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Förord till svenska utgåvan 
 

För allt fler människor blir det uppenbart, att vår nuvarande civilisation är på väg mot 
undergången. Då är det lätt att våra perspektiv på framtiden blir alltför negativa. Det är svårt 
att föreställa sig, vad som skall komma sedan. 

Emellertid finns en urgammal kunskap till vår vägledning. Den esoteriska 
kunskapstraditionen upplyser oss om att mänskligheten i det avlägset förflutna nått höjder av 
civilisation som vi i vissa väsentliga avseenden aldrig sedan återuppnått. Samhällsformer har 
gått under, men mänskligheten har levat vidare. Mänsklighetens urgamla symbol är Fågel 
Fenix (grekiska: Foinix), som gammal och trött låter sig förtäras av elden för att sedan 
återuppstå föryngrad. 

Mänsklighetens möjlighet att återuppstå föryngrad är endast ett av de många ämnen, som 
Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla berör i sin bok Nattlektioner, som härmed presenteras 
för den nordiska läsekretsen. 

Vi är mycket glada över att kunna göra detta. Det är sällsynt att en bok ger så mycken 
värdefull information om det annars okända och samtidigt så mycken tillförsikt och 
uppmuntran. Det allvarliga budskapet förmedlas med en stark positivitet, som måste smitta av 
sig på envar som läser boken med öppet sinne. Vi är förvissade om att boken kommer att bli 
läst och uppskattad av många. 

Det har snart gått tio år sedan amerikanska originalutgåvan kom ut. Läsaren må själv 
bedöma, om skeendet i världen gjort boken mindre eller mer aktuell. Boken fyller ett tomrum 
i flera avseenden. Blott tre skall nämnas. 

Nattundervisning eller -lektioner är ett företeelse, som torde vara i det närmaste okänd 
utanför esoteriska kretsar. De som deltar däri utan hågkomst i det dagsmedvetna torde vara 
långt fler än de medvetna eleverna. Information om nattundervisningens faktum behöver 
spridas i vidare kretsar. Därmed kan många omedvetna elever "vakna upp", börja minnas vad 
de erfarit under nätterna och därefter delta i undervisningen mer aktivt. Det tillskott av 
kunskap och kreativitet som det skulle ge mänskligheten kan nog inte överskattas. 

Detta medför automatiskt en spridning och fördjupning av intresset för den esoteriska 
kunskapen. Det är ju denna som utgör nattundervis- 
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ningens väsentliga innehåll. 

Esoteriken ger oss den vägledning vi så väl behöver i vårt samfällda arbete för vår 
överlevnad på planeten. 

Många läsare torde i Nattlektioner få sin första kontakt med esoteriken. Om de finner 
boken bitvis svår att förstå, kan det också bero på att grunderna i esoteriska kunskapen inte 
förklaras i boken utan förutsätts vara redan kända. Detsamma gäller de termer som används. 
Läsare, som finner att de behöver en grundläggande orientering i esoterikens världs- och 
livsåskådning, får måhända utbyte av min bok Förklaringen, utgiven av Foinix Förlag. 

Den terminologi som används i esoterisk litteratur är sällan så klar och redig som man 
kunde önska, särskilt om man är nybörjare i ämnet. Den svenske esoterikern Henry T. 
Laurency har i De vises sten, Kunskapen om verkligheten., Livskunskap med flera verk gjort 
en storartad insats i fråga om terminologisk nydaning. Det är också hans terminologi jag 
använt i denna översättning och därmed för det mesta (men inte alltid) ersatt originalets 
orientaliska och teosofiska terminologi. Detta har synts mig befogat också därför att allt fler 
nordiska esoterikstuderande tillägnar sig Laurencys system och terminologi. 

Ifråga om amerikanska originalets term alignment har jag vågat mig på en språklig 
nydaning. Det har synts mig olämpligt att, som de svenska översättarna av Alice A. Baileys 
verk, genomgående återge det med koordinering, dvs. samordning. Det kan vara på sin plats, 
då det handlar om energi- och medvetenhetscentra i ett och samma hölje, vilka ju under 
evolutionens gång samordnas allt bättre med varandra. Men ifråga om förhållandet mellan de 
olika höljena finner jag ordet samordning missvisande, då det ju tvärtom handlar om 
underordning: varje lägre hölje underordnas närmast högre och till sist underordnas alla 
kausalhöljet. För denna sistnämnda innebörd av ordet alignment har jag nyskapat ordet 
inrätning (obs! ett t) med motsvarande verb: räta in. Meningen är givetvis att det lägre 
bringas i (rät) linje med det högre, dess medvetenhet och vilja. För ytterligare upplysningar i 
esoterikens terminologi hänvisas till Litet Esoteriskt Lexikon, utgivet av Foinix Förlag (se 
information sist i boken!) 

Slutligen vill jag å Förlagets och Institutets vägnar varmt tacka alla de Sakens vänner som 
på många olika sätt bidragit till att göra utgivningen av denna bok möjlig. Utan er 
sammanlagda insats hade det aldrig gått. 
 
 

Lars Adelskogh 
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Om författarna 
 
Viola Petitt Neal föddes i Förenta Staterna. Alltifrån tidig ungdom var hon intresserad av 
många slags kunskap. Sin grundutbildning erhöll hon vid Maryville College i Tennessee med 
såväl kemi som filosofi som huvudämnen. År 1930 begav hon sig till Mellanöstern, där hon 
undervisade i matematik och naturvetenskapliga ämnen både i Beirut och Kairo. Under andra 
världskriget fortsatte hon sina studier i England, först i Oxford och senare i London. Det var 
vid London University hon avlade filosofie doktorsexamen. Hennes avhandling rörde 
Mellersta österns hemliga religioner. 

I mitten av fyrtiotalet kom hon till Los Angeles. Där arbetade hon som skriftställare; bland 
annat skrev hon manuskriptet till filmen Dorian Grays porträtt. År 1950 grundade hon 
tillsammans med sin man Biometric Research Foundation, en inrättning för psykologisk 
rådgivning. Samtidigt började hon undervisa i den uråldriga visdomsläran, även kallad 
esoteriken, och ägnade sig åt detta till sin bortgång. Hon medverkade med Shafica Karagulla 
vid tillkomsten av dennas bok Breakthrough to Creativity – Your Higher Sense Perception, 
som utkom år 1967. Hon höll även många föreläsningar vid universitet och högskolor i hela 
staten Kalifornien. 

