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AVDELNING 9
DEVAEVOLUTIONEN, DEL TVÅ

9.1 Inledande
1LAs kommentar till CF 887f. AAB kallar dem devaer som har motsvarande mänsklig eller

övermänsklig medvetenhet och förmåga eller bygger åtminstone kausalhöljet för evolutions-
väsen, medan hon kallar de devaer i fysiska, emotionala och mentala världarna, som bygger
människans hithörande höljen, för involutionsväsen eller elementaler. Detta gör hon, därför
att de högre devaerna är de i sammanhanget aktiva, givande och ledande, de lägre mera
passiva, mottagande och lydande. De lägre devaerna tar emot de energier som utgår från de
högre devaerna, arbetar efter de planer som de högre devaerna utformar. De lägre devaerna är
uttryck mera för materieaspekten, de högre mera för medvetenhetsaspekten. (Märk också i
detta sammanhang att materieaspekten är den härskande i förstatriadens världar, medan
medvetenhetsaspekten är rådande i andratriadens världar.) Annorlunda uttryckt: självmedvet-
na väsen, däribland väsen som bygger det hölje som möjliggör självmedvetenhet, alltså
kausalhöljet, kallas i CF evolutionsväsen; icke självmedvetna väsen kallas involutionsväsen.
Emellertid blir detta sammanförande av begreppen icke självmedveten, passiv, mottagande,
materieaspekten och involutiv lätteligen förvirrande. Icke heller djuren är självmedvetna, men
de tillhör inte för den skull involutionen. L2 3.20.5

2Människan upprepar i sina tre världar, medvetet eller omedvetet, de större devaernas
arbete. Hon vill, tänker, talar, och tankeformer uppstår. De små väsen, som materien består
av, tvingas genom hennes energi att bilda former, som hon aktiverar och vitaliserar. Det män-
niskan sålunda bygger verkar antingen gott eller ont enligt det bakomliggande motivet.

3Det är väsentligt, när människan studerar de lägre devaerna och deras uppgifter, att hon
förstår att hon är mycket nära förbunden med många av dem, därför att hon själv är en större
byggare. Människorna bör betänka att de genom sin tankes och sitt tals kraft påverkar andra
människor och hela djurriket. Människans separativa och illvilliga tankar och känslor bär till
stor del ansvaret för djurens vildhet och vissa naturfenomens förstörande kraft, såsom epi-
demier och hungersnöder. Det är meningslöst för henne att studera detta ämne, om hon inte
samtidigt inser begriper sitt samband med denna härskara, om hon inte försår sitt ansvar för
att vara en välvillig, kärleksfull och osjälvisk skapare. DVS 3.59f

9.2 Fysiska världens devaer, naturväsen och elementaler
1Fysiska världens devaer, naturväsen och elementaler kan indelas i tre grupper:
21. De som överför planethärskarens planer. De är upphov till verksamheten i materien. De

är de större byggarna.
32. De som handhar den igångsatta energin, de otaliga arbetare som i sin tur överför

impulsen till involutionsmaterien. De är de mindre byggarna men tillhör liksom den första
gruppen evolutionen. (LA: Därmed motsäger AAB i viss mån vad hon sagt ovan, CF 887f.)

43. De som mottar kraften, totaliteten av den levande materien i en värld. De är passiva
väsen.

5Fasta, flytande och gasformiga fysiska materiens naturväsen är i verkligheten inte skilda
åt, lika litet som den fasta, flytande och gasformiga materien i människans organism. Alla
utgör de en enhet. Överallt gäller mångfald i enhet och enhet i mångfald.

9.3 Fasta fysiska materiens (49:7) naturväsen
1Bland fasta fysiska materiens naturväsen finns en särskild evolution av mycket människo-

lika varelser, som lever under jorden. Dessa väsen har särskilt grova fysiska kroppar. De lever
i bosättningar enligt ett styrelseskick som passar deras behov, i grottor flera kilometer under
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jordskorpan. De arbetar särskilt med mineralriket och styr fysiska världens elddevaer, agni-
chaitanerna, som sammanhänger med centralelden. Deras kroppar är så byggda att de står
emot högt tryck och stark hetta. De tillhör de planetariska lägre centren, motsvarande män-
niskans ben och fötter. De utgör en av de faktorer som möjliggör planetens omloppsrörelse.
Det är varken möjligt eller önskvärt för människan att kontakta dem. När de genomgått sitt
nuvarande stadium, kommer de att ingå i den gren av devaevolutionen som är förbunden med
djurriket.

2Antagandet att naturväsen såsom älvor, gnomer med flera finns enbart i etermateria är inte
riktigt. De finns även i den flytande och gasformiga materien. Misstaget har uppkommit däri-
genom att grunden till allt, som människan objektivt ser, är eteriska strukturer och att dessa
väsen ofta skyddar sina verksamheter i grovfysisk materia med en illusionsskapande slöja.
Med eterisk syn kan man se dem, eftersom slöjan döljer endast det grovfysiska.

3Alla grovfysiska naturformer tillhörande djur-, växt- och mineralrikena är i och för sig
själva betraktade naturväsen, vilka devaer format av levande materia under ledning av intel-
ligenta byggmästare. Insikten om att allt är levande är grundläggande för all esoterisk forsk-
ning och hemligheten med all god magi.

4Reptilriket, som uppstod i andra eonen, är i vissa avseenden den viktigaste delen av
djurriket icke endast i materie- utan även i psykiskt hänseende.

5När kundalini vitaliserar tallkottkörteln, aktiveras tredje ögat, organet för högre objektiv
medvetenhet. Att detta alls är möjligt för människan, beror på vissa skeenden, som inträffade i
andra eonen och som även nödvändiggjorde reptilrikets bildande.

6Reptilrikets inverkan på mänskligheten är starkare i etervärlden än i grovfysiska världen.
7Fågelriket är särskilt förbundet med devaevolutionen. Det utgör bron mellan den egentliga

devaevolutionen och två andra evolutionsvägar. Den ena vägen omfattar vissa grupper av
devaer, som önskar övergå till människoriket. De kan göra det via fågelriket, när de utvecklat
vissa förmågor. Dessutom kan vissa devaer, som önskar meddela sig med människor, göra
detta genom fåglar. Det sker sällan att devaer övergår till människoriket, eftersom deras
vanliga metod att arbeta sig fram till kausalisering består i att vidga känslan. Men när en dylik
övergång ändå sker, inkarnerar devamonader i många cykler i fågelriket och vänjer sig
därmed vid att leva i organism. Den andra gruppen är sådana monader, som först är natur-
väsen av lägre ordning, sedan fåglar, därefter naturväsen av högre ordning.

9.4 Flytande fysiska materiens (49:6) naturväsen
1Atmosfären omkring vår planet erbjuder ett mycket intressant exempel på hur den levande

materiens alla väsen samexisterar och samverkar. I atmosfären lever de flytande, gasformiga
och lägsta eteriska (49:4) molekylarslagens naturväsen. Vattenelementets naturväsen är fler än
jordelementets, eftersom haven täcker en större del av jordytan. Luftelementets naturväsen är
i sin tur fler än vattenelementets.

2Vattendevaernas härskare är planeten Neptunus, och deras devaherre är Varuna, devaraja
för emotionalvärlden. Det är viktigt att beakta den nära samverkan mellan emotionalvärlden
och fysiska flytande världen. (LA: Emotionalvärlden är ju den kosmiska flytande världen.)
Viktigt är också att beakta emotionalvärldens samband med sjätte molekylarslaget i alla sol-
systemvärldarna och särskilt med det i essentialvärlden (46:6). Detta förklarar varför vissa
emotionalt mottagliga människor, som annars inte är högt utvecklade, tar emot inflytanden
från 46:6 och känner ”andlig” längtan.

3Neptunus är ett av de tre större 49-kloten. Vissa av Neptunus’ inflytanden gör sig särskilt
gällande i flytande fysiska materien via devarajan Varuna. Vetskapen härom har sin praktiska
betydelse astrologiskt sett, ty den möjliggör för människor att förstå sin egen organism (LAs
tillägg: som mest består av vatten) och framför allt sitt emotionalhölje. Emotionalhöljet styr
eterhöljet med organismen, och kvaliteten av emotionalhöljets materia bestämmer kvaliteten
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av vattnet i människans organism. Neptunus har alltså genom motsvarigheternas lag ett nära
samband med sjätte solsystemvärlden eller emotionalvärlden, fysiska världens flytande mole-
kylarslag och sjätte energitypen eller sjätte strålen. Detta nära samband visar sig i Neptunus’
djupgående inverkan på de ifrågavarande materierna och energierna.

