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LÄRJUNGENS VÄG
DEL SJU

WM 374–446

1 Planethierarkins grundande
1De olika slags energier, som når människan och (åstadkommer =) medverkar i hennes utveckling,

utgör hennes erfarenhetsfält. Dessa två faktorer – utveckling och erfarenhet – skall alltid betraktas
såsom förenade, ty de betingar varandra. När man gör erfarenheter i (formvärlden =) förstajagets
världar (47:4–49:7), utvecklas samtidigt medvetandet (LA: förutsatt att man bearbetar erfarenheterna,
ty gör man inte det, blir man stående på samma nivå i hundra inkarnationer eller fler KOV 5.8.14,15;
5.23.7, 5.35.3, 7.15.10; L1 1.7.7, 1.15.12, 1.16.2, 1.18.4, 4.20.11, 9.6.1, 9.34.21, 9.40.7. 9.54.10,
9.68.4). Då denna utveckling medför ständig förändring i uppfattningen och därav följande ständigt
omriktande till nytt medvetenhetstillstånd, leder den nödvändigtvis till ny erfarenhet – erfarenhet av
nya företeelser, nya och dittills okända tillstånd av vara. Därför reagerar lärjungen ofta på att det för
honom ännu inte finns något tillstånd av frid. L1 3.15.4 Frid var målet för aspiranten i fjärde rotrasens
epok. Förverkligande är målet för aspiranten i femte rotrasens epok. Han kan aldrig leva i det statiska,
kan aldrig vila, anpassar sig ständigt till nya villkor, lär sig ständigt att fungera i dessa och finner dem
sedan försvinna för att i sin tur bereda plats för nya. Detta pågår tills medvetandet stadgats i jaget
(LA: det begynnande andrajaget). Då vet sig den invigde vara den frigörande enheten, som betraktar
det formbundna livets (LA: 47:4 – 49:7) overkliga gyckelspel. DVS 2.62.9

2Han övergår från en förnimmelse av enhet till en förnimmelse av dualitet och därifrån till en högre
enhet. Först identifierar sig jaget med formen (LA: grovfysiska materien och organismen, 49:5-7) till
den grad att för jaget all dualitet försvinner i illusionen om att jaget är formen och att formen är allt
som finns. Därpå följer det stadium, där det (LA: i formen) inneboende jaget börjar bli medvetet inte
bara om formen utan även om sig självt. Talet om jaget och icke-jaget, jaget och dess höljen, mot-
svarar då jagets egen erfarenhet och insikt. (LA: För att nå tillräcklig insikt och klarhet om detta
förhållande mellan jaget och dess höljen måste jaget undervisas om att det har andra höljen förutom
organismen och att inget av dessa höljen är jaget. Endast hylozoiken ger denna undervisning, eftersom
den äldre esoteriken aldrig klargjorde att jaget är en uratom, en monad, utan identifierade jaget med
något högre hölje, kausalhöljet eller högre. L3 5.24.1-6) På detta av dualitet (LA: icke dualism)
präglade stadium står aspiranten och även lärjungen, ända tills han påbörjar skolningen inför tredje
initiationen (LA: är ett begynnande kausaljag). På detta dualitetens stadium härskar länge (formmed-
vetenheten =) höljenas medvetenhet över jagmedvetenheten. Sedan kommer ett liv eller flera, där
ingendera dominerar, utan ett slags balans uppnåtts, dock en balans som präglas av inaktivitet och
tröghet. Därefter förskjuts tyngdpunkten till jagmedvetenhetens fördel, så att denna börjar dominera.
Likväl kan även därefter jaget ibland identifiera sig med någon av höljesmedvetenheterna. På tredje
stadiet når jaget den verkliga enhet, där det lever helt i medvetenhetsaspekten och icke identifierar sig
med något inkarnationshöljes medvetenhet. L1 6.1. LA: Åtminstone kausal självmedvetenhet fordras
för detta, eftersom först denna möjliggör permanent självmedvetenhet.

3Liksom emotionalhöljet är aspirantens slagfält, är mentalhöljet det hölje, vari lärjungen prövas.
KOV 7.20.11 Aspiranten får lära sig att styra det emotionala genom det mentala, men lärjungen
måste lära sig att styra det mentala genom det kausala. Härtill får lärjungen ledning av Augoeides.

4I detta arbete med sig själv genomför aspiranten den medvetenhetsutveckling som planethier-
arkin avser för hela mänskligheten (LA: och började genomföra från och med tredje rotrasen men
tvangs avbryta efter svarta prästerskapets uppror i Atlantis). KOV 3.1.4-9; L3 1.1.2 Några fakta om
planethierarkins arbete och hur detta började behöver därför lämnas:

51. Rörelsen för den hemliga lärans (LA: esoterikens) spridning är arton miljoner år gammal.
62. Endast fyra av de ursprungliga ledarna är alltjämt hos oss. KI 1.9.4, 6.7.6 Deras (igångsättande

och styrande) arbete ombesörjs numera av tre slags individer: 1) monader som en gång tillhört vår
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jords mänsklighet, 2) monader (LA: tillhörande mänskliga parallellevolutionen) som kommit till
Jordens 49-klot från andra 49-klot, 3) devamonader på motsvarande övermänskliga utvecklings-
stadier. LA: Dessa devamonader utgör den överväldigande majoriteten av hierarkins medlemmar.

7Dessa bildar tillsammans vår planets esoteriska hierarki. De arbetar i tre huvuddepartement och i
sju stora grupper. KOV 1.38.2, 2.6

83. På mycket tidiga stadier kallades denna hierarki vid flera olika namn, däribland ”Ibeztemplet”.
94. De övermänskliga och gudomliga individer, som anlände för nära 22 miljoner år sedan för att

bilda vår planets första regering och hierarki, ställdes därmed inför en särskilt svår uppgift. Först
lämnas några fakta om denna uppgift, innan Ibeztemplets grundande avhandlas.

10De övermänskliga monadernas ankomst medförde två särskilt viktiga resultat: 1) Miljarder djur-
monader kausaliserade, varmed jordmänskligheten bildades. (LA: Långt senare utökades jord-
mänskligheten med äldre och mer utvecklade människomonader, vilka kausaliserat i det föregående
sjuklotet. DVS 2.45.8) 2) Denna primitiva mänsklighets mentalmedvetenhet erhöll en första
stimulans på tre sätt:

111) Vissa medlemmar av planethierarkin inkarnerade i mänskligheten och överförde nya och
nödvändiga faktorer till sina barn. L1 9.34.7 2) De byggde människans mentalhölje inom det ny-
formade kausalhöljet (LA: djurmonaden har icke individuellt mentalhölje, utan bara ett kollektivt,
som tillhör gruppsjälen). 3) De stimulerade människans mentalmedvetenhet metodiskt alltifrån dess
första svaga ansatser.

12Detta arbete pågick under flera miljoner år. Brödraskapet hade upprättat sitt högkvarter i Sham-
balla och ledde verksamheten därifrån. Shamballa är ett centrum i fysisk materia, ehuru icke grov-
fysisk utan eterisk fysisk materia (LA: i själva verket endast i de två högre etrarna, 49:1,2, varför
objudna besökare icke göre sig besvär KI 7.8.46), och planethärskaren och hans närmaste med-
hjälpare har endast eterhöljen som fysiska höljen, icke organismer. L3 6.10.1

135. För omkring 17 miljoner år sedan fattades beslutet att i grovfysiska världen bilda en organisa-
tion och en samlingsplats för mysterierna och att därför sätta samman en grupp 45- och 44-jag som
skulle verka i organismer för att kunna tillgodose den vaknande mänsklighetens behov.

146. Shamballas brödraskaps första utpost blev det ursprungliga Ibeztemplet. Detta uppfördes i
centrala Sydamerika. Grenar upprättades senare dels i Mellanamerika, dels i Asien. Den asiatiska
grenen har blivit mera känd för världen genom sina adepter tillhörande de himalayanska och syd-
indiska skolorna, ehuru arbetet numera är avsevärt förändrat. I framtiden skall människorna upp-
täcka lämningar av hierarkins forntida arbete, gamla inskrifter och byggnadsverk, varav somliga
ovan jord men de flesta i underjordiska fästen. I det land, som sträcker sig från Mellanöstern genom
Turkestan och Mongoliet till nordöstra Kina, kommer, som planerat, mycket att påträffas som
avslöjar de ibezjanska arbetarnas tidiga historia.

15Namnet Ibez är ett akrostikon, som döljer planethärskarens riktiga namn. De fyra i namnet ingå-
ende ljuden anger det första ljudet i vart och ett av de verkliga namnen på jordkedjans fyra första
klots fyra avatarer, vilka representerat fyra ”gudomliga principer”. De latinska bokstäverna IBEZ
återger inte några bokstäver i senzar, som överhuvudtaget inte brukar bokstäver utan i stället ideo-
gram. Namnets verkliga innebörd delges först vid fjärde initiationen, då 46-jaget får planethärska-
rens natur sig uppenbarad och även får kontakt med de fyra avatarerna.

167. De ibezjanska adepternas arbete var annorlunda inriktat än dagens adepters. Deras avsikt var
att stimulera det högre emotionala och dess tendens till mystik. Detta var en nödvändig begränsning
med hänsyn tagen till att dåtidens människor hade mycket ringa mental medvetenhet. De var prak-
tiskt taget helt emotionala och fungerade rentav mer medvetet i emotionalvärlden än i fysiska
världen. KOV 6.5.6 Det ingick i dessa tidiga adepters arbete att utveckla det mänskliga eterhöljets
centra, stimulera hjärnan och så göra människan mera självmedveten i fysiska världen (LA: inte
”fullt självmedveten”, som A.A.B. överdriver det). Deras avsikt var att hjälpa sina lärjungar i
mänskligheten till insikt om den egna medvetenhetens potentiella gudomlighet, och inte så mycket
till insikt om att samma potential också finns hos andra väsen och i hela skapelsen. Det var vid
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denna tid nödvändigt att tillämpa mer avgjort fysiska metoder än som nu är tillåtet. De tillämpade
dessa metoder för fysisk stimulans och undervisade om lagarna för de energier som verkar i
eterhöljets olika centra ända tills den tid var inne, då planethierarkin genomförde en annan stor
förändring av sina metoder, nämligen dels stängde den port, kausaliseringen, som leder från tredje
till fjärde naturriket, och i stället öppnade den port, initieringen, som leder från fjärde till femte
naturriket. De ansåg vid denna tid att människan nu blivit självcentrerad nog och individualiserad
nog för att metoderna skulle kunna drastiskt ändras. Deras arbete fram till denna ändring tog
miljoner år. Senare tiders falloskulter, tantriska magi och hatha-yogaövningar är urartade lämningar
av sådant som övades i det gamla Ibeztemplet. Människor av den lemuriska rotrasen och de tidiga
atlantiska underraserna fick undervisas med symboler och metoder, som för oss måste framstå
såsom grova, omöjliga och ytterst primitiva. LA: Se René Guénon, Kvantitetens herravälde, kap.
XXVII.

178. När porten till initiationerna öppnades för flera miljoner år sedan, hade planethierarkin fattat
två beslut:

18Att kausaliseringen måste hejdas och förbli hejdad tills människan icke endast inrätat eter- och
emotionalhöljena med mental- och kausalhöljena utan även övervunnit (LA: automatiserat) dessa
båda lägre höljen. När hon inte bara är självmedveten utan också börjar bli gruppmedveten, kommer
djurmonader åter att få övergå till människoriket (LA: vilket inte blir förrän i nästa eon, mental-
eonen DVS 2.46.12, MV 5.10.1).

19Att den mystiska vägen med tiden måste leda till den esoteriska vägen och att undervisning
måste planeras och mysterier inrättas avsedda att lära människan att det finns en gudomlig potential
i all synlig manifestation, inte bara i henne själv. Människan måste läras förstå att hon såsom
individ är en del av en större helhet och att de personliga intressena måste underordnas gruppens.
Steg för steg gjordes undervisningen om och ökades dess innehåll. Mysterierna fick växa fram
efterhand som människorna mognade för dem, och senare uppstod mysterieskolorna i Sumer,
Egypten, Grekland och många andra länder.