Sedan tidig barndom visste hon med sig om att vara lärjunge i en ashram (avdelning) av 
vår planets andliga hierarki. Därmed var hon också medveten om den oerhörda, glädjefyllda 
verklighet som ligger bakom den värld skenet förmår oss att tro vara den enda existerande. I 
sin diktsamling Fragments of Experience – A Spiritual Journey, som utkom år 1978, gav hon 
ett symboliskt uttryck åt en del av sina erfarenheter från Vägen. 

Viola Petitt Neal lämnade denna världen den 7 augusti 1981.  
 
Shafica Karagulla föddes i Turkiet men växte upp och erhöll sin grundutbildning i Libanon; 
år 1940 avlade hon medicine doktorsexamen vid Amerikanska universitetet i Beirut. Hon 
genomgick därefter specialistutbildning i psykiatri vid Royal College of Physicians i London 
och utexaminerades därifrån år 1948. År 1950 blev hon ledamot av Royal College of 
Physicians of Edinburgh. 
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Åren 1947-1950 ägnade hon sig åt neurologisk och psykiatrisk forskning vid University of 
Edinburgh i Skottland. Åren 1952-1956 fortsatte hon med sin forskning i kanadensiska 
Montreal, först vid institutionen för neurologi och neurokirurgi vid McGill University och 
sedan vid Montreal Neurological Institute, där hon tillsammans med dr Wilder Penfield 
studerade och behandlade patienter, som led av hallucinationer till följd av 
temporallobsepilepsi. Hennes forskningsresultat publicerades i medicinsk fackpress. 

År 1957 utnämndes dr Karagulla till biträdande professor i psykiatri vid State University 
of New York. Vid denna tid hade hon, som hon själv sade, börjat inse att det inte bara finns 
två slags psykiska tillstånd – normalt och abnormt – utan även ett tredje: super- eller 
övernormalt. Detta tredje tillstånd, som hon kom att kalla högre sinnesförnimmelse (higher 
sense Perception) fångade alltmer hennes intresse. År 1959 började hon på allvar utforska 
dessa anlag till högre medvetenhetsförmågor. När hon inte kunde bedriva sådan forskning 
inom sitt psykiatriska fack, lämnade hon den statliga professuren och tillträdde chefskapet för 
en privat finansierad forskningsstiftelse, Higher Perception Research Foundation. Med detta 
arbete var hon sysselsatt till sin bortgång. 

Vid sidan om sådana "synska" och "mediala" personer, som med sin exhibitionism och 
sina anspråk gjort sig kända bland allmänheten och löjliga inför de seriöst intresserade, finns 
en helt annan kategori av genuina psykiska begåvningar. Dessa är snarast skygga inför 
allmänhetens intresse, många helt förtegna om sina gåvor. Men när det nu blev känt att en 
högt meriterad vetenskapskvinna ville få kontakt med sådana personer för att seriöst studera 
deras förmågor, ordnades det, diskret och effektivt, att hon fick träffa dem den ena efter den 
andra. Sina erfarenheter med och av dessa märkliga människor beskrev hon i den fängslande 
boken Breakthrough to Creativity – Your Higher Sense Perception, som utgavs första gången 
år 1967 och sedan gått ut i många upplagor samt även översatts till flera språk, däribland 
danska och isländska (dock ej ännu svenska). 

Sommaren 1985 omtalade dr Karagulla för oss, att hon "inom ett år" ämnade publicera en 
bok, som i detalj skulle redogöra för hennes forskning om energicentra i människans (för 
normalindividen) osynliga höljen vid såväl hälsa som sjukdom. Klärvoajanta iakttagelser och 
bekräftade medicinska diagnoser skulle jämföras med varandra. Något liknande hade aldrig 
tillförne publicerats, så det lovade att bli ett epokgörande verk. 

När vi redan våren därpå fick budet att dr Karagulla hastigt gått bort (12 mars 1986), 
kändes det som en svår förlust också därför att denna sista bok aldrig hann ges ut. Desto mer 
glädjande var det, när 
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boken trots allt kom, tre år senare: The Chakras and the Human Energy Fields. Som 
medförfattare står Dora van Gelder Kunz, den exceptionella klärvoajanta begåvning dr 
Karagulla använde i sin forskning. Mrs Kunz, som alltjämt är i livet, fick sin första träning av 
en av vår tids verkligt stora esoteriska kapaciteter, biskop C. W. Leadbeater. Den nämnda 
boken finns inte översatt till svenska, men den amerikanska utgåvan tillhandahålls av Foinix 
Förlag. 
 

Också den tiden kommer, då man skall skriva historien om hur det gick till när 
vetenskapen till slut accepterade den verklighet som esoteriken handlar om. Då kommer Viola 
Petitt Neals och Shafica Karagullas namn att finnas med på pionjärernas och vägröjarnas 
hedrade platser. Den tiden är kanhända närmare än de flesta anar. 
 
 
 

Lars Adelskogh 
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INLEDNING 
 

Föga anade jag att året 1930 skulle föra med sig en vänskap, som skulle vara i över femtio 
år. Det var det året jag mötte Viola Petitt Neal. Hon var min första lärare i fysik och 
matematik vid Amerikanska Skolan för Flickor i Beirut i Libanon, och sedan blev hon min 
kollega och medarbetare i forskning och författarskap. 

Under de första tjugofem åren stod vi visserligen i ständig brevkontakt men vandrade ändå 
skilda vägar – hon reste till Egypten för att undervisa och senare till Oxford och London för 
att slutligen avlägga filosofie doktorsexamen vid London University. Hennes avhandling 
rörde Mellanösterns hemliga religioner. 

Under tiden slutförde jag min läkarutbildning och begav mig sedan till Edinburgh 
University i Skottland för att genomgå specialistutbildning i neuropsykiatri. Mitt 
huvudintresse var människans psyke i såväl normala som abnorma tillstånd med särskild 
inriktning på hallucinatoriska upplevelser hos psykotiker. 