4Neptunus’ 49-klot bildar en systemisk triangel med sjätte strålens 49-klot och ytterligare
ett 49-klot. Det är denna triangel, som symboliseras med Neptunus’ treudd.

5Neptunus har ett viktigt samband också med essentialvärlden och essentialhöljet. Ingen
människa börjar samordna essentialhöljet, förrän hon i något liv kommer under Neptunus’
inflytande. Detta visar sig då i hennes horoskop såsom behärskat av Neptunus.

6Neptunus’ 49-klot styr en av de tre expansionsvägarna (DVS 2.52.1) och samlar alla
monader, vilka blir andrajag huvudsakligen genom sjätte strålens energi, vanligen kallad
hängivenhet. Det är också Neptunus’ inflytande, som styr och möjliggör andra initiationen,
där initianden erhåller resultat i emotionalhöljet och hierofanten beaktar hans emotionala
höljescentra. Denna särskilda typenergi strömmar genom tre centra: det särskilda centrum i
huvudet som är förbundet med hjärtcentret, hjärtcentret och solarplexuscentret.

7Tillsammans med sjätte strålens planethärskare styr planeten Neptunus människans emo-
tionala centra. Här måste ihågkommas att alla centra, hos människan liksom hos högre, kol-
lektiva väsen, består av devamateria. Sambandet mellan detta inflytande och devaevolutionen
liksom dessas inverkan på människan är uppenbart.

8Havet såsom esoterisk symbol avser emotionalvärlden. Symbolen ”havets uttorkning” eller
”det kommer inte längre att finnas något hav” betyder emotionala begärets upphörande,
kundalinienergins omriktande från sexualcentret till strupcentret, pralaya och obskuration. I
samband därmed framgår Neptunus’ funktion såsom en insamlande eller upptagande planet.
L3 2.7.1f

9Den stora modern är den största av devaerna och är nära förbunden med emotionalvärldens
och vattnets devaer.

10Essentialvärlden och emotionalvärlden hänger alltså samman, och det förekommer en
energiernas växelverkan mellan värld 46 och värld 48. Båda världarnas devaer påverkas sär-
skilt av Neptunus, och därför kan emotionalvärlden direkt spegla essentialvärlden och
kommer också att göra det.

11De stora byggande devaerna i solsystemets värld 44 (andra kosmiska etern) styr de
byggande devaerna i värld 46 (fjärde kosmiska etern). De senare fullgör under evolutionens
lopp planethärskarens plan genom emotionaldevaerna. När denna plan är genomförd, har den
givit två resultat: 1) emotionalvärlden speglar fulländat essentialvärlden och 2) fysiska
världen åstadkommer genom begäret eller emotionalmedvetenheten exakt det hölje som
behövs.

12De nämnda tre grupperna av devaer – 44-, 46- och 48-devaer – har sina fysiologiska
motsvarigheter i hjärtat, artärerna och venerna och vidare i de röda (46) och vita (48) blod-
kropparna. Dessa tre grupper av devaer utgör ett såväl solsystemiskt som planetariskt cir-
kulationssystem liksom organismens blodomlopp.

13Fysiska flytande molekylarslagets devaer kan indelas i tre grupper, och dessa återigen i
sju och 49 i motsvarighet med alla grupper i solsystemet. Dessa vattendevaer har ett närmare
samband med och gensvarar mera på de närmast högre devaerna, elddevaerna, än de närmast
lägre, jorddevaerna. Esoteriskt uttryckt når vattendevaerna frigörelse genom elddevaernas
inverkan.

14Vattendevaerna fullgör sitt tjänande genom att nära allt växt- och djurliv på planeten.
Deras mål är att uppgå i närmast högre grupp, gas- eller elddevaerna. Dessa åstadkommer
genom sin elds inverkan på vattnet den förångning, kondensering och nederbörd som ständigt
när allt liv på jorden. Också här visar sig enhetslagen (AAB: ”psykisk lag” = lag hörande till
medvetenhetsaspekten = livslag) i verksamhet i deva- såväl som i människoevolutionen, däri
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att monaderna frigöres från ett lägre tillstånd och når ett högre endast för att återgå till det
lägre för att hjälpa, tjäna och bringa offer. Men medan i människoriket enheten (46) nås på
smärtans, lidandets och sorgens väg och varje tjänare av mänskligheten måste korsfästas, tills
essentialmedvetenheten förhärskar hos honom, fullgör devaerna tjänandets lag utan smärta
eller sorg. Detta är möjligt, eftersom devaerna tillhör materieaspekten och ingår i materieför-
vandlingarna utan motstånd, utgjuter sig i tjänande för växt- och djurrikena, tills de når när-
mast högre tillstånd, i detta fall blir gasdevaerna, elddevaerna. L1 3.26.3

15Jorddevaerna blir i evolutionen vattendevaer och sedan emotionaldevaer. Vattendevaerna
blir genom tjänande luftdevaer och sedan mentaldevaer. Detta är den materiella sidan av
begärets förvandling till tanke. Luftdevaerna blir med tiden fjärde eterns devaer och långt
senare essentialdevaer. De tre grupperna – jord-, vatten- och luftdevaerna – sammanhänger
därför kosmiskt sett med respektive kosmiska emotionalvärlden (36–42) och det solsystem,
varifrån emotionalmedvetenheten leder sitt ursprung, kosmiska kausal-mentalvärlden (29–35)
och Siriussystemet, kosmiska essentialvärlden (22–28) och Plejaderna.

9.5 Gasformiga fysiska materiens (49:5) naturväsen
1I gruppen gasformiga materiens naturväsen ingår salamandrarna, vilka eteriskt seende ser i

eldslågor. Salamandrarna indelas enligt färgen i fyra allt högre grupper: röda, orangea, gula,
violetta. De violetta är mycket nära fjärde eterns devaer. LA: AAB räknar felaktigt agni-
chaitanerna hit, men dessa är fysiska världens byggande devaer i allmän bemärkelse.

2Femte rotrasens två sista underraser blir i stor utsträckning eteriskt seende. Då kommer
människorna att se de gasformiga devaerna och inse att de arbetar med levande eldväsen och
är nära förbundna med dessa väsen genom elden i sin egen fysiska kropp (organism och eter-
hölje). Den objektiva medvetenhet, som utvecklas i femte rotrasen, är helt och hållet fysisk,
vilket är en lagenlig utveckling, ty den ariska rotrasen är den, vari människan i denna klot-
period når full självmedvetenhet. Självmedvetenheten innefattar fullständig fysisk syn och
fulländat bruk av fysisk hörsel, känsel och syn. I sjätte rotrasen blir emotional objektiv med-
vetenhet vanlig, ehuru inte allmän, varför människorna av denna ras lättare får kontakt med
essentialvärlden. I fjärde klotperioden av nästa eon, den femte, kommer denna framtida
mänsklighet i sina tidiga rotraser att rekapitulera det som uppnåddes i nuvarande klotperiod, i
femte rotrasen det som uppnåddes i nuvarande eon, för att därefter förvärva mental objektiv
medvetenhet. Sålunda övertäcker cyklerna delvis varandra för att alla monader skall beredas
tillfälle till medvetenhetsutveckling.

3De gasformiga devaerna står särskilt under Saturnus’ inflytande. De är särskilt framstående
som sammansmältare av materia och möjliggör transmutation av metaller. De har ett för-
hållande till mineralriket ungefär som vattendevaerna har till växt- och djurrikena. De är för-
bundna med planethärskarens och solhärskarens strupcentra, och det är genom deras verk-
samhet, som det går att fortplanta ljud genom luften. Radioteknikens snabba utveckling har
möjliggjorts genom att en grupp elddevaer i 49:5:3, vilken tidigare inte varit i kontakt med
mänskliga vibrationer, nu är det.