209. Tre faktorer att beakta: 1) Många människors relativt låga utvecklingsgrad och till naturlig följd
därav deras centrering i det fysiska. 2) Svarta logens och dess anhängares arbete. När de ibezjanska
adepterna på planetregeringens anvisning drog sig undan i templen för att göra mysterierna svårare
tillgängliga och motarbeta missbruk och förvrängningar, gjorde ett antal av deras tidigare lärjungar
uppror emot dem och bekämpade dem. Många av dessa upproriska hade förvärvat stor makt och
kunskap. I detta krig har vi en av orsakerna till den svarta och vita magins framträdande och en av
grunderna till att den världsvida kataklysmen med dess renande vatten (”syndafloden”) ansågs
nödvändig. L3 1.2.4,5 3) De mäktiga tankeformer som byggdes i de tidiga ibezjanska mysterierna
och som (särskilt i Amerika) alltjämt är oförstörda. Denna gigantiska ”väktare på tröskeln” till alla
verkliga mysterier måste aspiranten för egen del döda, innan han kan gå vidare. L1 10.8

2110. De ibezjanska adepternas arbete och Ibeztemplets mysterier fortsättes än i dag av nutida
adepter i fysisk inkarnation överallt i världen. De undervisar om medvetenheten, det mänskliga
jaget, för att människan skall kunna bli vad hon är, aktualisera sin potentiella gudomlighet genom
att fullständigt styra sina inkarnationshöljen genom det kausala eller essentiala, och detta icke i
teorin utan i handling och sanning.

22När människan gjort detta, kommer fysiska kroppen inte längre att ha någon lockelse för henne,
den verkliga människan (LA: monaden självmedveten i kausalhöljet), det emotionala inte längre att
förvilla henne och det mentala inte att utestänga högre medvetenhet, utan monaden använder då
sina inkarnationshöljen i släktets tjänst. Då kommer monaden att ha övervunnit människoriket och
övergå till femte naturriket. Som nyanländ i detta rike får monaden ytterligare lärdomar, liksom de
nykausaliserade människorna tränades och undervisades i sina funktioner av de ibezjanska lärarna.

23I den atlantiska rotrasepoken hade planethierarkin till mål att väcka kärleken hos människan så-
som ett steg mot att väcka hjärtcentret. För att göra detta var lärarna vid denna tid själva avsiktligt
fokuserade i hjärtcentret och valde att arbeta helt och hållet genom detta. Därvid underordnade de sin
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mentala förmåga och mentalenergi det bruk de då hade för denna, vilket var mycket ringa och egent-
ligen först när de invigda tränades inför tredje initiationen. I vår ariska rotras råder det omvända
förhållandet. Hierarkin arbetar nu helt och hållet i kausal-mentalvärlden men bygger hela sin insats på
vad som i det förflutna uträttats i samband med hjärtcentret. Fram till tredje initiationen får lärjungar-
na alltså sträva att arbeta helt med mental energi, anstränga sig att styra, bemästra och använda denna.
Därefter inriktas deras strävan på att föra ner kausalmedvetenheten och kausalviljan till det mentala.
Meningen är att de skall med kausalviljan styra hela (personligheten =) förstajaget. MV 2.8.21 När
detta är uppnått, kan 46-viljan börja styra kausal medvetenhet och vilja. Innan lärjungen förmår detta,
behöver han många liv till att steg för steg erövra det kausala och glimtvis börja uppfatta även det
essentiala (46). Fram till tredje initiationen är emellertid den vaknande kausalmedvetenheten den
härskande faktorn och inte 46-medvetenheten. Efter tredje initiationen, som markerar det definitiva
utträdet ur formbunden medvetenhet (LA: 47:4 och lägre), kan den invigde börja fungera i värld 46.
Därvid skjuts det mentala stadigt i bakgrunden, tills det blir en del av det undermedvetna. Intuitiv
förnimmelse, klart skådande, direkt kunskap och förmåga att använda (universella intellektets =) 46-
medvetenhetens odifferentierade energier är de ariska adepternas huvudsakliga särmärken. Ordet
”odifferentierad” brukas här i betydelsen av frihet från mångfald. Kausalviljans bundenhet till något
av de sju departementen har ersatts av essentialviljans fria bruk av alla sju typenergierna. LV4 9.21

24Den vilja, som förmedlas genom den (LA: av monaden) kontrollerade kausal-mentalmedveten-
heten, framträder såsom sju typer av energi, vilka motsvarar de sju mänskliga typerna. Det handlar
alltså om sju typer av kausal-mental medvetenhet och vilja, som beror av de sju departementen.
Denna uppdelning och differentiering i sju typer behärskar människan till tredje initiationen (LA:
tills hon blivit kausaljag). Genom sin typtillhörighet föres människan in i vissa större typbestämda
aktiviteter och livsriktningar. Denna typtillhörighet och typverksamhet beror på att varje människas
kausalhölje tillhör någon av de sju typerna. Typbestämd är också mänsklighetens uppdelning i de
sju stora grupper, genom vilka energier från de sju planetariska departementen fokuseras.

25På enhetsstadiet (46) och högre stadier, där (formen =) materieaspekten har förlorat sin makt,
försvinner även dessa uppdelningar och uppfattar den invigde planen såsom ett helt, känner Livet i
dess väsentliga enhet och börjar få insikt om vad termen (”monaden” =) ”tredjejaget” betyder. MV
11.1.12; L3 3.1.13, 3.15

26Lärjungarna måste alltid minnas att uppdelningar och indelningar är alster av mentalmedveten-
heten, beror på mentalenergins kontroll av materieformer. Det är nära nog omöjligt för lärjungen att
övervinna bundenheten vid dessa skillnader, förrän han (kommer under fullständig kontroll av
gudomens 2dra aspekt =) fullständigt övergått till andratriaden (LA: det vill säga blivit 46-jag) och
lämnat (den 3dje aspektens eller materieaspektens =) förstatriadens herravälde. Fram till tredje
initiationen innebär även medvetenhetsaspekten dualitet: jagmedvetenheten och materien, jagmed-
vetenheten och höljena, iakttagaren och det iakttagna, älskaren och den älskade, sökaren och det
sökta. Det är först när (viljeaspekten =) tredjetriadens energi vid tredje initiationen börjar uppfattas,
som det här sagda motsvarar lärjungens egen insikt. DVS 2.25.4

27Lärjungens kamp med att bemästra kausal-mentalvärldens energier kan sammanfattas i tre
yttranden:

281. Arbete i kausal-mentalvärlden framkallar uppfattning om dualitet. Lärjungen söker (blanda
och förena själen med dess vehikel och göra detta medvetet =) bli självmedveten i kausalhöljet och
därifrån styra inkarnationshöljena. Målet är att (jaget och icke-jaget förenas =) icke-jaget (LA:
inkarnationshöljena) inrätas med jaget (LA: monaden, självmedveten i kausalhöljet). Första steget i
denna riktning tar lärjungen, när han börjar upphöra med att identifiera sig med (formen =) inkarna-
tionshöljena och dessas mekaniska medvetenhetsfunktioner och (under denna övergångsperiod)
inser att han är en dualitet. L1 6.1.2

292. Rätt använd blir kausal-mentalmedvetenheten därför ett redskap för uppfattningen av två
slags verklighet: kausalvärldens (47:2,3) och människans tre världars (47:4–49:7) verklighet. Den är
den förmedlande principen i detta mellanskede, där tvåfaldig uppfattning råder.
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303. I ett senare skede blir (själen och dess redskap så förenade =) inkarnationshöljena så väl in-
rätade med kausalhöljet att dualiteten försvinner och (själen vet sig vara allt som är, har varit och
skall vara =) kausalmedvetenheten, väl aktiverad, onödiggör all lägre medvetenhet.

31När mentalhöljets materia aktiveras uteslutande av monaden, självmedveten i kausalhöljet, och
när monaden därtill kan börja uppehålla sig med självmedvetenhet i sitt begynnande essentialhölje
(i början blott korta stunder, senare allt längre) och (svagt) uppfatta även 45-viljeenergin, då har
kausaljaget byggt den bro (antahkarana) som inrätar icke endast förstatriaden med kausalhöljet utan
även kausalhöljet med andratriaden. När kausaljaget gjort detta (LA: AAB säger att aspiranten
måste göra detta i sin medvetenhet, men det är omöjligt, ty först det fulländade kausaljaget förmår
det, och det är alltid en antagen lärjunge, medveten om sin status), har kausalhöljet fyllt sitt ända-
mål, behövs inte och upplöses därför. Augoeides har gjort sitt arbete (LA: och befrias från förbin-
delsen med människomonaden). Monaden kan då upplösa förstatriaden, eftersom den inte behöver
inkarnera mera. Den kan också behålla förstatriaden, om den avser att senare verka i människans
världar, och bygger då, med vilja riktad genom förstatriaden, höljen i dessa världar. Monaden kan
då (LA: såsom 46-jag) arbeta genom och med energi, såsom planetregeringens plan dikterar. KOV
1.35.12, MV 11.16.4

2 Förstajaget och dess energier
1(Personligheten =) Förstajaget är en förening av tre slags energi, tre slags medvetenhet och tre

slags materia (tre slags höljen). Alla tre – det mentala, det emotionala och det fysiska – måste vara
förenade och samordnade till en fungerande organisation. (LA: En människa, som just diskarnerat,
alltså saknar sina båda fysiska höljen, är därför inte ett fungerande förstajag. Vidare bör märkas att
den mentala delen består av två olika höljen med sina respektive slag av medvetenhet och energi,
nämligen triadhöljet eller inkarnerande delen av kausalhöljet, 47:3, och mentalhöljet, 47:4-7; och
den fysiska delen likaledes består av två olika höljen, nämligen eterhöljet, 49:2-4, och organismen,
49:5-7, samt att av de två fysiska höljena endast eterhöljet har egen medvetenhet och energi, varför
sinnesförnimmelserna såsom syn, hörsel, känsel osv. egentligen är medvetenheten i sådana eter-
höljets centra som är knutna till organismens motsvarande sinnesorgan.) Resultatet av denna för-
ening av tre (energier =) slags medvetenhet knutna till tre slags höljen med tre slags energi är själv-
medvetenheten (LA: Här måste tilläggas att det är först triadhöljets medvetenhet, som möjliggör
självmedvetenheten, ty de tre lägre höljenas medvetenhet räcker icke för denna. Annars kunde ock-
så djurmonaderna äga självmedvetenhet. För att självmedvetenhet skall uppstå hos vanliga män-
niskan, om så bara ögonblickligt, måste 47:3-medvetenheten, även svagaste sådan, vara tillfälligt
förenad med någon av de tre lägre höljesmedvetenheterna – och dessa båda tillsammans kontras-
teras med fysiska förnimmelsen av omvärlden, så att insikten, ”jag är – men jag är icke det där” gör
sig gällande, om än flyktigt.) MV 3.12.1, 7.14

2Förstajagets medvetenhet kan styras av det mentala, som i sin tur kan styras av det kausala. När
monaden förvärvat kausal och högre medvetenhet, är mentalmedvetenheten – om monaden alls be-
håller den – alltid underordnad denna högre och ingår i dennas undermedvetenhet, liksom fysisk
och emotional medvetenhet delvis ingår i människans undermedvetenhet. Hos övermänskliga och
gudomliga kollektivväsen har de ingående monadernas isolerande självmedvetenhet sjunkit ner i det
undermedvetna, och deras oavbrutna uppmärksamhet är vimedvetenhet bortom mänsklig förståelse.
För människan, monaden i fjärde naturriket, gäller att först nå full självmedvetenhet i förstajaget
och använda förstajaget i arbetet för gruppens bästa. Detta är vägen till att efter hand uppgå i allt
större kollektivjag.