Dr Wilder Penfleld vid Montreal Neurological Institute hjälpte mig att erhålla ett 
forskningsstipendium vid McGill University. Jag ville studera hallucinationer vid 
temporallobsepilepsi och elektrisk stimulans av hjärnan hos vakna patienter under kirurgiska 
ingrepp. Resultaten av min forskning publicerades i British Medical Journal och fick ett 
särskilt gynnsamt omnämnande av redaktören. Min forskning ledde mig till tron att 
människans alla upplevelser var begränsade till den fysiska hjärnan och de fem sinnena. 

År 1956 besökte jag min gamla väninna Viola Petitt Neal i Los Angeles. Hon uppmanade 
mig då att med öppet sinne läsa några biografier över Helena P. Blavatsky, Alice A. Bailey 
och Edgar Cayce – människor vilkas redbarhet var oomtvistlig. Levnadsteckningarna gav vid 
handen att de haft psykiska upplevelser, som varken var normala eller abnorma. Men hur 
skulle man kategorisera sådana upplevelser? I min utbildning hade jag inte fått lära mig om 
sådant! 

För första gången avslöjade nu dr Neal för mig sina egna upplevelser. En sådan bestod i 
att hon, strax innan hon somnade, brukade se i andanom och i miniatyrformat rörliga bilder av 
många olika ting: vackra blommor, främmande platser och människor, mycket tydligt 
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och i klara färger. Dessa bilder hade inget särskilt samband med hennes eget liv. Denna 
förmåga och dess verkliga innebörd behandlas senare i denna bok. 

En annan sorts upplevelse hon ofta hade under sömnen bestod i att hon var medveten om 
att hon befann sig i en annan dimension och där bevistade föreläsningar i många ämnen, såväl 
vetenskapliga som filosofiska. Hon kallade dessa upplevelser för nattlektioner. Efter 
uppvaknandet följande morgon kunde hon, om hon ville, erinra sig innehållet i dessa 
föreläsningar. 

För det tredje idkade hon studier i den gamla visdomsläran, också kallad esoteriken, och 
var antagen till lärjunge i mästaren Jupiters ashram. Hon hade varit medveten om sitt 
lärjungaskap sedan tidig barndom, och år 1978 gav hon ut en diktsamling, Fragments of 
Experience – A Spiritual Journal, som hon tillägnade Honom ("M.J."). Hon kunde både 
uppfatta på avstånd och telepatiskt kommunicera med mästaren Jupiters ashram, en avdelning 
av vår planets Andliga Hierarki, vilken leds av Kristus. Dessa förmågor nämnde hon aldrig 
för andra än några få mycket nära vänner. Jag har fått tillåtelse att avslöja dessa ting efter 
hennes bortgång. 

Behöver jag säga att dessa förtroliga avslöjanden väckte min stora häpnad? Som 
utforskare av det mänskliga psyket bad jag om något slags verifiering av det hon sade sig ha 
upplevat. Jag fick då lov att, utrustad med bandspelare, ställa henne frågor under sömnen för 
att utröna huruvida hon besökte "nattlektioner". Morgonen därpå skulle jag sedan kunna 
kontrollera huruvida hon mindes det hon hade yttrat om sin upplevelse av nattlektionen och 
jag hade tagit upp på band. Till min oerhörda förvåning visade det sig att hon kunde nästan 
ordagrant erinra sig lektionen hon deltagit i, vilket bekräftades av bandupptagningen. Med 
andra ord ägde hon "medvetenhetskontinuitet" från sömn till vaket tillstånd. När jag 
tillräckligt förvissat mig om hur troget hon mindes innehållet i nattlektionerna, slutade jag 
med de nattliga bandupptagningarna, då de var fysiskt påfrestande för oss bägge. 

I min bok Breakthrough to Creativity – Your Higher Sense Perception skrev jag kortfattat 
om vissa individer, som ägde förmågan att delta i "nattlektioner". Jag fick sedan brev från 
läsare, som beskrev liknande erfarenheter. 

Föreliggande bok, Nattlektioner, är resultatet av forskning som påbörjades för 
tjugotvå år sedan. Under den tid denna forskning pågick var det endast sekreteraren, dr Neal, 
och jag själv som kände till den. 

Före sin bortgång år 1981 hade dr Neal uttalat att tiden var mogen att lägga fram 
materialet. Syftet var att hjälpa andra deltagare i nattlektioner att förstå vad det är för 
upplevelser de haft under sömnen. Det kan också hjälpa forskaren att inse att han, då han 
säger "Jag vill 
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sova på saken" och morgonen därpå vaknar med det svar han inte hade i sitt dagsmedvetna, 
kanske har deltagit i vetenskapliga lektioner under sömnen och där erhållit svaret på sin fråga 
från en annan källa än dem han normalt kan utnyttja. Hur skall man annars förklara det 
vanliga fenomen, där en människa inte kan finna lösningen på ett problem i sitt fullt vakna 
tillstånd men sedan plötsligt har den efter att ha "sovit på saken'? 

Till titel på boken valde dr Neal Through the Curtain (Genom ridån). Anledningen var att 
hon varje gång hon skulle bege sig till nattlektionerna måste passera en "energiridå" för att 
komma in i mentalvärlden. När jag ställde en fråga, medan hon synbarligen sov, måste hon i 
medvetenheten förflytta sig mitt in i denna "energiridå" och därefter tillbaka till 
mentalvärlden, ställa läraren frågan eller lyssna på vad som sades i klassen och sedan 
återvända till energiridån för att avge svaret eller delge sina egna intryck. Denna växling fram 
och tillbaka mellan fysiska världen och mentalvärlden var kroppsligen påfrestande. 

Antalet lektioner hon bevistade under en och samma natt kunde skifta mellan en och tre. 
Antalet varierade också från vecka till vecka och månad till månad beroende på hennes 
fysiska hälsa. Varje lektion som redovisas i boken har försetts med uppgift om datum, hur den 
registrerats: antingen "inspelad av SK", vilket betyder att lektionen registrerades under 
sömnen, eller "ihågkommen av Viola Petitt Neal" morgonen därpå. Initialerna "SK" och 
"VPN", som förekommer i texten, betyder Shafica Karagulla respektive Viola Petitt Neal. 