4Liksom varje atomvärld (AAB: ”plan”) har sju underavdelningar (”underplan”), så har
varje dylik sina sju underavdelningar, så att det blir 49 olika energislag i varje atomvärld i sol-
systemet och 343 i hela solsystemet.

5LAs kommentar: jämför det här sagda med den av AAB tidigare lämnade uppgiften (CF
569) att värld 44 är den första molekylära världen. Uppenbart menar hon från kosmisk syn-
punkt, då ju värld 43 är kosmiska fysiska atomslaget och de sex världarna 44–49 är de kos-
miska fysiska molekylarslagen. Uppenbart menar hon inte att värld 43 skulle sakna mole-
kylarmateria. Ytterligare ett exempel som visar att man måste läsa CF med urskillning och
eftertanke underbyggda med solida hylozoiska kunskaper. Sedan man väl förvärvat denna
hylozoiska urskillning, är det nödvändigt att i varje sammanhang, där termerna ”atom-” och
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”molekylar-” används, göra klart för sig huruvida kosmos eller solsystemet avses. Annars blir
det begreppsförvirring. L3 2.7.3f

6Ett sätt att dela sjutalet är 3–1–3, det högre tretalet, det lägre tretalet och ett i mitten,
mötesplatsen mellan det lägre och högre. Därmed framhålles det fjärde materieslaget, vilket
esoteriskt har kallats ”mötesplatsen”. I detta sammanhang bör beaktas att gasdevaernas
närmaste mål är 49:4 och deras avlägsna mål är värld 46 liksom människans mål är värld 46,
dessutom att deva- och människoevolutionerna förenas i värld 46.

7Före eonens slut kommer människans fysiska triadatoms femte spiral ha väckts till full
aktivitet. DVS 3.16.4, L1 9.54.6, MV 4.7.3

8Mahachohanens nuvarande arbete i samband med sjunde strålen (som för närvarande
fungerar såsom syntes för alla strålarna 3–7) kan sammanfattas som följer:

9För det första använder han sjunde typens energi för att främja människomonadens insikt
om etermateriens existens. Sjunde strålen är en primär faktor ifråga om framkallandet av
objektivitet. Sjunde strålens planethärskares energi behärskar fysiska världen. Näst efter tredje
strålen är sjunde strålen den stråle, under vars herravälde vilje- och materieaspekterna lättast
kan mötas och anpassa sig till varandra.

10Människan är numera fullt medveten genom de fysiska sinnena i grovfysiska världen
49:5-7. Det är meningen att hon skall bli lika medveten i 49:1-4. Detta måste åstadkommas
genom att den materia, som ingår i hennes höljen, stimuleras. Detta kommer de överförande
devaerna att göra med sin dynamiska vilja, när de energiserar de lägre devaerna, vilka i sin tur
påverkar de många små väsen som utgör människans höljen. Samtidigt måste människan bli
mer mottaglig för dessa kontakter med hennes höljen. Denna ökade medvetenhet åstadkoms
genom att femte spiralen i fysiska triadatomen väcks, genom att femte bladet i kausalcentret
öppnas och genom att tredje ögat gradvis öppnas genom igångsättande av enhetlig aktivitet i
bascentret, de tre eteriska kanalerna i ryggraden och tallkottkörteln. Alla dessa fem faktorer
innebär samtidig verksamhet av människan och devaerna. Sålunda framgår de två evolutions-
linjernas nära ömsesidiga förhållande och beroende. DVS 2.57.2

11För det andra arbetar mahachohanen särskilt vid denna tid (tillsammans med manun) med
de gasformiga devaerna (i 49:5) i och för det förstörelseverk de skall utföra vid slutet av
denna rotras, då det inneboende livet skall frigöras från den begränsande formen. Däri ingår
vulkanisk aktivitet.

12Mahachohanens arbete kan ses också i den effekt kundalinieldens devaer åstadkommer på
människan. Det rör sig här om fysiska devaer, som nått så långt i sin evolution att de särskilt
avdelats att bilda en grupp, som stimulerar kundalini i människans höljen. Det är på denna
energis nuvarande aktivitet och på denna aktivitets inriktning det beror att högt utvecklade
människor överallt undviker äktenskapet och fysiskt-sexuellt skapande och begränsar sig till
mentalt och emotionalt skapande. Närmare bestämt handlar det om att devaer som handhar
fortplantningsorganen är benägna att söka sig till strupcentret och fungera där, varvid de
använder kundalini för att åstadkomma detta. Allt detta sker enligt utvecklingslagen, men
under den tid det måste gå, tills individerna rätt anpassat sig till dessa förhållanden, uppstår
mycket lidande. Det är inte meningen att äktenskapslagarna skall upphävas eller föraktas, ty
de tryggar civilisationens överlevnad, och därför har det beslutats att viss kunskap om deva-
ernas natur och uppgifter måste lämnas ut. Men kunskapen om hur man kontaktar dem och
med vilka ord man styr dem lämnas inte ut.

13Slapphet i den äktenskapliga relationen av just denna orsak förekommer endast hos de
högt utvecklade och självständiga tänkarna i släktet. Dylik slapphet hos massan och de lägre
utvecklade beror i stället på den djuriska naturen i sin lägsta yttring. Dessa två orsaker bör de
beakta som håller civilisationens värden högt. De kan då bättre samarbeta med mahachohanen
i att åstadkomma den nödvändiga överföringen av kraft från ett lägre till ett högre centrum
och genom kunskap motverka lössläpptheten.
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14Sjunde strålen har ofta kallats ”sonens bröllopsritual”, eftersom viljan och materien kan
förenas på denna stråle. Detta faktum skall också ihågkommas för de närmaste hundra åren, ty
därunder kommer äktenskapslagarna att starkt förändras. Den nuvarande slappheten kommer
att medföra en reaktion, och man kommer att göra lagarna strängare för att skydda släktet
under en övergångsperiod. Dessa lagar kommer inte att göra det svårare att fly äktenskapet
utan i stället verka så att säga i andra änden: göra det svårare att ingå äktenskap. Unga kom-
mer att undervisas och övervakas. Oöverlagda äktenskap kommer inte att tillåtas, och inte
heller kommer alltför unga att tillåtas ikläda sig äktenskapets förpliktelser.

15En annan sida av mahachohanens arbete sammanhänger med ljud och alltså med de
devaer som här avhandlas. Genom människornas misskötsel av sin civilisation och obalan-
serade utveckling har bullret från de stora städerna, industrierna och krig åstadkommit mycket
allvarliga förhållanden hos de gasformiga devaerna. Detta måste motverkas på något sätt, och
den framtida civilisationens ansträngningar måste riktas mot att sprida ett uppror mot alltför
tät bebyggelse och att sprida driften att söka sig till landsbygden. Ett framtida huvudintresse
kommer att bli en tendens att undanröja buller beroende på släktets ökande känslighet. När
nya energikällor såsom vattnets och atomens inneboende kraft tas i bruk, får de starka effekter
icke endast på människorna utan även på devaerna.

9.6 Eterdevaerna
1Den fjärde etern (49:4) är den enda av etrarna som den vetenskapliga forskningen lyckats

intränga i, även om den inte insett det. KOV 5.24.6, L5 20.23.2
2I atometern (49:1) finns människornas fysiska triadatomer och devaernas motsvarande,

tillägnade atomer. Devaerna utvecklas inte såsom människor gör. Även om devamonaderna är
individer, inkarnerar de inte som sådana, utan i grupper, vilkas medlemmar har gemensam
medvetenhet med varandra.

3Det finns många både högre och lägre slag av fysiska eteriska devaer. De leds av en deva
med ett 43-jags kapacitet, Kshiti. Han härskar över allt det i fysiska världen, vilket inte hör till
människoevolutionen. Han har under sig fyra devaherrar för de fyra etrarna. Tillsammans med
dessa styr han ett underordnat råd av sju devaer, som handhar allt som rör devaevolutionen i
fysiska världen samt de större och mindre byggarnas verksamheter.

4Fjärde eterns devahärskare har delegerat en medlem av sitt råd att vid denna tid samarbeta
med planethierarkin för två särskilda ändamål: att utröna huruvida deva- och människo-
evolutionerna försöksvis nu kunde närmas och att avslöja några av orsakerna till sjukdomar i
eterhöljet och metoder för helande av dessa.

