en förvand-
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lingsprocess inom ett visst rike, har denna ton som sin grundton. Mineralrikets ton är själva
materiens grundton, och det är i stort sett sammansättningar med denna ton, som vållar vul-
kanutbrott och andra naturkatastrofer. Varje vulkan utsänder denna ton.

33Mineralriket indelas i tre underriken: 1) De oädla metallerna såsom bly och järn och de
hithörande mineralerna. Dessa motsvarar materieaspekten. 2) De ädla metallerna såsom guld
och silver. Dessa motsvarar medvetenhetsaspekten. 3) Kristallerna och ädelstenarna, som
motsvarar viljeaspekten och utgör slutresultatet av devaernas arbete i mineralriket.

34När vetenskapsmännen fullt förstår vad som gör skillnaden mellan safiren och rubinen,
vet de vad som utgör ett stadium i förvandlingsprocessen. Detta kan de emellertid inte göra,
förrän de kan styra den fjärde etern.

35De grövre aspekterna av förvandlingsprocessen, såsom förvandling av minerala livs-
former enbart, kommer inte att intressera framtidens alkemister. De kommer i stället att in-
tressera sig för mineralmonadernas medvetenhetsutveckling och därför skaffa sig kunskap om
devaerna, anbringa vibrationer, stimulera monaderna, tillämpa färg och ton (mantriska ljud).
Därmed kommer också atomenergin att kunna utnyttjas till en oerhört mycket högre grad än
nu. Energi kommer att kunna utvinnas direkt ur atmosfären. Genom kännedom om växtrikets
ton och utsändandet av denna i olika tonarter kommer man att kunna nå fantastiska resultat
med växtligheten.

36Varje rotras har sin egen särskilda typ av växtlighet eller vissa grundformer, som påträffas
i alla de länder där rasen finns. Dessa typer är resultatet av växelverkan mellan växtrikets
grundton och rotrasens egen ton.

37När den mänskliga tonen dominerar för starkt, tenderar den att driva ut växtmonaderna ur
deras livsformer.

38Förvandlingsprocessen genomföres lättare i växtriket än i något annat rike. Detta förklaras
med följande fakta: De devaer, som arbetar i växtriket, bildar en särskild grupp, som har en
närmare och mer egenartad relation till sitt naturrike än några andra motsvarande byggar- eller
devagrupper. Detta andra rike och dess evolutionsprocess fick en impuls genom flammans
herrars ankomst från Venusklotet, just det klot som växtriket har en särskild förbindelse med.
Det kosmiska väsen, som är dominanten för klot 2 i vårt sjuklot, har en nära förbindelse med
det solsystemiska väsen, som är dominanten för hela växtriket.

39Analogin mellan andra naturriket, växtriket, och klot 2 i vår kedja kan tillämpas på andra
riken och klot, så att det framgår att detta klot 4, Tellus, framför allt är den mänskliga evolu-
tionens klot i vårt 49-klot. Denna analogi ger också nyckeln till mysteriet med att den store
kumaran själv är närvarande på Jorden.

40Att människorikets ton fått ljuda med fyrfaldig intensitet på detta klot har frambragt
mäktiga händelser. Följande numeriska motsvarigheter tål att närmare granskas: Den fjärde
skapande hierarkin är den mänskliga. Det fjärde 49-klotet är vårt 49-klot. Den fjärde kedjan är
Jordkedjan. Det fjärde klotet är vår planet Tellus. Det fjärde naturriket är människoriket. Den
fjärde eonen är det första i sträng mening mänskliga. De fyra kumaraerna är mänsklighetens
urtyper. Den fjärde solsystemiska världen, värld 46, är människans mål. Den fjärde etern,
49:4, är den fysiska motsvarigheten till värld 46.