Under de nattlektioner som spelades in kunde dr Neal behålla tre medvetenhetstillstånd. 
Hon var medveten om mig såsom utfrågare, kallade mig vid namn, visste vem hon var och 
svarade på tilltal, visste vad för slags lektion hon deltog i, liksom lärarens person. Således var 
hon hela tiden medveten om sin egen identitet, min identitet liksom identiteten hos flera som 
hon träffade i mentalvärlden, då hon besökte planethierarkins olika avdelningar. 

Under kvällarna innan hon bevistade "nattlektioner" kunde jag iaktta att hennes ögon 
riktades inåt liksom hennes medvetande redan var inriktat därpå. Hon var själv aldrig 
medveten om någon förändring innan hon gick till sängs. Ett par gånger, då några få nära 
vänner var tillstädes, nämnde jag min iakttagelse av hennes ögon, vilken också de andra då 
kunde bekräfta. 

Detta experimenterande tilläts för att förbättra hennes medvetenhetskontinuitet mellan 
vakenhet och sömn. 

Lektionerna har valts ut och ordnats ämnesvis. Bokstäver som "Z" och "X" används i 
boken istället för personnamn för att skydda verkliga individers identitet. 

I den gamla visdomslärans anda uppmanas nu läsaren att studera 
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boken med öppet sinne, begrunda de däri meddelade tankarna utan att vare sig förkasta eller 
okritiskt tro dem! Förhoppningsvis kan de tända en inspirationens gnista, bidra till en bredare 
insikt, om att det finns andra källor till vår skapande verksamhet inom vetenskapen, filosofin, 
fornforskningen, konsten och musiken. Boken kan kanske också ge svaret på frågan varför 
vissa upptäckter så ofta görs nästan samtidigt på olika ställen i världen (läs i boken om 
neutronbomben!). Boken ger måhända även förståelse för det helande vi kan få från håll vi 
aldrig kunnat drömma om. 
 
 

Shafica Karagulla, M.D. 
December 1982 
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Mekaniken vid deltagande i nattlektioner 
 

17 september 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
Nattlektionernas längd 

 
SK Hur länge varar lektionerna? 
VPN Ibland tjugo minuter, ibland en timme. 
SK Hur många föreläsningar bevistar eleven varje natt? 
VPN Ibland två eller tre, men ofta bara en. 
SK Skall du besöka ännu en lektion i natt? 
VPN Nej, det tror jag inte. 
SK Kan du se "X" någonstans nu? 
VPN. Nej. 
SK Är "X" fortfarande på lektion? 
VPN Den är slut nu. 
SK Så ingen är där? 
VPN Nej, det finns några elever i salen. Jag tror de ställer frågor – nej, det är över, de är på 
väg bort. 
SK Vilken ashram är detta? 
VPN Denna lektionssal tycks tillhöra viljestrålens ashram. Jag tror att det är "Js" ashram, men 
jag tror att läraren är från tredje strålens ashram. 
SK Du menar den som "X" finns i? 
VPN Nej, läraren i min ashram bar symbolen för mästaren "R" (tredje strålen), men han var i 
den lektionssal som tillhör mästaren "Js" ashram. 
SK Slutar nattens föreläsning nu? 
VPN Jag tror det. Jag ser en korridor med en ridå av ljus i bortre änden. 
SK Vad betyder det? 
VPN En del av eleverna går igenom den. Jag tror det betyder att de ger sig av – jag liksom 
fastnade i natt. 
SK Var då? 
VPN I frekvensridån. 
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September 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
Nattlektionernas natur och inverkan på eleven 

 
SK Hur länge varar lektionerna? 
VPN Jag tror inte att det handlar så mycket om tidsförlopp. Egentligen äger lektionerna rum 
på mental nivå. Det är en period under vilken en mycket speciell avsikt och plan – jag skall 
genast citera läraren: 

"En kunskapsfrekvens av en viss typ riktas till en grupp lärjungar. Denna 
frekvens finner resonans i mentalhöljet och registreras däri, nästan som på en 
grammofonskiva eller ett magnetband. 
"Principen är mycket lik den för ett magnetband. Faktiskt, och detta är 
intressant, sker upptagningen från det som händer. Så... om man har liksom ett 
magnetband med en inspelning i mentalhöljet och människan i fysiska världen 
får den rätta sporren – behovet därav eller något annat – kan mentalhöljet så att 
säga spela upp det. 
"Människor, som har ett mycket stört emotionalhölje, är inte bra på att spela 
upp. Man måste ha ett mycket stabilt emotionalhölje, och även organismen och 
eterhöljet måste vara mycket välbalanserade. Då kan man i det dagsmedvetna 
minnas det man upplevat – helt och hållet eller såsom idéblixtar." 

SK Vad händer eleven kvällarna innan han besöker lektionen? Varför blir han spänd? Eller 
blir han inte spänd? Vad händer? 
VPN Hans mentalhölje ställs in på frekvensen för den kunskapsmassa han skall få under 
lektionen. Med andra ord anpassas höljet till att resonera liksom då man ställer in en radio. Så 
hans uppmärksamhet riktas delvis inåt, och detta skapar icke så mycket en spänning som en 
fokus. Denna fokus påverkar i någon mån emotionalhöljet och de båda fysiska höljena tills 
upptagningen sker. Upptagningen sker när han infunnit sig på lektionen. 
SK Ställs han in på den? 
VPN Han ställs in på en resonerande cykel. Jag känner mig trött. Detta är mycket tröttsamt. 
SK Vad är det som är tröttsamt? 
VPN Det är den där frekvensen – ridån. Det är som en ridå av regn. Man måste liksom stå 
mitt i den, och det är tröttsamt. 
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SK Vad gör ridån? 
VPN Den avskärmar organismen och emotionalhöljet och ställer in mentalhöljet. Man måste 
bildligt talat stå mitt i den. Det är tröttsamt att göra det. 
SK Varför känns musklerna trötta? Påverkar den eterhöljet?  
VPN Den påverkar eterhöljet och musklerna. 
SK Hur påverkar den eterhöljet? 
VPN Eterhöljet är ett energimönster som resonerar med mentalhöljet, vilket påverkar den 
organiska strukturen – organismens celler. 
SK Är det detta som gör eleven spänd? 
VPN Det är inte precis spänning i vanlig bemärkelse. Det är en förberedelse för inställning. 
SK Finns det några förslag på vad man skulle kunna göra för att lindra elevens obehag? 
VPN Det behöver inte lindras. Det skadar honom inte. Han måste lära sig hantera det. 
SK Dessa lektioner – hålls de när eleven somnar eller registreras de i hans mentalhölje medan 
han sover så att han bara behöver spela upp dem? 
VPN Nej, han bevistar en lektion. Registreringen sker när hans medvetenhet är helt fokuserad 
i mentalhöljet. Detta måste ske under en lektion. 
SK Detta registreras alltså i hans mentalhölje när han får lektion?  
VPN Ja. 
SK Men han måste delta i en lektion? 
VPN Ja. Att delta i lektionen betyder att hela hans medvetenhet fokuseras i mentalhöljet. 
SK Men ibland minns eleven inte att han fått en lektion. 
VPN Upptagningen spelas upp för honom när han behöver den. När han får det rätta intrycket, 
den rätta sporren från yttervärlden, aktiveras upptagningen. Men lärjungen minns alltmer av 
det han fått veta när han vaknar upp. För att få besöka lektioner måste man passera en 
energiridå. Lektionerna hålls inte på något visst ställe utan på ett bestämt frekvensband – en 
frekvensdimension som man måste vara inställd på eller resonera med. 
Därmed slutade lektionen. 
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1 mars 1962 
Nattlektion med S. Karagulla 