3Kännetecknen för den individ som börjar fungera såsom (personlighet =) förstajag anges nedan.
Det första steget på vägen mot självskap måste vara själviskhet. Det är lika sant att det allvarligaste
hindret för det välutvecklade förstajagets vidare utveckling till andrajag är själviskhetens fortlevnad.
I den följd vari de utvecklas är kännetecknen som följer:

41. Förmågan att säga ”jag är”, ”jag önskar”, ”jag begär”, ”jag vill”.



6

52. Medvetenheten om att vara centrum i sitt lilla universum.
63. Känslan av drama och förmågan att visualisera sig själv såsom centrum i sin omgivning.
74. Känslan av ansvar och förmågan att taga ansvar för sina närmaste.
85. Känslan av egen betydelse. Denna känsla visar sig i makt och inflytande, där det finns ett vak-

nande väsen bakom personlighetens mask, och i skrävel och skrän, där väsendet är obetydligt.
96. Förmågan att använda förstajagets hela utrustning, så att det finns en direkt förbindelse mellan

det mentala och hjärnan, varvid det emotionala är underordnat det mentala och kontrollerat av detta.
Detta innebär att tankeförmågan stadigt växer.

107. Förmågan att leva med förstajagets tre slag av energi så samordnade att mentalviljan styr det
emotionala direkt och fysiska eterhöljet indirekt genom det emotionala.

118. Förmågan att påverka och leda andra i enlighet med egen avsikt och vilja.
12När det sista stadiet nåtts, har de tre energier som sammansätter förstajaget framgångsrikt

integrerats och detta monadens redskap gjorts till en användbar och värdefull tillgång. Människan är
då en kraftfull personlighet och blir i egenskap av en inflytelserik, magnetisk individ centrum för en
grupp.

13L.A.: I bästa fall väcks i slutet av denna process också kausalmedvetenheten, men det är inga-
lunda givet. A.A.B. säger att kausalmedvetenhetens aktivering (”själsmedvetenhetens inre växan-
de”) sker parallellt med personlighetens utveckling, men det finns inget sådant automatiskt och nöd-
vändigt samband. Det finns i själva verket ganska gott om välutvecklade, dominanta personligheter,
som inte visar minsta tecken på kausal medvetenhet och förståelse. Också det högre mentala
(47:4,5) kan genom självtillräcklighet, högmod etc. vara det embryoniska kausalas största veder-
sakare. L3 14.19.4

14Om under förstajagets utveckling också kausalmedvetenheten väcks, kännetecknas detta första-
jag av idealitet, tjänande av gruppen och offervilja.

15Det är därför alla riktiga esoteriska skolor betonar motivet. Människor, som är starkt individuella
och börjat utveckla gruppmedvetenhet, finner vägen till esoteriska skolor och måste där få ledning i
arbetet med att aktivera kausalmedvetenheten, så att monaden med denna kan styra förstajaget.

16De viktigaste kännetecknen på de förstajag, som ännu inte är styrda av kausalmedvetenheten, är
härsklystnad, äregirighet, högmod och brist på kärlek till helheten, ehuru de ofta har kärlek till dem
som är nödvändiga för dem eller deras välmående.

17När gruppmedvetenheten stadigt växer, ser individen denna såsom ett redskap för tjänande och
vilja till självuppoffring för enhetens bästa. När individen uppnått detta stadium och där prövats
med avseende på nödvändiga egenskaper och förmågor, är han mogen för lärjungaskapet.

18Problemet består i att avgöra var på utvecklingsstegen individen just nu befinner sig. Varje män-
niska har en lång rad liv bakom sig. Somliga är nu på väg att utveckla en dominant och självisk per-
sonlighet. Detta är framåtskridande för dessa lika mycket som förvärvet av lärjungaskapet är det för
aspiranten. Andra är redan utvecklade personligheter, experimenterar med den energi som strömmar
genom dem och samlar omkring sig de människor som svänger på deras våglängd och som vill taga
del av deras budskap. Därav de många små grupper som bildats överallt i världen och verkar på alla
områden för mänskligt uttryck. Andra har kommit över detta stadium, är i färd med att decentralisera
sig från förstajagets uttryck i människans tre världar (47:4–49:7) och drivs av energier från kausal-
höljet och andratriaden. När de arbetar, strävar och kämpar, gör de inte längre detta för att ge utlopp
för sitt förstajag, göra intryck på världen eller magnetiskt samla människor omkring sig som ser upp
till dem och så ger näring åt deras högmod, ärelystnad och känsla av märkvärdighet. De börjar se
tingen i ett nyare och sannare perspektiv. I helhetens ljus försvinner det lilla självets ljus.

19När människan nått detta stadium av osjälviskhet, tjänande, underkastelse under alljaget, och
självuppoffring för gruppen blir drivkraften, kan hon upptagas i den grupp av vetande arbetare som
är planethierarkins avspegling i fysiska världen.
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3 Nya gruppen av världstjänare
1Under de många miljoner år planethierarkin har existerat har den då och då till medlemmar

upptagit de människor som utrustat sig för arbetet och uppfyllt de ställda kraven. Viss information
om planethierarkin har fått exoterisk spridning, och några av namnen på dess medlemmar har givits
ut till massan – till vilket pris och personligt offer för dem själva kommer massan aldrig att förstå.

2För närvarande sker det på Jorden något som är av lika avgörande betydelse som den kris som
inträffade hos mänskligheten i Atlantis, när de båda fysiska höljena inrätades med emotionalhöljet,
så att de bildade en fungerande enhet. Det var då som hierarkin införde ”hängivelsens yoga”, bhakti
yoga, för att träna den tidens aspiranter. Hierarkin organiserade en grupp av sådana människor, som
kunde arbeta hängivet och genom riter och bilder (de s.k. mysterierna) lära sig något slags verk-
samhet, som innebar att de deltog i hierarkins arbete på Jorden. Denna grupp utgjorde därigenom en
nerdimensionerad kopia i det fysiska av hierarkin och en skola för utbildning av dem som senare
kunde upptagas såsom medlemmar i hierarkin. Deltaga i dessa mysterier och detta arbete fick
endast de som hade nått emotionala attraktionsstadiet, längtade efter den mystiska visionen och var
hängivna de uppställda idealen. De ägde mycket ringa intellektuell förmåga, och någon sådan
krävdes icke heller av dem. De ville ha och behövde auktoritet, de lärde sig genom riter, de var hän-
givna de stora, vilkas namn och gestalter stod bakom ämbetsinnehavarna i de exoteriska logerna.
Dessa firare av mysterierna var ännu inga utvecklade förstajag, inga personligheter.

3I världen av idag står den mänskliga medvetenhetsutvecklingen inför en ny stor kris. Intellektet har
börjat fungera, allt fler förstajag blir integrerade, så att människans tre höljesmedvetenheter kan
fungera såsom en enhet. Det har därmed blivit möjligt för planethierarkin att bilda ett nytt slags grupp.
Utan att bilda någon exoterisk organisation, antaga någon yttre form eller omge sig med ceremonier
bildas stilla, stadigt och mäktigt i fysiska världen en grupp av människor, som efter hand skall ersätta
planethierarkins tidigare strävan. Dessa människor kommer att ersätta alla kyrkor, samfund och
organisationer för att till sist utgöra den oligarki av utvalda som skall styra och leda världen.

4De samlas ur varje nation, men det är inte hierarkin som samlar och utser dem, utan det är
kraften i deras gensvar på det tillfälle som erbjuds och den ton som ljuder. De framträder ur alla
slags grupper, kyrkor och partier och är därför verkligt representativa. Detta gör de inte drivna av
egen ärelystnad och högmodiga planer, utan just genom osjälviskheten i sitt tjänande. De når höjden
på alla områden av mänskligt vetande. De kännetecknas av förmågan till grundligt, syntetiskt och
inklusivt tänkande. De har ingen trosbekännelse utan hyllar allt levandes broderskap. De är inte
auktoritetsbundna utan självbestämda i sina uppfattningar. De har en djup kärlek till mänskligheten,
har inga murar omkring sig utan leds av vidsynthet, en sund mentalitet och sinne för proportioner.
De har en klar blick för vilka de kan hjälpa, lära och lyfta. De känner igen sina likar, när de möter
dem och kommer att samarbeta med dem för att rädda mänskligheten. Det har ingen betydelse, om
deras terminologier är olika. De ser den egna gruppens medlemmar på alla områden – politiska,
vetenskapliga, religiösa och ekonomiska – och ger sig till känna för dem som bröder och systrar. De
erkänner likaledes dem som nått längre än de själva i medvetenhetsutvecklingen, hyllar dem såsom
lärare och söker deras undervisning.

5Att en dylik grupp är under bildande bådar gott för framtiden. Vad denna grupp är tänkt att
uträtta i denna framtid skall strax beskrivas i allmänna drag. Men först något om hur hierarkin i det
förflutna planerade denna grupps framväxt.

6Omkring år 1400 stod planethierarkin inför en svår situation. Inom hierarkins 2dra departement,
som har till uppgift att undervisa människorna om sanningen, noterade man att de härskande
religionerna och filosofierna i sin pågående urartning avlägsnat sig så gott som fullständigt från
sanningen eller kunskapen om verkligheten. Och inom 1sta departementet iakttog man att hit-
hörande första strålens energi, så bristfälligt och bakvänt som människorna förmår tillgodogöra sig
denna, medfört en intensiv splittring och förstelning bland världens folk och regeringar. Dessa båda
tillstånd, religionernas stelnande och de politiska rörelsernas splittring, är alltjämt förhärskande i
dagens värld. Också det allmänna medvetandet är oerhört uppdelat, men detta sakernas tillstånd
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markerar att denna åtskillnadens tid går mot sin kulmen och att denna tankens intensiva söndring
icke kommer att vara särskilt många århundraden till. KOV 3.1.21

7Efter att hierarkin iakttagit denna trend ytterligare sådär ett hundra år, kallade hierarkins chefer
omkring år 1500 till ett möte för alla departementen. Mötets ändamål var att bestämma hur
mänsklighetens drift till enande kunde stimuleras och enandet därmed påskyndas och vilka åtgärder
som kunde vidtagas för att åstadkomma den syntes och det enande i tankens värld som skulle
möjliggöra förverkligandet av planetregeringens plan. När tankens värld väl är enad, följer enandet i
det fysiska automatiskt. Här bör man betänka att hierarkin till skillnad från mänskligheten tänker
uppifrån ner och i medvetenhetsutvecklingens stora tidsperioder. De små cyklerna tar inte lika
mycket deras uppmärksamhet i anspråk. MV 11.6.2

8Vid detta möte hade de tre saker att göra: 1) Betrakta regeringens plan i så stor skala som möjligt
och uppfriska sin medvetenhet med denna betraktelse. 2) Iakttaga vilka inflytanden, energier, som
var tillgängliga för användning i det stora företag de hade beslutat utföra. 3) Utbilda de människor,
som vid denna tid var provlärjungar, antagna lärjungar och invigda, så att de kunde ha en tillräcklig
grupp pålitliga medhjälpare i framtida århundraden. L3 18.5

9De hade två problem med dessa tilltänkta medhjälpare: 1) Också de mest framskridna lärjungar-
nas, även invigdas, oförmåga att behålla medvetenhetskontinuiteten. 2) Deras märkliga okänslighet
för högre telepatisk kontakt. Då som nu ägde lärjungarna vilja att tjäna mänskligheten, hängivenhet
och understundom en hyfsad intellektuell utrustning. Men den telepatiska mottaglighet för hier-
arkins vibrationer och den frihet från lägre psykiska förmågor (klärvoajans, medialitet), som är nöd-
vändiga förutsättningar för intensivt intelligent arbete, saknades och saknas alltjämt i en nedslående
grad. Den telepatiska mottagligheten är avgjort på uppgång såsom ett led i den allmänna medveten-
hetsutvecklingen, och detta är för hierarkin ett mycket hoppingivande tecken, men dragningen till
psykiska fenomen och oförmågan att skilja mellan telepatiska sändare av högre och lägre kvalitet
utgör alltjämt stora hinder för arbetet. KOV 2.9; L2 5.6

10Den plan som här talas om är inte den allmänna planen för medvetenhetsutvecklingen, utan mer
bestämt den plan som avser att i mänskligheten frambringa en medvetenhetens syntes och telepatisk
växelverkan, som till sist kommer att övervinna tiden. L2 5.9.10 Detta kommer att göra hela det
förflutnas kunskap tillgänglig för människan, visa henne intellektets och hjärnans verkliga möjlig-
heter, lära henne bemästra denna utrustning och således göra henne allestädes närvarande och till
sist öppna porten till allvetenheten. Detta nästa steg i planen avser att hos människan väcka förstå-
else för tillvarons mening och mål. Ett mål, som alla lärjungar kan nå och som alla aspiranter skall
veta att de strävar mot, är att utveckla det redskap, varmed lärjungarna kan nå kontakt med dem
som ansvarar för att planerna genomföres, och så kunna få veta något (inte bara oklart ana) om den
lilla del av planen som närmast skall förverkligas och som de därför kan medverka i. Med undantag
för provlärjungar, som ännu inte är tillräckligt stadiga i sin strävan, kan således alla sträva efter att
förvärva medvetenhetskontinuitet och att väcka det inre ljus (L.A.: kausalmedvetenheten), som
ändamålsenligt använt tjänar till att uppenbara andra delar av planen och särskilt den del som de kan
medverka i, vilka genom detta ljus har nått kunskap.