5Devaer av alla slag och färger förekommer i fysisk eterisk materia, men den förhärskande
nyansen är violett, varför dessa devaer ofta kallas ”skuggornas devaer”. Allteftersom sjunde
strålen träder i manifestation, kommer den violetta vibrationen, som alltid finns i etervärlden,
att öka och därför också möjligheten till kontakt mellan de två evolutionerna. Det är genom
utvecklandet av eteriska synen (som är en förmåga hos det fysiska ögat), inte genom ut-
vecklandet av klärvoajansen, som denna ömsesidiga uppfattning blir möjlig. Med sjunde
strålen blir det vanligare att det föds barn, som har lika lätt för att se eteriskt som vanliga
människor ser grovfysiskt. När harmoni gradvis framväxer efter nuvarande världskaos,
kommer devaer och människor att mötas som vänner.

6Allteftersom fysiska världen och emotionalvärlden förenas och människor får medveten-
hetskontinuitet emellan dessa båda världar, kommer det till en början att bli svårt för män-
niskor att hålla isär emotional- och eterdevaer. I början kommer människor att få kontakt med
de violetta devaerna, ty däribland finns sådana av högre rang som avgjort söker kontakt med
människor. Dessa ”skuggornas devaer” i 49:4 är mörkt purpurröda till färgen, de i 49:3 ljust
purpurröda, de i 49:2 ljusvioletta och de i 49:1 genomskinligt lavendelblå.

7Tre grupper av devaer, som kan kontaktas i fysiska världen, är de violetta, de gröna och de
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vita devaerna.
8Det finns fyra grupper av violetta devaer. De är förbundna med alla grovfysiska livs-

formers eterhöljen. Dessa fyra grupper indelas var och en i två ytterligare grupper, varav den
ena bygger höljena och den andra utgör höljenas materia.

9De gröna devaerna hör samman med växtriket. Också dessa bildar två grupper. De är högt
utvecklade, och människan kommer att få kontakt med dem framför allt genom magnetise-
ring. De större devaerna av detta slag härskar över Jordens magnetiska platser, vakar över de
stora skogarna och skyddar de områden av planeten som skall bevaras oförstörda. De arbetar
tillsammans med de violetta devaerna under 43-jaget Maitreya. Emotionalvärldens devaherre
Varuna och fysiska världens devaherre Kshiti arbetar nära samman med planethierarkin. Lik-
som planethierarkin förbereder mänskligheten för tjänande inför världslärarens framträdande,
så arbetar dessa båda devaherrar med att förbereda devaerna. De är nitiska i sitt arbete men
hindras mycket av människan.

10Luftens och vattnets vita devaer arbetar också med vissa sidor av elektriciteten. Dessa
devaer utvecklas senare till skyddsänglar för människor i inkarnation. Varje människa har sin
skyddsängel.

11Varje grupp av devaer har sin egen metod att genom tjänande utvecklas och nå sitt sär-
skilda mål. De violetta devaerna utvecklas genom känsla och genom att undervisa mänsk-
ligheten i att fullända organismen och eterhöljet. De gröna devaerna utvecklas genom att
magnetisera och därmed skydda växtlivet och Jordens heliga platser. I deras arbete ligger
trygghet för människans organism, ty denna näres genom växtrikets produkter. De vita deva-
erna utvecklas genom att skydda människorna, styra vatten- och luftandarna och fiskriket.
Den fysiska världens devaer utvecklas således genom att tjäna mänskligheten på olika sätt. I
samma mån som mänskligheten utvecklas, kan också dessa devaer utvecklas.

12De tre nämnda grupperna av fysiska devaer styres av en grupp devaer av andrajags- och
tredjejagskapacitet. De är tolv till antalet, fyra i den violetta gruppen, fem i den gröna och två
i den vita, därtill deras ledare, av 44-jagskapacitet. De har alla kommit från ett annat 49-klot.

13Under de tre grupperna av devaer arbetar otaliga naturväsen. Under den violetta gruppen
arbetar de naturväsen som bygger människors och djurs eterhöljen. Under den gröna gruppen
arbetar växtlivets älvor, de naturväsen som bygger växternas organismer och färglägger blom-
morna och de som vitaliserar och magnetiserar mineraler och talismaner. Och under den vita
gruppen arbetar luftens och vattnets naturväsen, sylfer respektive undiner.

14Eterdevaerna har på pannan en genomskinlig symbol i form av en månskära. Därigenom
kan eteriskt och emotionalt seende skilja dessa devaer från emotionaldevaerna.

15Det finns många sätt att indela eterdevaerna, och ett är det följande: två huvudgrupper,
som båda finns i alla fyra etrarna. Den ena gruppen utgöres av de devaer som förmedlar prana
till alla levande varelser. Den andra gruppen utgöres av de devaer som bygger varelsernas
eterhöljen. Den första gruppen är förmedlande devaer, medan den andra gruppen utgör
merparten av naturväsendena.

9.7 Devaer och energi
1Det är nödvändigt minnas att etervärlden är den värld, där den egentliga fysiska formen

hör hemma. Genom att begrunda detta faktum kan vi bättre förstå sambandet mellan det
eteriska och grovfysiska (i gamla esoteriska symboliken kallade respektive ”den helige ande”
och ”modern”). Om vi sedan vidgar vår insikt härom till att omfatta hela solsystemet, kan vi
klarlägga sambandet mellan solsystemets fyra högre och tre lägre världar. De fyra högre
solsystemvärldarna (43–46) utgör grunden för solhärskarens och planethärskarnas kosmiska
eterhöljen. De utgör för människans vidkommande den övermedvetna verkligheten. De tre
lägre solsystemvärldarna (47–49) bildar grunden för solhärskarens och planethärskarnas kos-
miska grovfysiska hölje, motsvarande människans organism. De utgör för människans vid-
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kommande de världar, vari hon kan vara självmedveten.
2Genom att närmare studera dessa förhållanden i solsystemet, 49-klotet och människan kan

man förstå varför esoteriken inte betraktar den grovfysiska kroppen som en princip. I det före-
gående solsystemet härskade det grovfysiska. I det nuvarande solsystemet (det andra i ord-
ningen) härskar det eteriska över det grovfysiska. Det arbete, som utföres i etervärlden, den
energi och den aktivitet som utgår därifrån, är således de faktorer som även åstadkommer den
för oss påtagliga, objektiva fysiska manifestationen. Att grovfysisk materia attraheras till och
samlas inom eterhöljets periferi är ett resultat av växelverkan mellan eterenergierna och den
grovfysiska materien och i sista hand växelverkan mellan de kvarvarande vibrationerna från
det föregående solsystemet och vibrationerna från det nuvarande.

3Det är i detta förhållande mellan den positiva, drivande elektriska energin i dess fyrfaldiga
differentiering (49:1-4) och den negativa, mottagliga materien i dess trefaldiga differentiering
(49:5-7), som vetenskapsmännen med tiden kommer att utröna: 1) själva materiens hemlighet,
2) nyckeln till skapandet i fysiska världen såsom konkretion av det eteriska till det grov-
fysiska, 3) formlerna för grundämnenas upplösning, bildande och förvandling i varandra.

4Först när vetenskapsmännen medger att varje organisk livsform har ett eterhölje, som
verkar såsom brännpunkt för energin, och att de enskilda eterhöljena ingår i allt mer om-
fattande kollektiva höljen, kommer de att kunna använda moder naturs sanna metoder. För att
kunna göra dessa insikter måste de erkänna att fysiska världen består av sju grundläggande
materie- eller energislag, vilka även utgör en trefald: atomslaget och dess energi (49:1), de
formbyggande positiva livsenergierna av tre slag (49:2-4) och de grovfysiska, negativa,
mottagande energierna (49:5-7). De kommer då att studera växelverkan mellan de tre lägre
och fyra högre materieslagen i fysiska världen.

5Allt som manifesteras är resultatet av dessa tre energislag, deras sammansättning, deras
växelverkan, deras aktion och reaktion. Under manifestationsperioden är det andra energi-
slaget det dominerande och viktiga i evolutionen. Det är därför eterhöljet, som ligger bakom
det synliga, är det viktigaste. LAs kommentar: Det sagda gäller förhållandet mellan det
eteriska och grovfysiska i såväl solsystemiskt (49:1, 49:2-4 och 49:5-7) som kosmiskt (43,
44–46 och 47–49) avseende.