 
Viola Petitt Neals förmåga att erinra sig 

en nattlektion med en annan elev 
 

Morgonen efter en nattlektion ställdes frågan om VPN kunde erinra sig vilka andra elever 
som också bevistat lektionen. VPN sade att SK inte deltog i hennes lektion, som ägnades åt 
helande, färg och form, utan att hon besökt en annan lektion. 

SK kunde inte minnas en sådan erfarenhet men bad VPN att försöka erhålla den 
nattlektion som SK hade bevistat. Vi är inte säkra på om den erhölls från den upptagning som 
gjordes i SKs mentalhölje eller om VPN fick kontakt med den ursprungliga upptagningen av 
lektionen som finns i mentalvärlden. 

VPN beskrev den så: Dess ämne var eterhöljesmateriens natur och kvalitet. En tankeform 
projicerades för eleverna, däribland SK. VPN såg denna som rörliga filmbilder i sin panna. 
Hon beskrev den såsom följer: 

Etermateria av olika grader kunde resonera med vissa bestämda och begränsade 
frekvensband av energi. Experimentet arrangerades som en krets av stämgafflar runt en 
central stämgaffel. När man slog an den centrala, resonerade de andra, som var stämda efter 
denna. 

Det visade sig att varje människa genom sin frekvens står i förbindelse med planetens 
eteriska centra. Från varje eteriskt centrum i planeten utstrålar energi, som uppfångas av 
människors och djurs eteriska centra. Den eterenergi, som människa eller djur mottar i sina 
centra, förmedlas av planetens eteriska centra. 

En människas individuella eteriska centra resonerar med dessa frekvenser. Vissa individer 
kan resonera med frekvenser inom ett brett band; andra med sådana inom ett smalt band. Det 
finns luckor i de frekvensband människor kan resonera med, då materien i olika människors 
eterhölje tillhör olika nivåer. Till exempel kan en människa ha materia från sjunde och sjätte 
eternivån, medan en annan kan ha materia från femte och fjärde nivån. Envar resonerar då 
med frekvenser som motsvarar hans etermaterias nivåer. Eterhöljets kvalitet bestämmer 
personlighetens. 

Detta är ett stort ämne. Däri ingår också frågan om vissa människotyper och planetära 
typer, som uppvisar speciella materiekvaliteter kännetecknande för den plats där individen 
kausaliserade. 
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Omkring tio elever deltog i denna lektion. 
1 mars, sedan VPN hade försökt få kontakt med den lektion som SK besökt, gjordes ett 

försök att klargöra huruvida VPN kunde få kontakt med en lektion som hållits en vecka 
dessförinnan. Det intryck som erhölls var följande: 

Tydligen hade SK veckan innan bevistat en nattlektion, som behandlade strupcentrum, 
sköldkörteln och bisköldkörtlarna. En meterstor tankeform projicerades i lektionssalen 
att bilda underlag för en föreläsning om och demonstration av strukturen och 
mekanismen hos ett centrum, enkannerligen strupcentrum. Föreläsningen avhandlade 
centrums kärna och kronblad i olika tillstånd såsom tecken på hälsa eller sjukdom. 
Det första man visade eleverna av detta strupcentrum var kärnan och dess rörelser. 
Rörelserna i tankeformens kärna visade att energierna kom in i kärnan medsols och 
efterhand rörde sig nedåt i spiral, så att de bildade en kägla, som nådde inåt till en punkt 
där den gick in i ryggraden. Energierna framträdde som ytterst fina, hårtunna linjer; de 
var självlysande och blekt blå till färgen. Rörelsen var rytmisk och symmetrisk vid 
hälsa. Kronbladen hade ett nätliknande mönster, som var symmetriskt och harmoniskt. 
Det visade sig att olika centra hade olika konstitution. 
Den energi, som flödade in i kronbladen, kom från ryggraden och sprutade fram, likt 
vattnet ur en fontän, i form av en blomklocka. Med andra ord flödade energin utifrån 
och inåt genom kärnan, rörde sig utåt genom kronbladen och skingrades vid 
kronbladens ytterkant. 
Föreläsaren sade att kronbladen är återstudsande signaler, som anger hur energierna tas 
emot och utnyttjas, med andra ord: hur kronbladen fungerar. Kronbladen är liksom 
återstudssignalerna på radar. De är på sätt och vis som en aura runt den centrala 
energivirvel som kärnan utgör. Kronbladen är utlopp för energi som kommer in och 
skingras vid kronbladens ytterkanter liksom elektrisk energi strömmar ut runt en ledare. 
För att illustrera mekanismen projicerade man en tankeform, som visade en störning i 
sköldkörtelns funktion. Sköldkörteln arbetade för fort, och energin i kronbladen 
sprutade ut oregelbundet och alltför snabbt. Detta framgick av närbilden av 
tankeformen. Sedd på längre håll företedde tankeformen ett brott mellan två kronblad 
och i dessa båda kronblad. Detta berodde på att kronbladens symmetriska mönster hade 
brutits sönder något vid dessa oregelbundna utbrott. Föreläsaren påpekade att ett brott 
mellan kronbladen och i kronbladen visade att också bisköldkörtlarna var inblandade. 
Brist på energiflöde till kärnan visade sig i ett nog så allvarligt tillstånd: det fanns 
åtminstone en början till en sjuklig föränd- 
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ring i själva körtelcellerna, utvisande nedsatt funktion. 
Då energi läcker ur kärnan, betyder det att icke all når in i ryggraden såsom den borde 
göra och alltså inte når det område som vitaliseras av detta centrum. Vilken kroppsdel 
som helst, som centret förser med energi, kan alltså berövas sin energi. Till exempel i 
fråga om strupcentrum kan stämbanden drabbas, vilket kan visa sig i försämrad vitalitet, 
som efterhand kan resultera i sjukdomstillstånd. 