11Att åstadkomma detta har varit målet med all undervisning hierarkin givit sedan 1500-talets
början. Av detta framgår vilket stort tålamod hierarkins medlemmar äger. De arbetar sakta och
beslutsamt mot målet utan att jäkta. Likväl har de satt en tidsgräns. Denna bygger på kunskapen om
cyklernas lag och infallandet av särskilt gynnsamma perioder, vilka nödvändigvis har sin början och
sitt slut. Under dylika perioder gör sig vissa ändamålsenligt verkande inflytanden, energier,
gällande, och det är dessa som hierarkin söker använda.

12Under det nyss nämnda mötet noterade deltagarna att Vattumannens tidsålder skulle infalla i
framtiden och därmed särskilda energier skulle börja verka med särskilt gynnsamma möjligheter som
följd. De ville förbereda mänskligheten för denna tidsålder, som skulle vara ungefär 2500 år, varunder
det skulle bli möjligt, om tillfället rätt användes, att medvetet och ändamålsenligt åstadkomma
mänsklighetens enande och därmed något som bäst kan kallas ”broderskap på vetenskaplig grund” i
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motsats till den sentimentala innebörd som man nu så ofta ger ordet ”broderskap”. L1 5.20; L3 18.7
13Såsom de då uppfattade saken, skulle det bli nödvändigt att vidtaga två åtgärder, innan Vattu-

mannens tidsålders möjligheter kunde ändamålsenligt användas. Först och främst måste mänsklig-
hetens medvetenhet höjas till mentalvärlden, vidgas så att den omfattade inte bara begärens och
känslornas värld utan också intellektets. Människornas intellekt måste aktiveras brett och allmänt
och den mänskliga intelligensens hela nivå höjas. För det andra var det nödvändigt att göra något
för att bryta ner de murar av åtskillnad, avskildhet och fördomar som höll människorna isär från
varandra och som, enligt vad hierarkin förutsåg, skulle göra detta i allt ökande grad. För varje tids-
skede blev människorna alltmer inneslutna i sig själva, i självtillräcklighet, exklusivitet och rashög-
färd. Detta kunde oundvikligen bara leda till djupa splittringar och byggandet av murar mellan
nationerna och raserna.

14Denna hierarkins bestämda föresats, att snabbare träna människors intellekt och bygga mot en
mer syntetisk enhet, förmådde den att fatta ett beslut om att bilda grupper, och låta dessa grupper av
arbetare och tänkare framträda, som i så stort mått format mänsklighetens liv de senaste ungefär fem
hundra åren. Alltifrån tiden för detta möte har det alltså bildats grupper, som arbetar efter vissa förut-
bestämda linjer, inriktade på att få och sprida kunskap om någon viss sida av verkligheten. L3 18.8

15Dessa grupper är indelade i fyra huvudsakliga verksamhetsområden: kultur, politik, religion och
vetenskap. I nyare tid har det tydligt framträtt ytterligare tre grupper, nämligen de som sysslar med
filosofi, psykologi och finansväsen. Det har givetvis alltid funnits filosofer, men de har för det
mesta varit enskilda individer som grundat skolor, vilka utmärkt sig för sektväsen och separatism.
Nu finns det inga framstående gestalter, såsom i det förflutna, utan grupper, som företräder vissa
ideer. Det är av yttersta vikt att dessa sju tänkargruppers arbete erkänns såsom ingående i hierarkins
plan för mänsklighetens medvetenhetsutveckling.

16Under inflytande av de olika departementsenergierna, såsom dessa är cykliskt ömsom aktiva
och passiva, har små grupper av människor framträtt, utfört sin uppgift i grupp och försvunnit, ofta
omedvetna om sin gruppgemenskap och om gruppens övriga medlemmar. En förståelsefull till-
bakablick på historien låter deras insatser för mänsklighetens framåtskridande klart framstå. Här
skall endast några huvudlinjer i deras strävan anges. Det överlämnas till framtidens historiker att
lämna en fylligare redogörelse för deras arbete med att höja släktets mentala nivå. Tack vare deras
verksamheter kännetecknas mänskligheten numera av: 1) Ett höggradigt inre sammanhang, som
möjliggjorts av nutidens olika medel för samfärdsel och samband. 2) En utbredd filantropisk verk-
samhet och en framväxt av känslan av ansvar för medmänniskorna, vilka båda var fullkomligt
okända år 1500. Rörelser såsom röda korset liksom det allmänna undervisnings- och sjukvårds-
väsendet är exoteriska yttringar av detta. 3) En uppdelning av hela mänskligheten i framstegs-
fientliga och framstegsvänliga, dem som står för separatism och auktoritetsslaveri å ena sidan och
dem som står för hela mänsklighetens upplysning, välfärd och enande å den andra. L3 18.6.11

17Det enande de framåtblickande eftersträvar innebär icke att någon del försummas, utan betyder att
varje del vårdas och näres, så att den kan bidraga till helhetens väl. Det innebär till exempel att varje
nation får sitt rätta styre och sin rätta utveckling, så att den kan ändamålsenligt fullgöra sina inter-
nationella plikter och därmed bli en medlem av ett nationernas systerskap. Det innebär icke bildandet
av en världsstat, men väl utvecklandet av allmänmänskligt medvetande, som inser det helas enhet och
därmed ger en viljans bestämdhet att envar måste vara till för alla och alla för envar. L5 7.89, 23.27.5
Endast så kan man åstadkomma en nationernas enhet, kännetecknad av politisk och nationell
osjälviskhet. En dylik universalism innebär icke bildandet av en världsreligion. Den förutsätter bara
insikten om att alla trosformer är deluppfattningar, begränsade i tid och rum och anpassade till olika
temperament, tidsåldrar och raser. De som håller sig till en viss religionsform kommer likväl att inse
att andra trosformer kan vara lika riktiga och endast andra försök att nalkas en sanning som är större
än vad människan med sin nuvarande utrustning kan fatta och uttrycka. Också för planethierarkins
medlemmar finns sådan verklighet och sanning som de bara dunkelt anar, och även om de uppfattar
oerhört mycket mera och djupare än sina lärjungar, ser de inte slutmålet. L1 5.21.2
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18Sedan 1500-talet har alltså grupper av de nämnda slagen framträtt, gjort sin insats, vars resultat
numera är oss till gagn och glädje. Skalder, tonsättare och konstnärer hör till den kulturella gruppen,
som åstadkom renässansen. Förkämpar för människans gudomliga rätt hör till den politiska, som
genomförde den franska revolutionen. DVS 1.21.5; KOV 5.26, 5.48.10; L3 11.10.3; L5 2.9 Verkan av
deras arbete är alltjämt märkbar, ty den moderna humanistiska rörelsen går tillbaka till renässansen.
De politiska partiernas uppkomst och verksamhet och kampen mellan samhällsklasser och politiska
grupper har starkt präglat världen under de senaste århundradena, och är allt resultat av aktivitet som
planethierarkin igångsatt. Därigenom har människor tvingats lära sig tänka, och även om de tänkt fel
och gjort katastrofala experiment, har de vuxit i medvetenhet därmed, så att slutresultatet ofrån-
komligen blir gott. Depressioner, krig och fattigdom kan driva de icke tänkande till pessimism, men
allt detta är övergående lidanden. De som vet och förnimmer hierarkins ledande hand, är varse att
mänskligheten i grund och botten är sund och att det ur nuvarande kaos och kanske till stor del på
grund därav kommer att framträda ledare som är dugliga och vuxna uppgiften att förena och bilda
syntes. Detta tidsskede har esoteriskt kallats ”återställelsens tid”. Den tid har kommit, då de åtskilda
delarna skall återförenas och det hela ånyo skall vara förenat i sin tidigare fulländning.

19Också de religiösa grupperna har varit många. Både de katolska mystikerna och de protes-
tantiska lutheranerna, kalvinisterna och metodisterna hör hit, liksom de tusentals moderna sekterna.
De har alla tjänat sitt syfte i att leda människor bort från auktoritetstro. De har lärt människor att
tänka själva, stått för individens tankefrihet och rätt till kunskap. L4 4.24.9

20De religiösa grupperna har verkat under sjätte och andra departementens, de kulturella under
fjärde departementets och de politiska under första departementets inflytande. Under femte och
tredje departementens påverkan har de vetenskapliga forskarna framträtt. De enskilda individer,
som verkat i dessa grupper, är av förhållandevis ringa betydelse. Det är gruppen och dess sam-
verkan som räknas. I den vetenskapliga gruppen är den grundläggande enheten särskilt märkbar, ty
denna grupps medlemmar har varit sällsynt fria från sekterism och självisk konkurrenslusta. Mot-
svarande kan inte sägas om de religiösa och politiska grupperna.

21I förhållande till mänsklighetens miljarder är dessa gruppers medlemmar få till antalet. Deras
medlemskår, insats i mänskliga medvetenhetsutvecklingen och plats i planen kan lätt urskiljas. Vad
som bör framhållas är att de alla haft sin drivkraft i medvetenhetsaspekten. De har alla framträtt
under påverkan av en (gudomlig =) övermedveten drift och med en särskild uppgift att fylla. De
som verkade på begynnelsestadiet var alla lärjungar och invigda av lägre grader. De har alla tagit
emot ledning av sin Augoeides, som i sin tur samarbetat medvetet med planethierarkin. Detta har
varit fallet också när människan själv varit helt omedveten om sin ställning i gruppen och gruppens
uppgift enligt hierarkins plan. Det har inte skett ett enda misslyckande, även om den enskilda män-
niskan inte varit medveten om framgången. Det för dessa arbetare utmärkande är att de bygger för
eftervärlden. Att deras efterföljare misslyckats och att de som tyckt sig kallade till detta arbete inte
varit idealet trogna är en ödesdiger sanning, men den ursprungliga gruppen har som helhet betraktad
lyckats. Detta undanröjer pessimismen och visar medvetenhetsaktivitetens oerhörda makt.

22De tre senast tillkomna grupperna tarvar en kommentar. Deras arbete skiljer sig på ett egen-
domligt sätt från de andra gruppernas. Varje sådan grupp har medlemmar av alla sju departementen,
även om den tredje gruppen, finansiärernas, huvudsakligen är sammansatt av individer tillhörande
sjunde. Filosofernas grupp framträder först, därefter psykologernas och sist affärsmännens.