6Mycken tid har ägnats åt spekulation om livets ursprung, handlandets drivfjädrar och de
krafter som styr skapelseprocessen. Hittills har vetenskapen uteslutande befattat sig med det
grovfysiska (49:5-7) (LA: där förklaringen till livets ursprung etc. inte står att finna).
Vetenskapen börjar först nu bli varse de eteriska energierna, som möjliggör för livsformerna
att fullgöra sina funktioner. KOV 5.43.14ff

7I analogi härmed gäller att det ”andliga” livets ursprung förgäves sökes i de kosmiska
grovfysiska världarna (47–49). Det är först, när människorna börjar vandra lärjungaskapets
väg och kommer under essentiala (46) inflytanden, de första kosmiska eteriska energislagen,
som det ”andliga” livets natur klargöres. L1 9.34.19, L2 3.25.1

8När vetenskapsmännen blir villiga att erkänna och samarbeta med de intelligenta krafter
som finns i etervärlden, och när de blir övertygade om att allt som finns är av hylozoisk natur,
kommer deras rön och arbete att bättre stämma överens med verkligheten. Detta kommer att
ske, när mänskligheten utvecklar eterisk syn.

9Förutom tidigare nämnda huvudgrupper av devaer finns en grupp av stora byggare, som
esoteriskt kallas ”ordets förmedlare”. De två tidigare nämnda grupperna utgör ”röstens här-
skara”. I denna avdelning behandlas endast denna härskara, de större och mindre byggare,
som sätts i verksamhet, när ordet för fysiska världen ljuder. ”Ordets förmedlare” finns i atom-
världarna 43–49 och är sju till antalet. Deras uppgift är att taga emot energin från närmast
högre värld, låta den gå genom dem själva och förmedla den till den egna världens sex
molekylarslag, där de har sig underställda ”ordets förmedlare” av lägre ordning. I sin helhet
utgör de devaherrarnas höljen. ”Ordets förmedlare” representerar viljeaspekten. De är själv-
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medvetna väsen med övermänsklig medvetenhetskapacitet. De har i tidigare eoner passerat
motsvarande mänsklig medvetenhet. De sju ingår i de sju främsta huvudcentren i en sol- eller
planethärskares kosmiska eterhölje, de underordnade ingår i de lägre centren. 9.10.4

10Ordets förmedlare indelas i tre grupper: 1) dem som finns i 43, 2) dem som finns i 44–46
och 3) dem som finns i 47–49. De är emanationer från i första hand centralsolen, i andra hand
från de tre högre solsystemen, i tredje hand från en av Karlavagnens sju stjärnor. Dessa tre-
faldiga utstrålande krafter är upphovet till allt som är materiellt och objektivt i solsystemet.
De utgör hjäss-, hjärt- och strupcentren hos solhärskaren och har lägre motsvarigheter hos
planethärskare, människor och atomer. Energierna från dessa grupper passerar genom solen,
där de omvandlas för vidarebefordran till någon av de sju solsystemvärldarna (43–49).

11Ordets förmedlare i fysiska världen utgör Brahmās strupcentrum, ordets förmedlare i 
emotionalvärlden utgör Brahmās hjärtcentrum och ordets förmedlare i kausal-mentalvärlden 
utgör Brahmās hjässcentrum. Ordets förmedlare i värld 46 utgör Vishnus strupcentrum. Däri-
från utgår den energi som bygger planethärskarnas eller solhärskarnas kosmiska grovfysiska
hölje. Ordets förmedlare i värld 45 utgör Vishnus hjässcentrum och ordets förmedlare i värld
44 utgör Vishnus hjärtcentrum. Ordets förmedlare i värld 43 utgör strupcentrum hos ett kos-
miskt väsen.

12Denna sjuindelning kan nerdimensioneras till varje världs atom- och molekylarslag, ty
inom varje värld finns en liknande grupp av energiöverförare. Dessutom finns motsvarande
grupper i samband med människans sju viktigaste höljescentra liksom i samband med planet-
kedjorna.

13Alla sjutal av energier kan grupperas på fyra sätt: 1) 1–3–3, 2) 4–3, 3) 3–4, 4) 3–1–3. 1)
Framhåller atomslagets särställning framför molekylarslagen, solsystemiskt (exempelvis 49:1-
7) såväl som kosmiskt (43–49) sett. 2) Blir lättare att förstå, när man begrundar fysiska
världens uppdelning i fyra etrar och tre grovfysiska materier. 3) Anger kausal-mentalvärldens
sammansättning. 4) Visar den särställning fjärde etern liksom värld 46 innehar. L2 2.36.4

9.8 Överförarna av prana
1De devaer, som överför prana till eterhöljet, är verksamma huvudsakligen på tre områden

och åstadkommer huvudsakligen tre resultat.
2Första gruppen devaer vitaliserar alla livsformer och förser dem så med energi. Det är

deras liv, som pulserar i alla levande organismer. Dessutom frambringar de solens värme och
svarar för all strålning inom sol- och planetsystemen. De har sitt ursprung i solen och är nära
knutna till sol- och planetsystemens solarplexuscentra, ty evolutionsprocessen är resultatet av
på skaparförmågan verkande begär.

3Andra gruppen devaer energiserar de oräkneliga små väsen som bygger eterhöljena hos
allt levande och som sätter i gång skapelseprocesserna i de grovfysiska molekylarslagen.

4Tredje gruppen devaer utgör den attraherande och sammanhållande kraften i alla under-
mänskliga livsformer.

9.9 Eterhöljets devaer
1Studiet av de devaer, som utgör alla levande varelsers eterhöljen, är viktigt, då det visar

den metod, varmed alla fysiska livsformer uppstår. Ingen form är ännu fulländad. Denna brist
på fulländning nödvändiggör den cykliska evolutionen och den ständigt pågående formbild-
ningen, vari lägre verklighet skall närmas högre. Formbildningens gång vad gäller sol-
systemets manifestation i världarna 43–49 kan översiktligt beskrivas sålunda:

2Först kommer gudomlig tanke: kosmiska kausal-mentalvärlden (29–35), därefter gudom-
ligt begär: kosmiska emotionalvärlden (36–42), sist gudomlig verksamhet: kosmiska fysiska
världen (43–49). LAs kommentar: med ”verksamhet” förstås formbyggande. I DVS, första
uppl., kallade HTL solsystemet, 43–49, för ”formmanifestationen” och de ifrågavarande kos-
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miska världarna, 29–42, för ”idémanifestationen”. Se även DVS 2.58
3Solsystemet framträder först i värld 43, som är den kosmiska fysiska världens

atommateria. I denna värld finns först alla livsfrön i potentiellt tillstånd. Egenskaper och för-
mågor finns i denna potentiellt sedan det föregående solsystemet. Ljudet för värld 43 är A.

4I värld 44 vibrerar eller gror livsfröna och framträder de sju energicentren. I denna värld
bildas urtyperna för hela den lägre manifestationen. Agni synes där såsom en sjufald. Formen
är nu potentiellt fulländad. Ljudet för värld 44 är AU.

5I värld 45 är solväsendets trefaldiga energi samordnad, så att intet kan hindra evolu-
tionsarbetet. De tre grupperna av devaer är verksamma, och den urtypiska formen är på väg
att konkretiseras. Ljudet för värld 45 är AUM.

6I värld 46 fullständigas solsystemets kosmiska eterhölje, ehuru det inte fulländas förrän i
slutet av ännu en större solsystemperiod. Solsystemets sju kosmiska eteriska centra (49-
kloten) blir aktiva med sina 49 större kronblad (kloten). Detta kosmiska eterhölje är nu färdigt
att energisera den kosmiska grovfysiska delen av solsystemet (47–49).

7Sedan solsystemets kosmiska eterhölje i världarna 43–46 formats, inträder ett uppehåll i
manifestationsarbetet. Under denna paus fortsättes arbetet med att samordna och stadga det
bildade kosmiska eterhöljet. Därmed sätts höljet i stånd att tåla allt starkare vibrationer, nöd-
vändiga för manifestationen av det kosmiska grovfysiska solsystemet i världarna 47–49.
Själva denna manifestation i grövre materia möjliggöres genom en samtidig ansträngning ut-
gående från alla tre aspekterna.