VPN kände sig trött och avstod från ytterligare kommentarer. 
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II 

Utomsinnlig förnimmelse 
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Mekaniken för utomsinnlig förnimmelse 
 

17 februari 1961 
Nattlektion med Viola Petitt Neal  
Inspelad av SK 

 
SK Är du i klassen nu?  
VPN Ja. 
SK Vad för lektion bevistar du? 
VPN Det finns flera lektioner. Jag kan delta i vilken jag vill.  
SK Vilken deltar du i nu? 
VPN Kära nån, ämnet – det innehåller så mycket, att jag tror det är bäst att jag går till 
nybörjarkursen.  
SK Vad finns det för olika kurser?  
VPN Hela denna avdelning sysslar med övernormala förmågor och möjligheter – det vi kallar 
utomsinnliga förmågor eller högre sinnesförnimmelse. Jag tror jag går till nybörjarklassen. 
Professorn – läraren – skall just börja denna lektion. Kanske han har hållit den förut, men jag 
har inte varit med om den förut. Jag tror jag stannar här. Han är en mycket behaglig människa. 
SK Hur många finns i denna klass? 
VPN Omkring femton eller sexton, tror jag.  
SK Känner du igen någon i denna klass? 
VPN Nej. Jo, det finns någon som kommer till lektionerna.  
SK Vem? 
VPN Han kommer från någonstans i Europa. Jag tror inte jag känner honom annat än härifrån. 
Han förefaller vara tysk. 
SK Är han läkare eller fysiker? 
VPN Han är studerande, esoterikstuderande. Läraren skall börja lektionen, tror jag. Han säger: 

"I mänsklighetens utveckling på denna planet finns det många möjligheter 
till medvetenhet, som vi inte särdeles uppmuntras att utveckla i den långa, 
långsamma evolutionsprocessen. Det rådde i Atlantis en period av uppmuntran, 
som visade sig högst katastrofal för mänskligheten. Därför drog man bort 
denna kunskap ur släktets medvetande, eller bättre uttryckt lät man den anstå. 
Idag finns 
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många medlemmar av människosläktet som håller på att utveckla en vidare 
medvetenhet om och en känsligare mottagningsapparat för världen vi lever i. 
Många fler människor har förmågor bortom den normala räckvidden, de fem 
sinnena – fler än vi tror har dessa förmågor." 

VPN Han säger att vi alla tar emot intryck från många, många nivåer, från många håll. Och att 
människor, som är litet längre komna i utvecklingen, är känsligare för dessa energiintryck, 
och att många slags förmågor utvecklas. Vi har mycket oklara begrepp om dessa förmågor. 
Som mänskliga individer är vi alla medier för Guds Ljus och Liv – eller bryggor mellan vårt 
rike och andra riken och i vårt eget rike mellan olika nivåer. Vi kan använda ordet "kanal" 
istället för "medium", eftersom ordet "medium" har en mycket inskränkt innebörd i vårt 
nuvarande samhälle – den fysiska världen. Om vi talar om människor såsom kanaler för 
energier, kommer vi verkligheten kanske närmare. Tid efter annan händer det att människor, 
som har denna större förmåga att vara kanal, arbetar på vissa sätt för att hjälpa mänskligheten. 
Han säger: 

"En människa som Edgar Cayce hade eterhöljet och mentalhöljet mycket 
väl inrätade, och om emotionalhöljet hade varit lika väl inrätat, så hade han 
kunnat utföra sitt arbete i fullt vaket tillstånd. I det fallet hade han själv, i 
dagsmedvetenheten, kunnat se vad det var för fel med människorna. Men nu 
var det ett glapp i kontinuiteten hos den medvetenhet han utvecklat trots den 
synnerligen goda överföringen från mentala till eteriska nivån – centra såväl 
som höljen. 

"Han hade inte lika väl utvecklad kontroll över sitt emotionalhölje, så 
därför arbetade han med en grupp läkare i mentalvärlden – helare. Dessa helare 
i mentalvärlden kunde kontakta patienter – ta reda på vad det var för fel på 
dem, och sedan kunde de kontakta Cayce och säga honom det. Men på grund 
av detta glapp kunde han inte göra det i fullt vaket tillstånd. Emotionalhöljet 
utgjorde glappet. 

"Han hade alltså kunnat vara fullt medveten under sådana upplevelser, i 
kontakt med lärarna, helarna i mentalvärlden, men då skulle han ha haft alla tre 
höljena väl inrätade, vilket han alltså inte hade. 

"Gruppen av helare i mentalvärlden, vilka ville arbeta med Cayce för att 
hjälpa människor, måste göra det när han var i ett tillstånd då emotionalhöljet 
var "dämpat" – nästan lossat från personligheten. Det fanns en fint avvägd 
punkt, där denna lösgörelse var tillräcklig för att släppa igenom information 
direkt från mentala till eteriska nivån. Det kräv- 
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des en viss punkt, och ibland var han inte i stånd att uppnå den. När han 
försökte vara till hjälp och ställa diagnos för någon, sökte han dra sig tillbaka, 
och om han kunde göra det på precis rätt sätt, blev resultatet tillfredsställande. 
Emotionalhöljet lösgjordes tillräckligt för att information från mentalhöljet 
skulle kunna komma igenom direkt. Gruppen av helare, som var mycket kloka 
och mycket hjälpsamma lärjungar i mentalvärlden, kunde komma igenom – ge 
informationen och ge råd om vad som kunde hjälpa patienten." 