23De nyare filosoferna präglar redan starkt tänkandet, medan de gamla asiatiska filosofiskolorna
bara börjat påverka Västerlandet. Genom analys, relativering och syntes utvecklas människans
tankeförmåga, så att det (abstrakta =) kausala intellektet kan förenas med det (konkreta =) mentala.
Genom deras arbete kan människans tre medvetenhetsförmågor – instinkt, intellekt och intuition –
ändamålsenligt samordnas. Instinkten förbinder människan med djurvärlden, intellektet förenar
henne med medmänniskan, medan intuitionen uppenbarar (det gudomliga =) det övermänskliga för
henne. Eftersom filosofin studerar verklighetens beskaffenhet och kunskapens medel, är dessa tre
föremål för filosofisk undersökning.
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24De två nyaste grupperna, psykologerna och finansiärerna, är trots skenbara yttre klyvningar och
meningsskiljaktigheter i grunden mer syntetiska än någon av de andra, äldre grupperna. Den ena
gruppen befattar sig med mänskligheten, de olika mänskliga typerna, människans drifter och egen-
skaper. Den andra gruppen styr och ordnar de medel som människan anser nödvändiga för hennes
existens, kontrollerar allt det som förvandlas till energi och utgör en diktatur över all handel och
penningväxling. Pengar är en förgrovning av eterisk energi, och det är denna förgrovning som
finansiärernas grupp kontrollerar. Denna grupp är den som senast framträtt, och dess arbete är all-
deles bestämt planerat av hierarkin. De effekter de åstadkommer på jorden är mycket omfattande.
LA: Givetvis behövs också finansiärer i gruppen av tjänande lärjungar. Men av detta i och för sig
självklara faktum kan man knappast, såsom A.A.B., draga slutsatsen att den dåvarande (1934) eller
för den delen nuvarande finanseliten (de stora affärsbankernas ägare etc.), såsom grupp betraktad
skulle tjäna mänskligheten, främja mänsklighetens medvetenhetsutveckling i enlighet med hier-
arkins plan. Denna bankirelit har gjort sig fabulöst rik på miljarder människors bekostnad, finan-
sierat krig och revolutioner, störtat hela nationer i de svåraste lidanden och profiterat oerhört därpå.

25Nu när århundraden gått sedan mötet på 1500-talet, har dessa yttre grupper fyllt sin uppgift och
utfört ett anmärkningsvärt arbete. De ernådda resultaten är inte begränsade till någon enskild nation
eller ras utan är internationellt verksamma. Hierarkin står nu inför en annan situation, som måste
hanteras omsorgsfullt. Den måste samla och förena de olika trådar av påverkande energi och tanke-
kraft som grupperna framkallat med sitt arbete alltsedan år 1500. Den har också nu att motverka
några av de effekter som tenderar att medföra ytterligare uppdelning. En dylik uppstår ofrånkom-
ligen, när energi bringas i kontakt med (materiella =) fysiska världen. Igångsättande krafter bär in-
om sig fröet till både gott och ont. Så länge formen förblir av underordnad betydelse och förhållan-
devis försumbar, är kraften till gott. Då är det idén och inte dess uttryck som styr. Allteftersom tiden
går, tankekraften påverkar materien och sämre intellekt tar hand om detta särskilda slags kraft eller
vitaliseras av den, börjar det onda göra sig gällande. Detta visar sig slutligen som själviskhet,
separatism, högmod och övriga sådana egenskaper som vållat så mycken skada i världen.

26I 1900-talets början fattade planethierarkin vid ett nytt möte ett viktigt beslut. Liksom man vid
det tidigare mötet beslöt att bilda grupper av arbetare med olika inriktning och ge dem uppgiften att
höja mänsklighetens medvetenhet, ansåg man det nu bäst att ur de många grupperna utvälja indivi-
der av alla raser och typer att bilda en ny grupp och ge denna en särskild uppgift. MV 9.217,218; L1
5.18.11-14

27Det är först och främst ett försök av hierarkin att göra en liten arbetskopia av sig själv och betro
denna med arbetet i fysiska världen. Planethierarkin är en (huvudsakligen subjektiv organisation =)
organisation, som huvudsakligen finns i för människan osynliga världar. Dess medlemmar är alla i
fysisk kropp (LA: men inte alla i organism, utan somliga har eterhöljet som lägsta hölje) men måste
arbeta helt och hållet med övermänsklig medvetenhet, kausal och högre. Denna nya grupp skall
bestå av människor av alla nationer och åldrar. Alla måste vara andligt inriktade, alla måste vara
medvetna tjänare, alla måste vara mentalt polariserade och vakna och alla måste vara inklusiva.

28En särskild viktig förutsättning för denna grupps medlemmar är att de måste vara villiga att
arbeta i det överfysiska, utan erkännande. De måste arbeta bakom kulisserna, såsom planethierarkin
gör. Medlemmarna måste därför vara fria från varje anstrykning av äregirighet och stolthet över
härkomst eller prestation. De måste också vara mottagligt medvetna om sina medmänniskor, om
dessas tankar och om den miljö som präglar dem.

29Det är en grupp som inte har något som helst slags organisation i det yttre, inte något hög-
kvarter, inte gör reklam för sig, inte bär något namn. Den är en sammanslutning av villiga arbetare
och tjänare, som lyder sin Augoeides och rättar sig efter gruppens behov. Alla sanna tjänare hör
därför till denna grupp, antingen deras tjänst rör kultur, politik, vetenskap, religion, filosofi, psyko-
logi eller finansväsen. De utgör en del av den inre gruppen av arbetare för mänskligheten, vare sig
de vet det eller inte. Deras gruppkamrater erkänner dem också som sådana, när de får kontakt med
dem på de sätt som är brukliga i umgänget människor emellan.



12

30Denna grupp ger ordet ”andlig” en vid innebörd. Den anser det betyda en inklusiv strävan efter
mänsklig förbättring, utveckling och förståelse. Den ger det bibetydelsen av tolerans, internationell
enande gemenskap, religiös inklusivitet och alla tankeriktningar som avser människans utveckling i
esoterisk mening.

31Det är en grupp utan något slags terminologi eller bibel, troslära eller dogmatik. Den drivande
kraften hos var och en är människokärleken. De vet den sanna innebörden av broderskap utan
anseende till rasen. De lever ett liv av frivilligt tjänande, osjälviskt tjänande utan förbehåll.

32Gruppens medlemskår är känd endast för hierarkin. Inga namn registreras. Det finns bara tre
huvudsakliga krav: 1) Det är väsentligt att det föreligger en viss inrätning från det kausala via det
mentala till hjärnan och att denna inrätning är aktiv. 2) Hjärnan måste vara telepatiskt känslig i två
riktningar, kausalvärlden och människans världar, och denna telepatiska förmåga måste vara under
viljans kontroll. 3) Det måste finnas en förmåga av (abstrakt och syntetiskt =) perspektiv- (47:5)
och systemtänkande (47:4). Dylikt tänkande gör det lättare att övervinna den vanliga mänskliga
livsokunnigheten, yttrande sig bland annat i religionernas tro och fysikalismens förnekande av livets
fortsättning efter ”döden”. L2 1.8.6

33För att sammanfatta läget: Varje grupp i det förflutna strävade efter en viss sida av sanningen och
framvisade ett visst departement med dess egenskaper. Den nya gruppen kommer att uttrycka alla
sidor av sanningen och äga medlemmar av alla sju departementen. Majoriteten av de gamla grupper-
nas medlemmar genomförde vissa delar av planen och lämnade sina bidrag till mänsklighetens fram-
åtskridande. Men på få undantag när gjorde de detta utan att verkligt förstå vad de utförde och utan att
riktigt begripa det förhållande mellan (kropp och själ =) hjärnan och kausalhöljet som möjliggör
verkligt intelligent arbete. De har främst varit grupper av sådana människor som varit (personligheter
=) förstajag och därutöver haft det drag av geni som anger en viss kontakt med (själen =) kausal-
medvetenheten. Den grupp, som däremot nu är under bildande, består av individer, som (är medvetna
om själens faktum och har ett verkligt och bestående själsumgänge =) har permanent kausal
medvetenhet. De betraktar det mentala, emotionala och fysiska såsom blott och bart en utrustning för
kontakt med andra människor i och för utförande av det egna arbetet, styrt av det kausala. De är därför
(levande själar =) kausaljag, som arbetar genom sitt förstajag, inte förstajag, som drivs av tillfällig
kausal inspiration. De många (LA: äldre) gruppernas medlemmar var alla ganska ensidiga begåv-
ningar, så att deras förmåga gick i en bestämd riktning. Men typen för de nya grupparbetarna är en
mångsidigt begåvad människa, som har förmågan att genomföra nästan vad som helst hon griper sig
an med. Dock ligger den grundläggande drivkraften i att arbeta mer i det mentala än i det fysiska. De
är därför till nytta för hierarkin, eftersom de kan användas på många olika sätt, och med sin flexi-
bilitet, erfarenhet och stadiga inrätning anpassar de sig lätt till gruppens krav.

34Den verkliga exponenten för denna grupptyp kommer naturligtvis inte att framträda ännu på
många årtionden. Denna människa kommer att vara en verklig vattuman med ett allsidigt handlag,
en höggradig känslighet, ett välorganiserat mentalhölje, ett emotionalhölje som främst är mottagligt
för högre slags ”andliga” vibrationer, ett starkt och kontrollerat eterhölje och en sund organism, om
än inte vad som vanligen kallas robust. L2 8.14.2

35Numera finns det i varje europeiskt land, i Förenta staterna och i delar av Asien och Sydafrika
vissa lärjungar, vanligen obemärkta för världen, vilka tänker sanning. De i denna grupp viktigaste
arbetarna, som också står De Stora närmast, är de som i sitt dagliga tänkande leds av det nya idealet.
Detta deras tänkande kan förvisso taga sig uttryck i fysisk verksamhet, men de lever och verkar
alltid och i första hand (i det höga och hemliga =) i det högre mentala och i det kausala (47:4 och
47:2,3). De påverkar i stillhet och lägger ingen vikt vid sitt förstajag, sina egna åsikter eller arbets-
sätt. De är fullt medvetna om sina begränsningar men låter sig inte hämmas därav utan strävar
vidare med den del av visionen som det är deras uppgift att konkretisera i det fysiska. De är
nödvändigtvis bildade och belästa, ty i dessa svåra övergångstider måste de ha klara begrepp om
tillståndet i världen och skeendet i de olika länderna. De anser inte den egna nationella och politiska
tillhörigheten ha någon avgörande betydelse.
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36Det finns ett vitt utbrett nätverk av grupper, som arbetar enligt flera möjliga linjer men som
inom sig eller bakom sig har någon medlem av den nya sakta framträdande gruppen av lärjungar.
Dessa brännpunkter, genom vilka hierarkin nu söker arbeta, hänger telepatiskt samman och måste i
det yttre arbeta med fullaste förståelse, så att de alltid behåller inställningen av att inte blanda sig i
andras angelägenheter och att lämna varje arbetare friheten att undervisa sin grupp så som han
finner för gott. De termer som används, de metoder som tillämpas, de typer som nås, de sanningar
som läres ut, den livsdisciplin som visas – detta angår ingen annan än den arbetande lärjungen själv.

37Detta är en grundregel och den tjänar till att utesluta många annars värdiga aspiranter från
denna grupp av världstjänare, som nu är under bildande. Tendensen att påtvinga andra sin åsikt
avslöjar en brist på förståelse, som kommer att utestänga många.