8Detta har sin motsvarighet hos människan i fysiska världen, när hon anstränger sig att
fysiskt förverkliga det hon tänkt och önskat. En orsak till att så många misslyckas med sina
planer består i att de är oförmögna att göra en samordnad, riktad ansträngning och därmed
sätta i gång den grovfysiska (49:5-7) världens krafter. De lyckas ofta med att föra ned energin
från mentalvärlden till den lägsta etern, men där uttöms energin av tre orsaker: 1) brist på
ihållande viljekraft eller koncentration, 2) brist på inrätning med Augoeides, 3) svag sam-
ordning mellan eterhöljet och organismen (LA: visande sig i bristande ork).

9Efter pausen och ansträngningen från alla tre aspekterna framträder solsystemet i kosmisk
gasform (47), så att energicentren höljes i och döljes av kausal-mentala klot. Därefter vidtar
snabbt tillväxten och konkretionen i kausal-mentalmateria. De tre grupperna av byggare sam-
ordnar på nytt sina ansträngningar, och det sker ett nytt inflöde av energi, som är bärare av
devaer från det solsystemiska hjässcentret. Från de sju solsystemiska centren i värld 46 riktas
energierna ned i kausal-mentalvärlden med ny kraft i varje eons början, och de mindre
byggarna gensvarar på dessa styrande energier och leds av dem i sitt arbete.

10När energierna skall fås att tränga ännu djupare, riktas energi med åtföljande devaer från
solsystemets hjärtcentrum ned i emotionalmaterien. Solsystemets kosmiska flytande värld,
värld 48, framträder. Den formas snabbare än värld 47, och aktiviteten här är avsevärt våld-
sammare än den i värld 47 på grund av den större materietätheten.

11När slutligen fysiska världen skall formas, riktas energi från solsystemets strupcentrum,
en energi som samordnas med de två tidigare, från huvud- och hjärtcentren utsända. Därmed
är slutligen alla sju centren aktiva, och alla sju kronbladen i varje centrum i värld 46, inalles
49, åstadkommer en reflexverkan i världarna 47–49, kosmiska grovfysiska världen.

12När människor skapar något i fysiska världen, arbetar de ovetande på alldeles samma sätt.
Analogin är fullkomlig. Den majoritet människor, som inte skapar något utan endast drivs till
aktivitet genom omständigheternas spel, ingår i något större och mer framskridet väsens
skapande verksamhet. Allteftersom självmedvetenheten utvecklas, kommer fler människor att
bli skapare och intelligenta arbetare i devamaterien. När de bryter upp från sin tidigare passiva
hållning, kommer de i början att revoltera mot lag och ordning, vägra att låta sig styras och i
stället söka genomföra individuella planer på gruppens bekostnad. Detta uppenbara fel
kommer själva evolutionen och erfarenheten att rätta till. När medvetenheten blir mottaglig
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för högre slags vibrationer, blir människan varse vilka avsikter och planer den styrande intel-
ligensen för hennes grupp välver. Då lär hon sig att låta de egna intressena underordnas
gruppens och att intelligent samarbeta. I gruppen blir hon ingalunda någon passiv individ,
som låter sig styras hit och dit av gruppens energi, utan en positiv, aktiv, stark och själv-
uppoffrande kraft.

13Därmed väcks hennes potentiella krafter, så att hon kan se och lära känna devakrafterna
och följaktligen arbeta intelligent med dem. Somliga av dessa kan hon styra och handha,
andra samarbetar hon med och åter andra lyder hon.

14Det är genom sin förståelse för dessa fakta om devamaterien, ljudets makt, vibrationernas
lag och förmågan att lagenligt bygga former, som den verklige magikern utmärker sig. Häri
ligger också en av skillnaderna mellan vita magiker och svarta magiker. Den vite magikern
kan styra och handha devamaterien och gör det genom intelligent samarbete med de större
byggarna. Tack vare sin egen renhet och förmåga att vibrera på hög nivå kan han kontakta
vissa grupper av dessa. Den svarte magikern styr och manipulerar elementalmateria i eter-,
emotional- och mentalvärldarna med sin egen vibrationsförmåga och kunskap men utan
samarbete med de större byggarna. Han kan inte kontakta dem, då hans karaktär genom
själviskhet är oren och hans vibrationer för låga. Hans förmåga är därför begränsad och
destruktiv, om än oerhörd inom sina gränser.

15De devaer, som bygger fysiska höljen, är två grupper av mindre byggare, dels den grupp
som samlar in etermateria och därmed bygger eterhöljet, dels den grupp som bygger organis-
men i grovfysisk materia. Dessa båda grupper samarbetar nära med varandra. Det finns mot-
svarande grupper, som arbetar med de fysiska höljena i mineral-, växt- och djurrikena. De
devaer, som bygger djurrikets fysiska former, står mycket nära de devaer som bygger män-
niskorikets fysiska former. Den devagrupp som bygger djurformerna kom in i fysiska sol-
systemet från en energireservoar, som ligger vilande, tills något visst 49-klot nått så långt i
manifestation att djurformer kan bildas inom det. Med denna grupp kom mycket av den
rädsla, det hat och den förstörelselusta som förekommer i djurriket och som beror på att dess
kroppar byggts av ”ofullkomliga gudar” (såsom H.P.B. uttryckte det) i ofullkomlig materia.
Rädslan ligger i eterhöljet och den särskilda etermateria det kan byggas av.

16Vissa devaer arbetar med planetens eteriska nät. Detta arbete indelas i tre skeden: för-
tätning, bevarande, upplösning. Först i innevarande eon, den fjärde, har nätet fullbordats och
nått sin största täthet. I vår planet påskyndades detta arbete med avsikt, vilket hade samband
med dels skördeförhållanden, dels andra tvingande villkor. Detta har sin motsvarighet i
mänskligheten däri att eternätet var mycket löst samordnat hos människan i fjärde rotrasens
början. Medvetenhetsutvecklingen förutsatte att nätet snabbt förtätades, och det är nu så
beskaffat att det utgör en skyddsmur mellan fysiska världen och emotionalvärlden. Denna
skyddsmur kommer att bibehållas till sjätte eonen. Under denna långa tid förlöper medveten-
hetsutvecklingen med en viss grad av trygghet i hela planeten, eftersom nätet skyddar för
vissa inflytanden från solen och verkar huvudsakligen såsom ett filter och en fördelare av
solkrafter. Nätet upplöses inemot slutet av den planetariska evolutionen, varefter monaderna
kan lämna jorden och ingå i den syntetiserande planeten.

17Vissa andra devaer bygger eterhöljet åt ”Jordens ande”, det stora kollektivväsen, tillhörigt
involutionen, vilket är på väg ned i fysiska världen. Det har ännu ingen grovfysisk kropp, utan
får det först i nästa solsystem.

18Åter andra devaer bygger själva ”planetens”, det vill säga planetkedjans eterhölje. (LA:
Det vill säga dess kosmiska eterhölje av 43–46-materia.) Här är analogierna mellan 49-klotet
och hela solsystemet uppenbara och bör studeras.

19Det finns en särskild grupp av eterbyggare, vilka enligt skördelagen tvingas arbeta
samman med människor i att förfärdiga eterhölje åt allt som människan skapar. Av säker-
hetsskäl är det inte möjligt att säga särskilt mycket om detta. Det kan allmänt sägas att det
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finns många fler grupper av devaer som bygger eterhöljen men att kunskapen om dem inte är
nödvändig eller nyttig för mänskligheten för närvarande. Den vetenskapliga forskningen har
trängt in på de byggande devaernas område, varför upptäckter om dem är att vänta. Fri-
mureriets symbolik kan ge några nycklar till förståelsen av de byggande devaerna. Till ex-
empel sägs att den tillfälliga helgedomen, tabernaklet, är gudomliga timmermäns verk, medan
Salomos tempel eller den bestående helgedomen är den övervakande byggmästarens verk.
LAs kommentar: den tillfälliga helgedomen = inkarnationshöljena i fysiska världen; den
gamla symbolen för fysiska världen var öken (L3 2.7.2), och tabernaklet bars ju omkring i
öknen under 40 år = en mansålder, ökenvandring är en symbol för fysisk inkarnation; gudom-
liga timmermän = byggande devaer av lägre rang än Augoeides; övervakande byggmästare =
Augoeides.