 
 

Transmediumism 
 
VPN Jag tänkte ställa en fråga – ett ögonblick bara.  
SK Vad då för en fråga?  
VPN Jag vill veta på vilket sätt Cayce skilde sig från ett vanligt transmedium. Jag tror att 
också de andra är intresserade av att få veta det. Han säger: 

"Vanlig transmediumism är mediumism av tillfälligt slag. I dessa fall 
lämnar personen ifråga organismen och eterhöljet. Det uppstår en liten 
skilsmässa mellan de båda fysiska höljena å ena sidan, emotionala och mentala 
höljena å andra sidan. Skilsmässan finns där som en spricka. (Han visar en 
tankeform.) En spricka mellan eteriska och emotionala. Och väsendet i 
emotionalvärlden går in i transmediets fysiska höljen. Det är detta som skadar 
eterhöljet. Dessa människor i emotionalhöljen glider in mellan den emotional-
mentala enheten och den organisk-eteriska, som har blivit något åtskilda. (Han 
visar en tankeform.) Sedan har de kontroll över de båda fysiska höljena. De 
talar och ger sådan information som de har på sin emotionala nivå. För det 
mesta är de bara nyfikna människor, som har gått över till andra sidan, eller 
sådana som vill komma i kontakt. De är inte sådana lärare eller hjälpare som 
står på högre nivå. Ibland fungerar väsendet även i allra lägsta delen av 
mentalvärlden och slinker igenom eteriska nätet, och detta stör eteriska nätet 
kraftigt. Efteråt har nätet alltid blivit svagare och lösare. Väsendet lämnar 
budskap eller talar om ting det vet om. Detta är sådan transmediumism, som 
skadar mediet och inte är bra för väsendet heller." 

VPN Det slags trans som Cayce gick in i var annorlunda. Mentalhöljet hade kvar förbindelsen 
med organiska och eteriska höljena, emo- 
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tionalhöljet "dämpades" eller lossades något – men inte helt.  
SK Hur gjorde han det? 
VPN Han gjorde det genom att upprätta kontakt med en viss punkt i hjärnan. Cayce visste hur 
man gör detta. Det var i själva verket så att denna grupp av helare och hjälpare var lärjungar, 
som arbetade i mentalvärlden. De kunde tala, de kunde lämna sin information, men de talade 
inte med sina egna röster, de gav informationen åt Cayce på den nivå i mentalvärlden där han 
befann sig, påverkade sedan eteriska och organiska hjärnan, och så talade han. Men eftersom 
hans emotionalhölje var "dämpat", hade han bara svaga minnen då och då och vanligen inga 
minnen av vad som sades. I regel måste man ha en oavbruten ström av medvetenhet från 
mentalhöljet via emotional- och eterhöljena till organiska hjärnan. Men eftersom han hade 
dålig kontinuitet där – ett glapp på grund av att hans emotionalhölje ej var så väl inrätat – så 
kunde inget väsen ta sig in i hans organism eller eterhölje. Helarna skyddade honom för detta 
och arbetade med honom. Han hade en mycket säregen kontinuitet mellan det mentala och 
eteriska. Mentalhöljet, vi skulle kunna säga den mentala hjärnan, hade sin egen förbindelse 
med eterhjärnan. 
SK Skulle man kunna säga att det han gjorde var ett slags självhypnos? Fråga läraren! 
VPN Han säger: 

"Det är en oriktig benämning. Alldeles bestämt oriktig. Han hypnotiserade 
sig inte. Han delvis lösgjorde emotionalhöljet medvetet genom att fokusera sig 
på en viss punkt i hjärnan. Han visste hur man gör detta – det var inte 
självhypnos. Han gjorde det medvetet i avsikt att hjälpa andra, och han visste 
vad han gjorde." 

SK Hur fick han tillgång till uppgifterna om patienterna och uppgifterna om deras tidigare 
inkarnationer? Var det riktig information? Fick han den av helarna i mentalvärlden? 
VPN Han fick den av helarna i mentalvärlden. De har uppgifterna där. Vid enstaka tillfällen, 
när han befann sig i detta ganska ovanliga medvetenhetstillstånd, kunde han skaffa 
uppgifterna själv. Men vanligen gav de honom informationen, säger läraren. 

Jag lyssnade just på en del saker. Han säger att människor som är kanaler kan vara det på 
många olika sätt. Han säger: 

"Ta till exempel Tal-Mar. Tal-Mar arbetar från kausalhöljets nivå. Han 
kontaktar den kausala nivån. Han har bättre emotionalhölje än Cayce hade. 
Bättre inrätat, ganska stabilt. Kontinuiteten mellan det emotionala och 
organiskt-eteriska är god; mentalhöljet är dock dåligt inrätat. Mentalhöljet är 
inte så väl utvecklat som det borde. I början, i hans 
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tidiga upplevelser, när han tycktes befinna sig i tillstånd av trans, fanns det en 
klyfta mellan hans organiskt-eteriska jag, emotionala jag och mentala jag. Och 
det var lärjungar i högre mentalvärlden som talade genom honom. Det var inte 
trans av det vanliga slaget. De tog inte hans fysiska höljen i besittning. 
Återigen: vid vanlig transmediumism, som inte är så bra, går väsendet från 
emotionalvärlden eller från lägre mentalvärlden in i organismen med eteriska 
höljet. I Tal-Mars fall sker detta inte. Där är det mentalhöljet som lösgöres. 

VPN Jag försöker förstå detta att mentalhöljet lösgöres. Det är därför han inte minns vad som 
har sagts. Ideerna från högre mentalvärlden – från en grupp lärjungar, i synnerhet en lärjunge 
– intrycktes på hans emotionala hjärna, hans organisk-eteriska hjärna, tillräckligt för att han 
själv skulle tala, men han talade med sitt eget tonfall, inte väsendets, eftersom ett väsen går in 
och styr individens stämband. Det använder egentligen inte hans hjärna – utan för det mesta 
stämbanden. Men i detta fall fick han ideer direkt från de högre mentalnivåerna, kausala 
nivåerna, vilket påverkade den emotionala och eteriska hjärnan och han formulerade de 
ideerna i den fysiska världen. Eftersom hans mentalhölje var urkopplat, var han inte 
medveten. Det var ingen skilsmässa, inget avbrott, mentalen bara var urkopplad. 
SK Vad menar han med urkopplad? 
VPN Ej fungerande. Kontakten urdragen. Han visar en tankeform. Han säger att den förbigås 
– tas ur kretsen. 