38De unga och lovande aspiranterna måste uppletas och de nya idealen måste noga inskärpas i
dem. De måste utveckla en bredd (LA: och ett djup) i visionen, så att de i denna övergångstid kan
bli starka pelare i världen. De skall inte tvingas lyda äldre regler om diet och sexuell avhållsamhet,
vilka avleder uppmärksamheten från den nya och heligare konsten att vara och leva (såsom själ =) i
kausalmedvetenheten. L1 8.9.4,5; L2 8.10.4; L3 6.22.5; L5 21.23

39Glöm inte att, när människan lever i kausalmedvetenheten och hela hennes förstajag därför
underordnas denna, hon då normalt och automatiskt lever i enlighet med livslagarna och så blir ett
föredöme för andra. Huvudsak och bisak, orsak och verkan, har förväxlats, så att de fysiska hand-
lingarna har betonats mer än den handlande människan. När uppmärksamheten hålls fast i det
kausala, blir det rätt handling också i det fysiska. En människa hindras mera i sitt andliga växande
genom en klandrande inställning eller självgodhet än genom köttätande. L1 9.17.9

40De unga aspiranterna måste läras två livsregler:
41Att rikta in sig på uppbyggande verksamhet och avstå från att söka riva ner den gamla livs-

ordningen. De måste läras att bygga för framtiden och tänka i nya banor, inte öda tid på att angripa
det icke önskvärda utan i stället ägna all sin kraft åt att bygga det nya. Därmed kommer med tiden
också allmänhetens uppmärksamhet att riktas allt mer på det nya och sköna, varvid det gamla och
nu härskande kommer att förfalla i brist på uppmärksamhet och sedan försvinna. LV6 1.4

42De måste också läras att partitagande inte är ett tecken på andlig utveckling. Aspiranten brukar
därför inte orden ”mot” det ena eller ”för” det andra. Dylika ord framkallar automatiskt hat, angrepp
och motstånd, så att den som brukar dem måste gå i försvarsställning. Alla människor är bröder och
systrar oavsett härkomst, religion etc. L2 3.40.1

43Mycket av denna grupps framtida möjligheter hänger på två förutsättningar:
44Första förutsättningen är att dessa isolerade lärjungar, som arbetar i alla världens länder, når

telepatisk kontakt med varandra. Detta kan synas underbart men likväl ogenomförbart. Så är avgjort
icke fallet. Det kan förvisso dröja länge, innan denna förbindelse fungerar, men den blir en ofrån-
komlig effekt av att känsligheten ökar hos alla de (själar =) blivande andrajag, som verkar i världen.
Första tecknet på att den fungerar är att medlemmarna av denna grupp genast känner igen varandra,
när de möts, genast vet att de delar samma vision, arbetar för samma mål. De kommer att rådpläga
med varandra om på vilka områden de kan samarbeta och bistå varandra med tillskott av insatser.
Med tiden kommer denna grupps ingående individer (spridda som de är över världen) att stå i en så
nära förbindelse att de dagligen möts vid en bestämd tid på det hemliga stället (LA: i kausalvärlden,
fullt skyddade för svarta logens machinationer L5 23.6.7). Detta blir möjligt först när individens
hjärna och mentalmedvetenhet inrätats med kausalmedvetenheten och därmed alla tre medveten-
hetsslagen samtidigt är i kontakt med gruppens medlemmar. Svårast i denna inrätning är att få
fysiska hjärnan att medverka i förbindelsen. Hjärnans förmåga att mottaga och rätt uppfatta kausala
intryck kan utvecklas först sedan eterhöljets panncentrum väckts till medveten aktivitet och därefter
underordnats (LA: inrätats med) hjässcentret, så att de båda vibrerar i inbördes harmoni och därvid
aktiverar centra i organiska hjärnan. Också mentalmedvetenheten måste utvecklas, så att individen
kan med vilja rikta den utåt mot fysiska världen eller inåt mot kausalmedvetenheten liksom även
intelligent skilja mellan intryck från fysiska världen, emotionalvärlden, mentalvärlden och kausal-
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världen. L1 4.20.17, 5.9.20; L2 5.6, 5.20.1; L3 15.1.23; L5 21.65.2; MV 3.17
45Andra förutsättningen är att lärjungarna i denna grupp lär sig att behålla en ständig och obruten

hågkomst av det de upplever i såväl det yttre (LA: fysiska) som det inre (LA: överfysiska) livet.
Detta kallas medvetenhetskontinuitet och betyder människans förmåga att vara fullt medveten i alla
delar av sitt vara under hela dygnet. Detta är ännu långt ifrån fallet. Det finns ingen verklig med-
vetenhet om den egna tillvaron under sömnen, och drömlivet är lika fullt av illusioner som de
psykiska upplevelserna av avgjort lägre slag. Det finns ännu ingen medveten registrering av mental
aktivitet när under sömnen monaden är centrad i emotionalhöljet. Vad sysslar då mentalhöljet och
kausalhöljet med? Är det omöjligt att tänka sig en framtid, när medvetenhetsutvecklingen nått det
stadium, där människan är medveten i alla sina höljen samtidigt och allt hon upplever i dessa
registreras i hjärnan? De flesta människor är ju redan medvetna samtidigt om sin fysiska och emo-
tionala aktivitet. Om två aktiviteter kan registreras samtidigt, så varför inte tre eller rent av fyra? Så
ser släktets framtid ut, och de arbetande lärjungarna blir de första som förvärvar denna vidgade
medvetenhet.

46Gruppen existerar redan. Den behöver inte bildas eller organiseras, och ingen av er behöver på-
taga sig något ansvar eller organisera någon aktivitet ägnad försök att locka dessa lärjungar, som valt
att arbeta på detta sätt – i medvetenhetsaspekten snarare än i fysiska världen – att framträda offentligt.
Detta är inte någon metod de äldre bröderna godkänt och inte heller något sätt de själva arbetar på.
Gruppen kommer att göra sig märkbar i det allmänna medvetandet (LA: men inte som sådan och inte
skylta med sitt namn, och detsamma gäller medlemmarna). Detta kommer den att göra genom att
stadigt föra ut de nya idealen och ständigt framhäva hela mänsklighetens väsentliga enhet.

47Ni får var och en för sig komma underfund med om ni står för det nya tänkesättet, den nya in-
ställningen till arbetet och för den på medvetenheten inriktade metoden. Bestäm en gång för alla om
ni föredrar att arbeta på det gamla exoteriska, beskäftiga sättet med att bygga och ge liv åt en
organisation och sålunda frambringa hela den apparat som följer med ett dylikt sätt att verka. Kom
ihåg att sådana grupper alltjämt behövs och är användbara. Den nya tidsåldern har inte börjat ännu
(L.A.: inte när detta skrevs omkring 1930, men nu har den varat mer än 60 år), och de yngre får inte
utsättas för de nya krafterna eller för tidigt tvingas ut ur den lekskola, där de naturligt hör hemma.

48Om detta nya arbetssätt tilltalar er, låt då förstajaget (underordnas =) inrätas med det begynnan-
de andrajaget, lägg största vikt vid att leva i meditation, att odla mottagligheten för högre medveten-
hetsintryck och att sköta alla nödvändiga fysiska aktiviteter inifrån ut. Undvik en rent mystisk inåt-
vändhet och den motsatta ytterligheten, en överdriven organisationslusta. Minns att ett liv, som
ägnas åt verkligt esoterisk meditation, ofrånkomligen måste leda till verksamhet i fysiska världen
men att det då är medvetenhetsutvecklingen, som åstadkommer dessa objektiva resultat och inte det
fysiska handlandet i sig.

49Här och var kommer det att uppstå små grupper, vilkas medlemmar är mottagliga för den nya
tonen (L.A.: de nya ideerna) och vilkas samgående i världsgruppen övervakas av en eller flera
arbetande lärjungar. Men det är inte dessa lärjungar som organiserar grupperna, utan de växer
allteftersom en människa här och en annan där vaknar för den nya visionen eller inkarnerar för att
intaga sin plats i arbetet och bidraga till att införa den nya tidsåldern. Dessa grupper kommer inte att
uppvisa någon separativ anda, inte drivas av personlig eller kollektiv äregirighet, utan äga insikten
att allt som finns utgör en enhet och framstå som förebilder i rent leverne, uppbyggande och
skapande verksamhet ägnad det övergripande målet, skönhet och inklusivitet. ”Vänskaplighet” och
”samarbetsvilja” är nog de ord som bäst beskriver dem i gruppbildningens tidiga stadier. De är inte
dogmatiska, och deras främsta kännetecken är såväl individernas som gruppens frihet från kritik-
lusta, vilket dock inte betyder att de inte kan se felaktigheter eller oförmåga att motsvara en idé. De
kommer att urskilja det som är felaktigt, orent och svagt men då endast för att möta det med
kärleksfull vilja att hjälpa.

50Så småningom kommer dessa grupper att lära känna varandra och mötas på bestämda tider och
platser. Till dessa gemensamma möten kommer de utan begär att påverka varandra, utan tanke på
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eget numerär och utan vilja att öka de egna leden. Hur skulle de kunna göra det, när de alla vet sig
vara medlemmar av den enda världsgruppen? De har ingen dogmatisk undervisning och söker inte
imponera med sin lärdom. De möts enbart för att dryfta olika sätt att hjälpa i världen, att formulera
ett program som är så universellt och består av sådana grundläggande sanningar att det kan fram-
läggas såsom grundval för de olika metoderna och (använda =) klargöra de olika terminologierna.
De kommer att anstränga sig att använda varandras termer och bekanta sig med varandras olika sätt
att nalkas verkligheten och bruka symbolerna (LA: olikheter som delvis beror på gruppernas olika
departementstillhörighet, ”strålar”). LA: Hylozoikens publicering underlättar väsentligt detta arbete
med att övervinna den terminologiska förbistringen.

51Med tiden kommer man att klart uppfatta varje sådan mindre grupps särskilda insats, och var-
helst i världen det finns ett behov för just detta särskilda sätt att nalkas verkligheten och denna sär-
skilda tolkningsmetod, kommer man (LA: gruppkollektivet) att omedelbart göra en gemensam
insats för att underlätta det arbete denna särskilda grupp kan göra där den befinner sig (LA: i de fall,
där gruppen ifråga utför ett särskilt viktigt arbete).

52Dessa mindre grupper med (den enda subjektiva gruppen av medvetna levande själar =) nya
gruppen av världstjänare bakom sig kommer att vara alltför upptagna med tjänandet i världen för att
slösa tid på oväsentligheter. De kommer inte att ha tid att fjanta omkring med sådant som gruppers
namn och insignier, ordenstecken och brödraskapsceremonier, när de möts. DVS 2.1.19 Mänsklig-
hetens behov och medvetenhetsutveckling kommer att taga deras uppmärksamhet i anspråk så
mycket att de inte bryr sig om blotta fysiska förehavanden eller att göra den egna personliga utveck-
lingen till huvudsak. De kommer att vara väl medvetna om att de främjar den egna medvetenhets-
utvecklingen bäst när de tjänar medmänniskorna och lever ett liv i koncentration och meditation.

53(Såsom resultat av =) Till gensvar på deras telepatiska förbindelse och gemensamma möten kan
det senare uppstå vissa esoteriska grupper och skolor för medvetenhetsutveckling med ändamålet att
snabbare (LA: och mer ändamålsenligt) utrusta dem för tjänandet i världen. I dessa skolor kommer
det att ges undervisning i meditationsmetoder, (vibrationsintensifiering =) medvetenhetshöjning och
(universums lagar =) livslagarna, liksom i det rätta bruket av färg (LA: ljus) och ljud (LA: ton).
Men allt detta kommer att vara underordnat idén om tjänande och mänsklighetens höjande. Också
de skolor, som beskrivs i boken Letters on Occult Meditation (svensk utgåva: Ockult meditation)
kommer stegvis att bildas. LA: Man bör förstå att skola i esoterisk mening aldrig bildas såsom
resultat av presumtiva elevers egna ansträngningar, hur välmenande dessa elever än är, utan blott till
gensvar på dylika ansträngningar, att med andra ord skola alltid ”sänds ner uppifrån”, är en med-
veten gåva av planethierarkin. Vetenskapen om skolors bildande är i själva verket en underavdel-
ning av invokationens och evokationens vetenskap. MV 9.219

54(Världens =) Mänsklighetens enhet, verkligt broderskap, telepatins framväxt, utmönstrandet av
oväsentligheter ägnade att skilja människornas tankar åt och att medföra åtskillnad i fysiska världen,
framhävandet av den esoteriska kunskapens grundläggande sanningar, framvisandet av förståelse,
(åstadkommandet av förening med själen =) förvärvet av kausalmedvetenhet, igenkännandet av
dem som hör till gruppen av världstjänare – detta är det arbete som förestår, som ni har att utföra
och som måste taga er uppmärksamhet i anspråk.

55Detta och endast detta rättfärdigar att ni förbrukar allt ni har att ge – kärlek och liv, tid och
pengar.

56Detta och endast detta berättigar er existens och framkallar – hos dem av er som alls förmår
uppfatta visionen – den yttersta självuppoffring som är så sällsynt och får så långtgående verkan.
Att ur det egna livet utesluta allt sådant som möjligen kan hindra, att ge allt man har, tills det gör
ont (LA: i den falska personligheten) att ge, att inrätta sitt liv på offrandets grund, att gång på gång
ställa sig frågan: Vad kan jag ge för att hjälpa mer ändamålsenligt? – detta och mera ligger framför
er alla som hör kallelsen och handlar enligt behovet och tillfället.