20Slutligen måste nämnas de devaer som av sin egen materia bildar eterhöljena till alla
grovfysiska naturformer. Dessa byggare utgör totaliteten av de fyra lägsta naturrikenas eter-
höljen. De förekommer därför i fyra grupper, så att varje grupp har ett skördemässigt samband
med något av naturrikena. Första gruppen tillhandahåller 49:1-materia och sammanhänger
med människoriket, andra gruppen: 49:2-materia och djurriket, tredje gruppen: 49:3-materia
och växtriket och fjärde gruppen 49:4-materia och mineralriket. Det högsta slag av fysisk livs-
form en människa kan äga är således den atomiska, 49:1. 45-jagets fysiska hölje består av
atommateria, och vill han göra detta synligt i grovfysiska världen, formar han på atom-
materien ett hölje av gasformig materia, vilket fulländat återger det utseende han önskar visa.
Det för djuret högsta slaget av eterhölje är av 49:2, och häri ligger nyckeln till sambandet
mellan det djuriska och alla former som lever i vattnet och havet. Det för växten högsta slaget
av eterhölje är av 49:3. Dessa fakta kommer att bevisas i sjunde eonen, då människo-, djur-
och växtrikena kommer att ha eterhöljet som sitt lägsta hölje.

21Mineralriket kommer att få sin högsta fysiska manifestation i 49:4, och förvandlingen till
denna etermateria pågår redan i mineralriket, ty alla de radioaktiva ämnena håller på att bli
etermateria. Mineralriket nalkas relativt sett den fulländning som är möjlig i detta solsystem,
och när sjunde eonen inträder, kommer alla mineralmonader (inte de fysiska formerna) att ha
förflyttats till ett annat planetsystem. Motsvarande blir inte fallet med de tre högre natur-
rikena.

22Den eteriska devamaterien påverkas på två sätt. Den väcks till bestämd aktivitet genom att
ordet för fysiska världen ljuder. Den byggs till former av de lägre byggarna. Det är således
uppenbart att denna devamateria påverkas av två energislag.

9.10 De devaer som bygger människans eterhölje och organism
1När människan under sin evolution inkarnerar, arbetar hennes Augoeides med fyra slags

byggare och tre huvudsakliga slag av byggmateria. Han tar kontakt med de överförande
devaer, som i samband med människan återfinns i förstatriadens materieslag, alltså 47:4, 48:1
och 49:1. Därefter tar han kontakt med de devaer som arbetar med dessa triadenheter. Han
samarbetar med de byggande devaer som bildar eterhöljet och påverkar organismens
byggande devaer, så att de för inkarnationen nödvändiga fysiska höljena kommer till stånd.

2Det är dessa fyra huvudgrupper av devaer, som kommer under någon viss Augoeides’ in-
flytande. De frambringar samfällt människans inkarnationshöljen, varav triadhöljet (”person-
ligheten”) sägs vara en spegelbild av Augoeides och en skugga av Protogonos.

3I den gamla esoteriska symboliken betecknades denna Augoeides’ påverkan på de lägre
byggarna såsom solängelns påverkan på månänglarna. LA: Bildspråket var hämtat från det
astronomiska faktum att solen lyser med eget ljus, medan månen lyser med ljus lånat från
solen. Alla med andratriaden sammanhängande principer betecknades med symbolen sol och
förstatriadens principer med måne. Organismen, som inte är någon princip (saknar egen
energi), kallades jord. Alltså: solen = 45:4–47:3, månen = 47:4–49:4, jorden = 49:5-7.



13

4Augoeides’ första steg mot att frambringa en ”skugga”, en ny personlighet, uttrycktes i
esoteriken med orden ”Augoeides låter sin ton (eller röst) ljuda”. Han låter sin röst ljuda, och
(liksom i solhärskarens fall), svarar ”röstens härskara” omedelbart på den. Vilka slags
byggare som svarar och vad slags arbete de utför avgöres av röstens tonhöjd, volym och
övriga egenskaper. 9.7.9

5Augoeides’ ton sätter devaer i arbete, som överför ljudet. Dessa devaer yttrar själva ett ord.
Detta ord når de lyssnande devaerna, dem av andra ordningen, vilka vidareutvecklar ordet till
en ”mantrisk sats”. Därmed börjar mentalhöljet att byggas i tre stadier. När byggandet av
mentalhöljet är i sitt andra stadium, börjar emotionalhöljet byggas i sju stadier, tre större och
fyra mindre, som delvis övertäcker varandra på ett sinnrikt sätt. När byggandet av emotional-
höljet har nått sitt andra stadium, igångsätts en vibration, som väcker gensvar i etermaterien,
så att eterhöljets byggare begynner sitt arbete. När eterhöljets byggare är i det andra stadiet av
sitt arbete, sker den fysiska avlelsen. Detta är ett mycket viktigt faktum, ty det visar skörde-
lagens inverkan och det nära sambandet mellan det grovfysiska och det eteriska. Byggandet
av organismen under fosterstadiet sker i tre etapper: 15 + 15 + 9 veckor.

6Detta arbete sker i analogi med manifestationen i solsystemet, 49-kloten och sjukloten.
7Eterdevaernas arbete avslutas ingalunda vid den nya fysiska individens födelse. Också

efter födelsen fortskrider deras arbete, likaså i tre stadier, som liknar ett solsystems livscykel.
På det första stadiet inriktas arbetet på organismens stadiga tillväxt, så att den noga följer eter-
och emotionalhöljenas utveckling. Detta arbete pågår tills mognadsåldern nås. På det andra
stadiet består arbetet huvudsakligen av underhåll och reparation, så att eterhöljet kan fungera
som ett ändamålsenligt redskap för medvetenhetsutveckling. Detta syfte fullföljs naturligtvis
olika beroende på individens utvecklingsstadium. Slutligen kommer det skede, då byggnads-
arbetet upphör. Eterhöljets vitalitet minskar, och förstörelseprocesserna börjar. Augoeides
begynner återkalla sina styrkor. ”Ljudet” blir svagt, och det blir allt mindre för de överförande
devaerna att överföra. Obskurationsskedet inträder. Först blir organismen allt svagare och till
sist obrukbar. Döden inträder, när Augoeides drar tillbaka kausalhöljets energier från
organismen. Han låter dem alltjämt fungera i eterhöljet några timmar, varefter han överflyttar
dem till emotionalhöljet, varpå eterhöljet börjar upplösas. Den fysiska döden är nu definitiv.
MV 4.16.2

8De byggande devaernas arbete. Mental-, emotional- och fysiska världarnas byggande
devaer indelas i två grupper: 1) förstatriadens devaer, 2) dem som svarar för själva byggandet.

9Triadenheternas devaer. Denna särskilda grupp devaer utgör själva triaden med dess
mentalmolekyl, emotionalatom och fysiska atom. De är lokaliserade inom kausalhöljet och är
brännpunkter för dess energi. De är det högsta slaget byggande devaer och har en nära för-
bindelse med augoeiderna. Dessa triaddevaer bildar sju grupper som är förbundna med tre
spiraler i solhärskarens kosmiska fysiska triadatom (LA: fjärdetriadens kosmiska fysiska
atom). Dessa tre spiraler förhåller sig till de nämnda sju grupperna av triaddevaer såsom de tre
huvudstrålarna förhåller sig till de sju strålgrupperna i kausalvärlden (47:1-3). (Vad denna sist
lämnade uppgift betyder kan endast kausalintuitionen utröna.) Det finns även ett samband
mellan de tre triaderna och människans framträdande i tredje rotrasen, triaderna i grupp-
själarna och triaderna i kausalhöljet hos varje självmedvetet väsen.