7.10 Intelligensen i de tre sista eonerna
1Efter avskillningen (”domedagen”) i femte eonen och sedan 40 procent av mänskligheten

gått i tillfällig obskuration, kommer de återstående 60 procenten att fördela sig som följer :

20 (12) procent blir åtminstone 44-jag, en del av dessa rent av 43-jag.
40 (24) procent blir åtminstone 45-jag.
30 (18) procent blir åtminstone kausaljag, en del rent av 46-jag.
10 (6) procent blir åtminstone mentaljag med begynnande kausalmedvetenhet.
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2I femte eonens mitt kommer Merkurius, Venus och Jorden att bilda en tillfällig krafttriangel.
3Ordnade aktiva grupper skall tona det slutliga mantrat ”Jag är den jag är” först i sjätte och

sjunde eonerna, och för vissa grupper blir det inte alls i detta solsystem. ”Jag är detta” kom-
mer att fulltonigt ljuda i detta dualitetens solsystem, då redan tredje gradens invigda förstår
dess mantriska kraft. Sjätte och sjunde gradens invigda kommer likväl inte att förhärska i
detta solsystem.

4I nästa eon kommer alla de tidigare stadierna att rekapituleras och intelligensen att yttra sig
på sätt, som är ofattbara för människans nuvarande halvvakna (LA: det vill säga halvsovande)
medvetenhet.

5I femte eonen kommer 60 procent av mänskligheten att vara fullt medvetna, fungerande
med obruten medvetenhetskontinuitet och hågkomst av upplevelserna i fysiska världen, emo-
tional- och mentalvärldarna (47:4–49:7). Huvudvikten i intelligensutvecklingen kommer att
ligga vid förvärvet av kausalmedvetenhet (47:1-3) och på det metodiska byggandet av den bro
som förenar 47:4 och 47:1. L2 6.21.2, MV 2.9.3,4

6I sjätte och sjunde eonerna kommer en syntetiseringsprocess att verka analogt med arbetet
i sjätte och sjunde rotraserna i denna klotperiod.

7I femte eonen sker med mänskligheten en uppdelning liknande den som skedde med djur-
riket i tredje och fjärde rotraserna under vår nuvarande eon. Somliga monader klarar sig och
får övergå till det högre riket, andra kuggas och får ingå i pralaya.

8Liksom de människomonader, som består provet i femte eonen, kommer att inträda i femte
naturriket eller vara på god väg att göra det, före klimax i sjunde eonen, så kommer de djur-
monader, som bestod provet i fjärde eonen (under fjärde rotrasens tid), att kausalisera i femte
eonen.

9Domedagen i femte eonen kommer att innebära en kamp i mentalvärlden i jämförelse med
vilken den nutida oron i världen skall te sig obetydlig. Den nuvarande kampen har till ända-
mål att pröva människomonadernas förmåga att med det mentala övervinna det emotionala,
att med tankekraft sätta sig över känsla och lidande. (LA: Begrunda hur Gautama Buddha
tröstade Kisagotami, som förlorat ett barn!) Kampen i femte eonen kommer att stå mellan det
mentala och det kausala, och slagfältet blir kausalhöljet. Den nuvarande kampen står mellan
fåtalet enskilda ledare. Kampen i femte eonen kommer att stå mellan grupper. Denna framtida
kamp kommer att resultera i att andrajaget triumferar över förstajaget, att vissa grupper, som
visat sig oförmögna att frigöra sig från materieaspekten (LA: förstatriaden) och som föredrar
fångenskapen framför det andliga livet (LA: livet i andratriaden), kommer att utdrivas. Denna
triumf kommer att markera begynnelsen av vårt 49-klots obskuration och gradvis fortgående
inträde i pralaya under de återstående två och en halv eonerna.

10Jorden, Mars och Merkurius bildar i femte eonen en solsystemisk triangel, inom vilken
solsystemisk idémentalit (29–35) kommer att fritt cirkulera. Solhärskarens uppmärksamhet
med ty åtföljande mentalittillflöde kommer att ha riktats om från den nuvarande Jorden–
Venus–X-triangeln till denna nya triangel. En hel ny grupp av människomonader kommer att
inkarnera i Jordens 49-klot, samtidigt som 40 procent av nuvarande mänskligheten, den del
som är emotionalt polariserad, kommer att gå i tillfällig pralaya för att sedan överföras till ett
annat 49-klot. De återstående 60 procenten kommer att vara minst mentaljag. Väsen kommer
att anlända till Jorden från Mars. Merkurius’ planetariska kollektivväsen kommer att börja
syntetiseras och överföras till sitt syntetiserande 49-klot. Detta är inte Saturnus utan (enligt
Laurency) Uranus. 6.3.10f, 18

Ovanstående text utgör avdelning 7 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.


