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TROHETENS LÅNGA TANKE

I trohetens egenskap ingår lojalitet, pålitlighet, ståndaktighet, oföränderlighet, tacksamhet,
hängivenhet, ansvarskänsla, plikttrohet och hederlighet.

Lojalitet betyder i esoteriken mycket mer än vanlig laglydnad och rättskaffenhet. Den betyder
pålitlighet och trofasthet. Brist på lojalitet är liktydig med förräderi.

Uppriktighet, trohet, tacksamhet är ädla egenskaper, som har det gemensamt att de förutsätter
ömsesidighet för att individen skall kunna visa dem för andra. De får icke missbrukas. Genom
att utnyttjas stärker de ondskan. Att låta hänsynslös cynism, tilltagsen fräckhet eller skrupelfri
beräkning missbruka ädla egenskaper är att göra godheten rättslös och medverka till dess
undergång.

Missbrukas lojalitet och solidaritet såsom påtryckningsmedel mot idealen, kan trohet visas
endast dessa. Plikttrohet är helt enkelt vanlig pålitlighet.

Det är vår sak att vägra lojalitet, när orättrådigheten styr. Det är icke vår sak att avgöra, om
vårt offer ”tjänar något till”. Det är vårt ansvar att vägra lojalitet, när obruten lojalitet hade
inneburit att vi medverkat i och främjat det vi inser vara orätt.

Man vill vara god och tänka gott om alla. Men det får ej betyda, att man litar på deras lojalitet,
innan man förvissat sig om att de är pålitliga, är värda verkligt förtroende, bestått proven.

Ansvarslöshet hör samman med förräderi, opålitlighet, trolöshet, illojalitet och gör individen
livsoduglig för både gudar och människor. Trohet i det lilla betyder mycket god sådd för nästa
inkarnation och förklarar många häpnadsväckande företeelser i samhällslivet.

Genom uppriktighet förvärvar vi pålitlighet, sveklöshet, fasthet och motverkar vi självbedräg-
lighet.

När människan antagits till lärjunge ställs hon i följande inkarnationer på prov för att visa
vilka egenskaper som är så rotfasta, att ingenting kan förmå henne att svika de ideal eller
principer hon en gång godtagit. Pålitlighet är en egenskap hon måste förvärva, innan det kan
bli tal om förnyad kontakt med hierarkin.

Orubblighet är en annan egenskap lärjungen måste äga. De prov han får genomgå kräver
ståndaktighet, när allt omkring honom rasar.

Tacksamhet är en egenskap han måste ha förvärvat till hundra procent. Otacksamhet – från-
varo av tacksamhet för allt i livet – är absolut hinder för lärjungaskap. Att taga emot något
som en förvärvad rättighet är totalt förfelad inställning, som är dålig sådd för framtiden. Vi
häftar i skuld till alla, som visar oss minsta vänlighet. Den som med vackra ord söker avbörda
tackamhetsskuld, betalar med falskmynt. Ord är vibrationer i luften.

Tacksamhet kan kännas som en skuld, en plikt, en förmån. Egenskaperna har olika grader.
Grad, motiv, nivå hör samman.
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Det gäller att vidga begreppet egenskaper. Så är till exempel tacksamhet tacksamhet för allt,
allt vad livet ger, för andras tillgivenhet och förståelse etc.

Tacksamhet är ingen egenskap man får till skänks. Den måste förvärvas genom känslor av
beundran och tillgivenhet.

Då individen känner tacksamhet att få avstå från begäret, är han mogen för detta “offer” av
sina leksaker.

Man lämnar med glädje och tacksamhet allt sådant, som man inser vara hinder för fortsatt ut-
veckling. Offer i esoterisk bemärkelse har ingenting besläktat med försakelse utan med tack-
samhet att få avstå. Då först kan man offra på rätt sätt. Man avstår från ett lägre för att mot-
taga ett högre och har full förståelse för den vinst man gör. Den som icke med lättnad och
tacksamhet lämnar det lägre, har ännu ej skådat det högre. Livet är icke ett ständigt offer. Det
är en ständig vinning. Den som upplevat intuitionen eller visionens sällhet och kraft, gör allt
han kan för att få dväljas i detta tillstånd.

Tacksamheten mot livet förstärker innerligheten och gudomliga ödmjukheten, som är så ut-
märkande för de stora. Okunnigheten har ingen aning om hur mycket som göres för in-
dividens utveckling.

Esoterikern inser, att livet är en gåva – nya tillfällen att göra erforderliga erfarenheter och lära
av dem –, att rätta inställningen är tacksamhet mot livet, att därmed också följer glädjen att få
leva, att vi hjälper våra medvandrare med att själva vara lyckliga, ty den som är lycklig är
också god. Det är sann religion. Däri ligger också glömska av egna jaget och dess själviska
krav på lycka för egen del och omsorg om egen frälsning. Den är frälst som har glömt sig
själv. Det är sann religion. Så enkelt och så skenbart omöjligt för de flesta.

Essentialjaget är i regel medarbetare åt den lärare han har att tacka för att ha kunnat bli
kausaljag och essentialjag. Också med tanke på dylik gentjänst blev han av läraren utvald
bland de många aspiranter som 45-jag kan välja. Samarbete under många inkarnationer i män-
niskoriket, tacksamhet för gjorda tjänster och obetald skuld är givetvis faktorer som med-
verkar vid valet.

Min Augoeides: Led mig från overklighet till verklighet, led mig från mörker till ljus, led mig
från död till odödlighet.