10Det är dessa byggande devaer, som tar emot det ljud Augoeides sänder genom vissa av de
överförande devaerna, och med den vibration detta alstrar igångsätter dessa de omgivande
devaerna i sina båda grupper: 1) dem som bygger formen och 2) dem som byggs in i formen.
De påverkar endast dem som är av motsvarande vibration. Alla fyra höljena byggs i stadier,
som är exakta analogier med bildandet av en grovfysisk kropp, exempelvis en planet eller ett
solsystem, alltifrån töcken- och kaosstadiet via eldstadiet till det fasta eller relativt sett fasta.

11Det ljud Augoeides sänder ut anger människans evolutionsstatus och hennes medveten-
hets natur. Den vibration triadenheterna avger är analog med detta ljud och blir stark nog att
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väcka gensvar hos den omgivande devamaterien.
12Byggarna bildar fyra större grupper: mentalhöljets, emotionalhöljets, eterhöljets och

organismens byggare. Varje dylik grupp är vidare indelad i smärre grupper, en per materieslag
i respektive hölje: 4, 7, 4 och 3.

13LA: I CF 942 sägs att materia av de två lägsta fysiska och emotionala molekylarslagen
inte längre byggs in i människans kroppar. Påståendet måste vara en fadäs. Troligen har AAB
sammanblandat 49:6, 49:7, 48:6 och 48:7 med respektive 49:7:6, 49:7:7, 48:7:6 och 48:7:7.
Jämför med 15.10.3.

14Hos genomsnittsmänniskan dominerar något molekylarslag beroende på hennes egenarts
inriktning och hennes status i evolutionen.

15Organismens byggare arbetar under ledning av en av skördelagväktarna av den lägsta
gruppen. Dessa väktare finns i tre grupper, och väktare av den tredje gruppen har till uppgift
att övervaka byggarna av människans inkarnationshöljen i de tre världarna. Under honom står
vissa skördelagens agenter, som indelas i följande sex grupper: 1) tre agenter som inför
skördelagväktarna svarar för arbetet i de tre världarna, 2) fem skördeväktare som i nära
samband med manuerna arbetar för de olika raserna och svarar för att de olika rastyperna blir
rätt byggda, 3) skördeagenter som svarar för de nuvarande underrastyperna, 4) vissa för-
medlande agenter som inom de nämnda tre grupperna företräder de sju stråltyperna, 5) de
lagväktare som är särskilt förbundna med de eteriska centrens funktion och dessas gensvar på
energierna från de olika planetariska centren, 6) arkivhållarna.

16Dessa olika intelligenser handhar byggnadskrafterna medelst energiströmmar, som sätts i
gång, när Augoeides låter sin ton ljuda. Augoeides är naturligtvis medveten om människo-
monadens skörd och planerar inkarnationen därefter liksom efter vad han anser att människan
bör göra för sin medvetenhetsutveckling under den förestående inkarnationen. Beroende på
utvecklingstadiet har också människomonaden i kausalhöljet en mer eller mindre klar upp-
fattning om dessa förhållanden. Augoeides arbetar i samverkan med de nämnda skörde-
väktarna och -agenterna men står i direkt förbindelse endast med en agent ur sjätte gruppen
och en ur fjärde. Genom dessa fortskrider arbetet vad avser människan som individ, och de
sätter i gång lagmaskineriet för människans vidkommande, sedan Augoeides låtit sin ton
ljuda.

17Byggarna av människans inkarnationshöljen indelas i sju stora grupper enligt de sju
departementen (strålarna) och gensvarar på de sju energiströmmarna från solsystem-
regeringen. Kausalhöljets departement bestämmer vilken typ av devamateria som påverkas.
MV 7.2.5, 8.6.9

18Dessa byggare arbetar med elementaler, vilka blint följer den plan byggarna förmedlar
och blint bygger höljets struktur. I etervärlden väver de eterhöljet av energitrådar, som
egentligen är en fortsättning av sutratma eller livstråden. Samtidigt som eterhöljet vävs,
vitaliserar Augoeides det med livsenergi från kausalhöljet. De eteriska elementalernas arbete
avslutas, när sutratma förbinds med de tre grovfysiska centren i skallen: tallkottkörteln,
hypofysen och skallbascentret. Esoteriskt sett är sutratmas viktigaste fysiska förbindelse den
med eterhöljets hjässcentrum. Genom denna förbindelse avlägsnar sig eterhöljets energi i
dödsögonblicket. Denna förbindelse vid hjässcentret har vid sjunde levnadsåret delat sig i tre
grenar, som når ut till de nyssnämnda tre centren. Sinnesslöhet eller psykisk utvecklings-
hämning beror i många fall på att sutratma har en bristande kontakt med dessa tre centra. Eter-
hinnan är egentligen ett fint nät av trådar, vilket täcker ett centrum och därvid upptar en
ganska stor yta. Den skiljer eter- och emotionalhöljena åt. Liknande områden finns i sol-
systemet. Genom dessa måste de kosmiska krafterna passera till de olika 49-kloten.

19De grovfysiska elementaler, som byggarna igångsätter, bildar tre grupper: gasformiga,
flytande och fasta. De gasformiga befattar sig med organismens energikanaler, eldar och
gaser; de flytande med alla dess vätskor och cirkulationssystem; medan de fasta främst ägnar
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sig åt att bygga stommen genom att tillföra mineraler och andra ämnen i rätta proportioner.
De flytande devaerna har ett särskilt samband med växtriket, och bådadera med emotional-
världen, det kosmiska flytande. Sjukdomar, som angriper cirkulationssystemet, njurarna,
blåsan och lederna, botas därför med medel hämtade ur växtriket och framför allt genom att
känslolivet harmoniseras.

20Många andra inflytanden än de nämnda gör sig gällande vid byggandet av människans
organism. Byggarna påverkas icke endast av människans ton, den färg de överförande
devaerna utgjuter och skördelagens agenter utan även av människans grupps skörd, vilken
föranleder ingripande av en annan grupp agenter och byggare och därmed påverkar även
individens höljen. Vidare påverkas de av rasens och släktets skörd, som är en utvidgning av
gruppens skörd, av krafter som når planeten från något annat 49-klot eller genom någon
solsystemisk triangel liksom även av någon kosmisk triangel, som i det fallet beror på
planetväsendets skörd.

21Av det nyss sagda framgår hur mycket varje människa är resultatet av påverkande energi-
er, hennes egna höljesenergier men också planetariska och rent av solsystemiska.

22Ingen människa försätts i oöverkomliga omständigheter, sedan hon väl nått därhän att hon
intelligent ställt sig på evolutionens sida. Dessförinnan drivs hon ofta av omständigheternas
tvång. Gruppens tryck och mänsklighetens skörd tvingar henne in i situationer, som är nöd-
vändiga för att hon skall vakna för sina egna inneboende möjligheter. Men när hon väl själv
blir den medvetna byggaren, söker styra sin lägre naturs krafter och byggare och bygga
kausalhöljet, är hon inte längre underkastad de tidigare gällande betingelserna. Hon blir en
styrare, en byggare, en överförare och förblir det, tills hon själv förenas med augoeiderna och
den mänskliga evolutionen är fullbordad. DVS 3.58.5

23Denna redogörelse har varit mycket ytlig, och endast det har meddelats som är av särskild
betydelse för människan för närvarande. Alltid måste ihågkommas att det i alla avseenden
handlar om energier, kraftcentra, som sätts i rörelse och verksamhet genom ännu större och
högre centras inverkan. Varje form är uppbyggd av levande väsen, som är energibärare, och
hålls samman inom en större form, ett större hölje. Alla dessa byggande liv kan indelas i tre
grupper enligt den energi som driver dem: 1) väsen som drivs av viljeaspektens energi (43–
45), 2) väsen som drivs av medvetenhetsaspektens energi (45–47), 3) väsen som drivs av
materieaspektens energi (47–49). Detta är de tre triadernas energier. Ur den synvinkeln
betraktat att solsystemvärldarna, 43–49, är den kosmiska fysiska världen gäller denna in-
delning: 43 = kosmisk fysisk atomisk, 44–46 kosmisk fysisk eterisk, 47–49 kosmisk grov-
fysisk. I varje solsystemisk värld är denna grundläggande indelning nerdimensionerad. Så till
exempel i värld 49: fysiska atomslaget 49:1, fysiska etrarna 49:2-4 och grovfysiska 49:5-7.

Ovanstående text utgör avdelning 9 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.