57Denna grupp, som nu är i vardande, kommer med tiden att utarbeta sin egen ”yoga” och skola
för övning som efter hand onödiggör rajayoga- och bhaktiyogaskolorna. L3 7.6, 7.7 (LA: Sanskrit-
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ordet ”yoga” betyder egentligen bara praktik, praktisk tillämpning av förut meddelad teori; den hos
teosofer vanliga förklaringen att ordet ”yoga” skulle betyda förening – underförstått: förening med
”högre jaget” – är oriktig.) Den praktiska metoden kommer att ges bara till dem som övat det
mentala och lärt sig kontrollera det emotionala. Denna metod kommer icke att innebära någon lätt
genväg till målet. Bara de intelligenta kan nå det, och endast integrerade förstajag kallas till under-
visningen. Den nya yogans ledande tanke är syntesen, dess mål är (intuitionsförmågans =) kausal-
medvetenhetens utveckling. Denna utveckling genomföres i två steg: först utvecklandet av kausal-
medvetenheten och sedan uppövandet av mentalmedvetenheten till (verktyg för tolkning =) den
förmåga som nerdimensionerar kausalideerna till mentalideer (LA: i början bara 47:3-ideer till 47:5,
senare även 47:2-ideer till 47:4. 47:1-ideerna kan först 46-jaget uppfatta KOV 1.35.9).

58I boken Agni Yoga har något av den undervisning som skall meddelas sipprat ut men bara ur
viljeaspektens synvinkel. Ingen bok har ännu utgivits, som i någon som helst form ger ”syntesens
yoga”. Syntesens nyckel eller hemlighet förbehålls ett fåtal invigda inom gruppen, eftersom de
förvärvat den med den egna erfarenhetens rätt. Den delges alltså inte ens gruppen, utan denna måste
växa i styrka (LA: vara), kunskap och kausal förståelse, innan den kan få del av hemligheten. LA:
Att Helena Roerichs så kallade agni yoga byggde på något som ”sipprat ut” från planethierarkin är
knappast riktigt. För det första är hierarkin fullt kapabel att bevara sina hemligheter, så att ingenting
av dessa sipprar ut till obehöriga, och för det andra var Helena Roerich just en dylik obehörig, ty
någon lärjunge till hierarkin var hon ej. Mer information lämnas i uppsatserna Helena Roerich – en
falsk budbärare från planethierarkin och Makarna Roerichs falska mahatmaer, båda återfinns på
nätplatsen www.hylozoik.se L3 1.4.6, 6.10.1, 7.2.6; KOV 7.12.2; MV 6.22.8

59Vad hindrar en människa att ingå som medlem i en sådan grupp? Endast fyra sådana hinder
finns: 1) Ett icke-integrerat förstajag. Detta innebär nödvändigtvis ett otränat och svagt intellekt. 2)
En känsla av att vara skild från andra och utvald framom andra. 3) Bekännelse till en tro. Hur god
denna än är, verkar den likväl uteslutande på andra. 4) Högmod och ärelystnad.

60Hur gör man sig värdig? Reglerna är enkla och tre till antalet: Lär att öva harmlöshet, begär
intet för det egna särjaget, sök tecknet på det gudomliga i allt. Tre enkla regler men mycket svåra att
tillämpa. L1 4.5.27

61Bakom denna grupp, som består av tänkare inom varje gren av mänsklig tanke och kunskap står
planethierarkin och mellan dessa båda grupper finns också en skara lärare, varav D.K. är en. De
sistnämnda är förmedlare, också vad avser energi. Det upprepas att den grupp av världstjänare som
sakta håller på att bildas hämtar sina medlemmar från alla slags kategorier av tänkande och intel-
ligenta människor. Gruppen räknar inte särskilt många ockultister bland sina medlemmar. Detta
beror dels på att ockultisterna är jämförelsevis få i förhållande till mänsklighetens massa, dels på
deras tendens till sekterism, exklusivitet och självrättfärdighet. Verkliga esoteriker är sällsynta.

62Gruppen är alldeles utan grovfysisk organisation och kommer att så förbli. Dess medlemmar
står i telepatisk förbindelse eller igenkänner varandra genom kvaliteten av det arbete de utför i
fysiska världen och den inklusivitet de uttrycker. Gruppen inspireras ovanifrån av medlemmarnas
(själar =) augoeider och av hierarkin och energiseras till aktivitet genom själva mänsklighetens
behov. Gruppen består av (levande medvetna själar =) yngre kausaljag, som arbetar genom (koordi-
nerade personligheter =) inrätade förstajag. Gruppens symbol är en gyllene triangel som innesluter
ett likarmat kors med en romb vid triangelns spets. Denna symbol återges aldrig i något slags form.
L3 1.2.10 Den skiner ovanför alla deras huvuden som ingår i gruppen och kan inte ses av någon
(inte ens en klärvoajant) förutom en annan gruppmedlem (LA: och givetvis planethierarkins med-
lemmar, augoeiderna etc.) och då endast om hans igenkännande behöver väckas i och för arbetet.
MV 9.218.9 Gruppens motto är Det Enas härlighet. KOV 5.14.4

63Mera får inte sägas nu, men det här sagda ger er någon uppfattning om verkligheten i det arbete
som pågår. Det sagda kan tjäna till att hos alla dem som arbetar på att rusta sig för osjälviskt
tjänande väcka viljan till att förnya ansträngningen.
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4 Solsystemiska och kosmiska energier, astrologi
1Mycket kortfattat skall nu avhandlas två slags mera betydande energier, som själva är samman-

satta av andra, samordnande energier (LA: ändamålsenliga, intelligent styrda energier). Ämnet är så
svårfattligt att aspiranterna inte behöver ägna det mycket studium. Att ett alltför ingående studium
av dessa energier inte gagnar dem beror främst på att de har sin starkaste verkan på kollektiv; det är
planetens båda största kollektivväsen, det evolutiva (också kallat ”planetväsendet”) och det involu-
tiva (även kallat ”Jordens ande”) som är mest mottagliga för dessa energier. Också människan
påverkas, men bara undermedvetet, eftersom hennes höljen tillhör dessa kollektivväsen.

2LA: Det involutiva planetväsendet omfattar vår planets emotionala, mentala och kausala elemen-
taler och därmed även motsvarande mänskliga höljen förutom dessas centra, vilka består av evo-
lutionsmateria. Det evolutiva planetväsendet omfattar planetens alla fullt självmedvetna väsen,
alltså monader tillhörande både människoevolutionen och devaevolutionen. Ifråga om både män-
nisko- och devamonader betyder detta lägst mänskliga kausaljag med begynnande 46-medvetenhet
och motsvarande devamonader. Det är också därför det ingår i det blivande kausaljagets uppgifter
att byta ut egna kausalhöljets involutionsmateria mot evolutionsmateria. MV 7.3 Genom att aktivt,
avsiktligt, medvetet förvärva högre höljen av evolutionsmateria blir monaden delaktig av det evolu-
tiva planetväsendet.

3Involutiva planetväsendets energier är främst emotionala (48) och evolutiva planetväsendets
energier främst essentiala (46). De involutiva emotionalenergierna är oerhört mäktiga, i synnerhet i
vår tid, och visar sig i den vilda jakten på nöjen och njutningar, sexualitet och brottslighet som
betingas av driften att tillfredsställa begäret. Samtidigt ökar stadigt det evolutiva planetväsendets
styrka, yttrande sig i kausal, essential och superessential medvetenhet och energi.

4De involutiva emotionalenergiernas makt kännetecknar vår nuvarande civilisation och är nu som
starkast. Man kan rent av säga att denna makt är i avtagande, hur litet ni än kan uppfatta det. Sam-
tidigt står initiationens port öppen. Båda dessa möjligheter står samtidigt till buds, men den enas
styrka minskar och tendensen mot den andra tilltar. Alltså kan utvägen skönjas. Detta sagt som
sammanfattning av de rådande planetvida tendenserna och människans sätt att förhålla sig till dessa.

5Också solenergierna har en dubbel verkan. För det första finns verkan av prana, verkan av kraft
som härrör från den fysiska solen. Prana åstadkommer bestämda resultat i de fysiska formerna,
grovfysiska och fysisk-eteriska. Prana når in i människokroppen genom mjältcentret och genom ett
centrum beläget mellan skulderbladen. Det sistnämnda centret är beläget mellan strupcentret och
hjärtcentret, närmare hjärtcentret. För det andra finns verkan av energier, som utgår från det som
esoteriskt kallas ”solens hjärta” (LA: solen i värld 46). Dessa energier sveper genom planeterna
(LA: 49-kloten) i sju stora strömmar, tränger in i människans (själ =) kausalhölje och åstadkommer
där (medvetenhet =) självmedvetenhet. Dessa sju energityper frambringar de sju typerna av
kausalhöljen, och detta förklarar kausalhöljenas enhet (LA: deras typbestämda enhet, visande sig i
omedelbar förståelse mellan kausalmedvetenheter av samma typ).

6Till dessa två slag av energier kommer ett tredje slag, och det är till stor del dessa energier som
astrologin utforskar. De utstrålas från de tolv konstellationer som bildar zodiaken för vårt sol-
system. Deras verkan är ändlös, sammansättningarna av dessa tre slags energier leder till den änd-
lösa komplexitet vi finner i naturen. Det är sant, som astrologerna påstår, att dessa energier påverkar
människans höljen. Däremot har de för det mesta ingen grund för att påstå sig kunna tolka (LA: hur
dessa energier uttrycks i det enskilda horoskopet). Det är så litet som även den högsta intelligensen
på planeten vet (LA: i 47:2), ty ni får inte glömma att (adepterna =) andrajagen använder främst
intuitionen (LA: 45:4–47:1). MV 11.6.3 Dessa energier sätter sin prägel på varje form i varje natur-
rike, verkar där såsom en tillbakahållande eller pådrivande kraft.

7Det lämpar sig inte att här teckna den verkliga astrologins drag. Det är sant att astrologin är en
vetenskap och en framtida vetenskap. Sant är också att astrologin i sin högsta form och riktiga tolk-
ning med tiden kommer att möjliggöra för människan att rikta sin förståelse (LA: på väsentligheter)
och fungera rätt. Riktigt är också att det som astrologin i framtiden skall avslöja, kommer att ge
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förklaringen till (den rätta samordningen mellan själen och formen =) hur inkarnationshöljena skall
rätt inrätas med kausalhöljet. Men den astrologin finns ännu inte. Man har förbisett för mycket och
vet för litet för att ha kunnat göra astrologin till den exakta vetenskap somliga hävdar den vara.
Detta hävdande kommer att besannas någon gång i framtiden, men den tiden är ännu inte inne (LA:
inte när detta skrevs på 1930-talet och inte heller nu, åttio år senare). L3 17.1, 17.6

8Emellertid skall i korthet anges vissa faktorer, astrologer bör ha i åtanke, vissa förutsättningar,
de har alltför lätt att glömma. Dessa skall här anges såsom blotta påståenden, som den vanliga
forskaren på detta område bör studera. Någon avhandling om de energier, astrologin borde befatta
sig med, kan här inte skrivas, hur välbehövlig en dylik avhandling än vore.

9Astrologerna söker studera främst energier av tre slag (LA: Märk väl, slag och inte typer; ”typ”
avser departementen, strålarna KOV 2.5): 1) Energin från den konstellation, vari solen stod när
individen föddes. 2) Energin från det tecken som gick upp (LA: över horisonten i öster), när
individen föddes. 3) Månens energi. L3 17.6.54-61

10Den energi, som kommer från den särskilda konstellation eller det särskilda tecken (LA: zodiak-
konstellation och zodiaktecken avses, men de är inte sak samma), vari en människa är född, har en
djupare betydelse än vad man någonsin framkastat. Den anger för människan vad slags energier hon
får handskas med under inkarnationen, visar hennes förhandenvarande problem, bestämmer livs-
tempot och har samband med förstajagets egenskaper. Den styr det man kan kalla inkarnationens
rajas- eller aktivitetsaspekt. LA: Det som här avses är individens soltecken, det zodiaktecken av tolv
som solen synes stå i vid hans födelse.

11Uppgångstecknet (ascendenten) anger den riktning, vari hennes energi såsom helhet kan flöda,
om hon skall nå inkarnationens mål. Detta naturligtvis om energin hanteras rätt. Uppgångstecknet
ger förklaringen till hennes framtid, och genom att förstå dess symbolik kan hon finna lösningen till
sitt livsproblem och en anvisning om vad hon kan bli och uppnå. Tecknet visar henne den typ av
kraft som gör det möjligt för henne att lyckas. När denna kraft brukas rätt, bildar den sattva- eller
harmoniaspekten i hennes liv, ty när den fyller sin funktion, åstadkommer den (harmoni =) första-
jagets harmoni med (själens vilja =) kausalviljan under inkarnationen. Uppgångstecknets energi bör
växa i styrka under inkarnationen, eftersom detta tecken anger karaktären av (den själskraft =) den
energi från kausalhöljet som individen bör söka uttrycka genom sitt förstajag.

12Månen i horoskopet anger individens förflutna. Månens inflytande är huvudsakligen fysiskt.
Detta inflytande utgör sammanfattningen av de begränsningar och hämningar han måste arbeta
med. Det kan därför betraktas såsom uttryck för materiens tamas-aspekt eller det som verkar åter-
hållande och som, om det får inverka alltför mycket, alstrar tröghet. I människans fysiska hölje (LA:
inte organismen, utan eterhöljet och triadens fysiska atom) finns hennes tidigare erfarenhet lagrad,
och varje fysiskt hölje är självt produkten eller syntesen av hela det förflutna.

13Individen inträder i ny inkarnation i samma soltecken som det vari han lämnade sin närmast
föregående inkarnation. Om han till exempel dör när solen står i Lejonet, kommer han att återfödas
nästa gång i samma soltecken, så att han återupptar erfarenheternas tråd, där han lämnade den och
begynner med samma typenergi han hade, när han lämnade jordelivet, med den vinst som reflektion
över och medveten bearbetning av erfarenheterna tillför.

14På grund av dagjämningspunkternas precession (LA: långsamma men stadiga tillbakavandring
genom zodiakens konstellationer) har en situation åstadkommits, vari ett fjärde slags kraft gör sig
gällande. LA: De tolv zodiakkonstellationerna, genom vilka solen skenbart förflyttar sig under året,
överensstämmer inte längre med de likabenämnda zodiaktecknen. Zodiakkonstellation och zodiak-
tecken stämde överens vid den tid, då den antika astronomin och astrologin fixerades, men med en
precession på c:a 50 bågsekunder per år, eller 1 grad på c:a 72 år, har det på drygt två tusen år blivit
en förskjutning om c:a 30 grader, det vill säga ett helt zodiaktecken, tolftedelen av cirkelns 360
grader. Numera gäller alltså att, om exempelvis en individ sägs vara född med solen i Lejonet, detta
avser zodiaktecknet, men inte zodiakkonstellationen, som i hans fall är Kräftan. Eller om man en klar
afton iakttar på himlen att planeten Jupiter står i Oxens konstellation (stjärnbild), säger astrologen
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likväl att Jupiter står i Tvillingarnas tecken. De astrologiska tecknen har nämligen sina segment av
ekliptikan (solens skenbara bana på himlen under året) oföränderligt fixerade enligt dagjämnings-
punkterna – vårdagjämningspunkten är för astrologen definitionsmässigt detsamma som 0 grad
Väduren och höstdagjämningspunkten detsamma som 0 grad Vågen – alldeles oberoende av de lika-
benämnda konstellationernas positioner på stjärnhimlen i förhållande till dagjämningspunkterna.
Under sin stadiga vandring bakåt i konstellationernas (icke tecknens!) zodiak har vårdagjämnings-
punkten på drygt två tusen år passerat Fiskarna (0 grader Väduren = 30 grader Fiskarna) och nått in i
Vattumannens konstellation. Den passerade gränsen 0 grad Fiskarna = 30 grader Vattumannen år
1950 och går alltså in i 29 grader Vattumannen c:a år 2022, 28 grader Vattumannen c:a år 2093 etc.

15På grund av denna brist på överensstämmelse är tolkningen av ett horoskop, om den är riktig,
till stor del psykometrisk och beroende av de tankeformer av konstellationerna som astrologerna
själva byggt under långa tider. Energi följer tanken. Under tusentals år har man ansett vissa slags
energier ha vissa slags verkan på materien. Därför har de också denna verkan, utom ifråga om de
högt utvecklade, de verkliga aspiranterna och lärjungarna, som har en självbestämd livsriktning och
därmed arbetar på att undkomma tillvarons kretslopp, dessa som börjar styra sina stjärnor i stället
för att låta sig styras av dem. L3 17.6.5 LA: Av det här sagda torde framgå att den nuvarande
exoteriska astrologin – och dit hör även diverse självutnämnda ”esoteriska astrologers” spekula-
tionsprodukter – är irrelevant och meningslös för alla som är intresserade av och arbetar för sin
medvetenhetsutveckling. L3 17.8

16Ett horoskop ställt med nutida astrologi avser huvudsakligen individernas förstajag och händel-
ser i förstajagets liv. L3 17.6.10 När genom meditation, tjänande och arbete med att disciplinera
inkarnationshöljena en människa ställer sig medvetet och bestämt under (sin själs stråle =) sitt
kausalhöljes departementsenergi, kommer hon lika bestämt under något av de sju solsystemens in-
flytande såsom detta solsystem (fokuserar sin energi genom =) förmedlar energi från (någon av
konstellationerna =) det solsystem av tredje graden, med vilket det är särskilt förbundet, och sedan
fokuserar denna genom någon av de sju heliga planeterna (LA: ett 49-klot avses). I framtiden
kommer det att bli tolv heliga planeter, motsvarande de tolv konstellationerna (LA: tredje gradens
solsystem). När människan nått detta högre utvecklingsstadium, blir soltecknet och andra dylika
astrologiska faktorer som påverkar (formaspekten =) inkarnationshöljena av allt mindre betydelse.
De solsystem, som ingår i vårt större system (LA: sjusolsystemet), påverkar särskilt kausalhöljet,
som därmed blir mottagare av (andliga =) till andratriaden, 45:4–47:1, hörande energier. Frågor om
hur dessa typenergier skall rätt mottagas (LA: och deras medvetenhetsaspekt rätt uppfattas, ty dessa
energier är samtidigt högre slags verklighetsideer) är problem för (själen på dess eget plan =) först
Augoeides och senare människomonaden själv, sedan den väl förvärvat förmågan att självmedvetet
centra sig i kausalhöljet. Om dessa frågor är förstajaget alldeles ovetande.

17Tecknen, förbundna med de fyra elementen jord, vatten, eld och luft, avser därmed främst den
människa som lever genom de fyra centra som är belägna under diafragman: bascentret, sakralcentret,
solarplexuscentret och mjältcentret. Gruppen av sju större eller planetariska energier påverkar den
människa som lever genom de centra som är belägna över diafragman och arbetar genom de sju
centra i huvudet som är representanter (LA: för de sju planetariska kollektivväsena och de typenergier
de utsänder). Fyra av dessa fokuseras genom strupcentret, hjärtcentret, panncentret och hjässcentret.
Tre finns (latenta =) potentiella i området för hjässcentret och blir funktionellt aktiva först efter tredje
initiationen (LA: hos kausaljaget). Det är alltså tydligt hur invecklat med avseende på horoskopet
detta möte av energier från två slags (konstellationer =) källor (LA: från kosmos och från solsystemet)
är vad gäller den människa som (är varken rent mänsklig eller rent andlig =) förbereder sin övergång
från fjärde till femte naturriket. Det vanliga horoskopet blir ogiltigt. Det är ännu inte möjligt att teckna
(LA: det för detta slags individ giltiga) horoskopet. Det enda slags horoskop, som i grunden och
nästan ofelbart är riktigt, är horoskopet för det slags människa som står på så låg nivå att hon lever
helt och håller under diafragman och styrs enbart av sin djuriska natur.

18Astrologerna måste också betänka att det finns flera oupptäckta planeter, som med sina energier
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påverkar vår Jord, vilket ytterligare komplicerar problemet. Pluto var en sådan planet, och när den
nu (LA: år 1930) erkänts existera, kommer astrologer att skylla den för allt de inte kan förklara. De
kommer länge att göra den till syndabock för bristfällig astrologi, säga att horoskopet blev miss-
visande därför att Pluto måste ha sin verkan i det och vi vet så litet om Pluto. Likväl har Pluto alltid
kretsat kring vår sol och haft sin inverkan. Men Pluto styr gamla föreställningars och känslors död
eller upphörande, påverkar därför huvudsakligen hjärnan, och däri ligger förklaringen till att den
upptäcktes så sent. Mänskligheten står bara i första början av att mentaliseras. Plutos inverkan för-
nims först i mentalhöljet. Planeternas namn beror inte på godtyckliga val, utan planeterna namnger
sig själva.

19Astrologerna kommer till sist att finna det nödvändigt att ställa tre horoskop för individen: ett
för den fysiska människan, ett för den emotionala och ett för den mentala. KOV 2.13.13 Samman-
lagda kommer dessa tre horoskop att ge personlighetens diagram, förstajagets livsmönster. Studiet
av de linjer och former, dylika diagram består av, kommer att lägga grunden till en ”individens geo-
metri”. I detta studium kommer man nämligen att finna att alla i diagrammet ingående linjer har
bestämda funktioner i förhållande till varandra och utvisar livsenergiernas tendenser. Detta studium
blir en ny gren av psykologin, och den kommer att i sinom tid få sin riktiga framställare. Här
tecknas endast några huvuddrag av den framtida astrologin, då avsikten är att skydda nutiden. (LA:
Planethierarkin ger inte mer kunskap, som kan missbrukas, och det gäller i synnerhet all sådan
detaljerad kunskap, som måste ligga till grund för exakta beräkningar till exempel av cyklers in-
fallande. KOV 2.12.9, 2.13.11)

20Något som astrologerna vid denna tid måste göra är att taga med i beräkningen att vi befinner
oss i denna tid av övergång från Fiskarna till Vattumannen. Detta gör de sällan, men det är tydligt
att den oerhörda omvälvning, som inträffar i samband med en dylik övergång, påverkar individens
horoskop och ofta motverkar individens öde eller skörd. Individers öden uppgår i planetens och
släktets öden, och deras små angelägenheter motverkas nästan helt och upphävs ibland fullständigt.
Det är inte möjligt att ställa planetens horoskop, och de som påstår sig kunna göra det är själv-
bedragna bedragare. Till sist kommer fjärde naturrikets, mänsklighetens horoskop att ställas, men
endast av invigda, och inga av de astrologer, som verkar i fysiska världen för närvarande, är in-
vigda. LA: ”Invigda” betyder vanligen åtminstone kausaljag, men i just detta sammanhang i reali-
teten 46-jag, eftersom de måste kunna arbeta med full förståelse i åtminstone lägsta kosmiska etern,
värld 46, konstaterande fakta i denna.

21LA: Den sista delen av detta kapitel om energierna och astrologin utelämnas i denna redogörelse,
då A.A.B. tydligen haft alltför stora svårigheter med att klart uppfatta och återge DKs meddelanden.
Detta är icke att undra på med tanke på att ämnet är mycket svårfattligt, vilket i sin tur också beror på
att en mycket vid klyfta skiljer den vanliga, exoteriska astrologin från sin esoteriska motsvarighet. I
hittills gjord exoterisk framställning fattas alltjämt för många grundläggande, till esoterisk astrologi
hörande fakta för att ett sådant uttalande som ”solen stod i Lejonet (för omkring arton miljoner år
sedan), när samordningen mellan människans hjärna och mentalmedvetenhet skedde” skall bli begrip-
ligt. För vanlig, exoterisk astrologisk och astronomisk uppfattning står solen i Lejonet varje år under
cirka en månad, så uppenbart menade D.K. något annat än det som går att utläsa av A.A.B.:s
formulering, men vad han menade förblir oförklarat. Den verkliga, esoteriska astrologin förblir länge
ännu en vetenskap för övermänniskor och ett mysterium för oss andra. L3 17.6.19
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