Men under ett tidsskede arbetade flera lärjungar från kausal- eller själsnivån för att skapa 
en förbindelse genom mentalhöljet. Centra i Tal-Mars mentalhölje är inte så dåligt 
samordnade; mentalhöljet i sig är dock dåligt utrustat. Han har inte använt det så mycket som 
han borde – eller har något hänt med det. Jag vet inte vilket. Det ser bättre ut än det andra. 
Under en tidsperiod gick det att upprätta telepatisk kontakt med honom. Det där andra var en 
anpassningsåtgärd. Det var inte viktigt i sig, när han inte var medveten. De försöker upprätta 
telepatisk kontakt, därför måste de använda också mentalhöljet. Eftersom han har ett dåligt 
utrustat mentalhölje, är det många av ideerna han egentligen inte förstår. Men han upptar dem 
korrekt och gör så som man förklarar för honom – genomför ideerna så som man förklarat 
dem för honom. Han säger: 

"Tal-Mar har visat sig vara ett mycket följsamt och lämpligt redskap för 
mottagning av ideer från rymdintelligenserna, som är människor på en högre 
frekvens eller ett högre stadium av utveckling. Tal-Mar förbereddes i detta liv 
för 
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detta slags arbete." 
VPN Någon frågar något. 
 
 
 

Telepatisk kontakt med rymdintelligenser 
 
SK Vad frågar de? Finns det andra som får sådan kontakt?  
VPN Många människor får sådana kontakter – de flesta av dem bara då och då – bara till en 
viss grad, telepatisk kontakt med rymdintelligenser. Han säger: 

"Det finns många sådana människor. Alla gör de det på samma sätt från den 
kausala nivån till mentalhöljet, till emotionalen, till eterhöljet och till organiska 
hjärnan. Detta är inte alls klärådiens. Det är överföring av begrepp och ideer 
som vi översätter till vårt eget språk – såsom elektroniska 
översättningsmaskiner gör. Hjärnan har denna mekanism, men man får ideerna 
och begreppen direkt, inte på något språk, utan begreppen översätts till ens eget 
språk omedelbart." 

SK Är det från kausalhöljet? Är det kausalhöljet man använder hos Tal-Mar? 
VPN Nej. Nej, jag tror inte – jag vet inte – jag skall fråga. Det tycks finnas en bro mellan den 
kausala nivån hos sändaren till mentalhöljet hos mottagaren. En särskild bro liksom i Tal-
Mars fall. 
 
 

Den medvetne lärjungens kontakt 
med den andliga hierarkins ashramer 

 
VPN Man kan få kontakt med den kausala nivån hos en individ, som själv har en hel del 
medvetenhet om sig själv såsom själ. Det är en kontakt av ett något annorlunda slag. Han 
säger: 

"I det fall individen är medveten lärjunge på Vägen och arbetar med en 
ashram, medverkar även kausalhöljet. Då kan antingen individen ta kontakt 
med ashramen eller ashramen med individen genom mentalhöljet via 
emotional- och eterhöljena till organiska hjärnan. Om lärjungen inte endast hör 
budskapet utan även beger sig till platsen, är även kausalhöljet med i kretsen. 
"Lärjungen använder också kausalhöljet. Han kan ställa frågor i sin tanke och 
ofta veta svaren, eftersom han först kontaktar svaren i kausalvärlden om 
mängder av ting. Han vet genast svaren, ofta därför att han kontaktar dem i 
kau- 
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salvärlden genom kausalhöljet." 
VPN Det tycks finnas ett antal kombinationer av sätt på vilka människor är kanaler. Att vara 
så kallat transmedium är något helt annat än att vara kanal. Denna andra typ skulle han kunna 
kalla mediumism, om det inte vore för att ordet kommit att avse enbart människor i 
transtillstånd, där ett annat väsen tillfälligt tar över deras höljen. Det är ett väsen, vars 
frekvens inte behöver vara i god resonans med personen ifråga och därför kan allvarligt störa 
hans eterhölje. Han säger att det finns många andra ting att avhandla i samband med detta. 

Men i natt ville han endast klarlägga vissa sidor av dessa frågor. Jag tycker det är en bra 
lektion att vara med på. Han verkar ge en del bra information. 
SK När blir nästa lektion i detta ämne?  
VPN Regelbundna lektioner – när man väl är mogen för dem – dessa kurser liksom roterar. 
Man ger dem regelbundet. 
SK Ger han ytterligare information? 
VPN Han gjorde ett litet uppehåll här. Någon ställde en fråga. Cayce hade själv 
helarförmågan. Det vill säga: han var kanal för den. Detta på grund av hans inrätningar och 
hans inställning: hans goda vilja. Han ville hjälpa mänskligheten på detta sätt. 
SK Kan du ställa en fråga? 
VPN Det tror jag. 
SK Fråga varför det var svårt att väcka Cayce, om någon hade strukit med händerna över hans 
kropp, sedan han fallit i detta slags sömn. 
VPN Han säger: 

"Det rådde en sådan känslig balans, när ett av höljena var lösgjort, att en 
sådan strykning störde emotionalhöljets magnetströmmar, liksom gjorde 
lösgörandet ännu fullständigare, vilket inte var bra för Cayce. Det gick då för 
långt. Det störde det magnetfält som hör ihop med emotionalhöljet – det var 
bättre att låta bli. Det var en mycket känslig balans man måste upprätta för att 
nå detta. Cayce gjorde sitt bästa att vara mycket sansad i allt detta, och han var 
duktig." 

VPN Han säger att han skall ta upp andra sådana saker och försöka ge oss en något klarare 
bild nästa gång. Han säger: 

"Kom ihåg att lärjungar är kanaler för livskraften och att ni är kanaler för 
energier hela tiden. Var medvetna om detta och bibehåll en positiv och 
konstruktiv syn på livet, så att ni riktar energierna vist." 

VPN Jag tror att detta är slutet på lektionen. 
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SK Kan du ställa en fråga?  
VPN Ja. 
SK Kan du fråga honom vad det är för slags tillstånd som "H" brukar gå in i? Är det en 
störning av medvetenhetstillståndet eller mediumism? 
VPN Han kommer att ta upp det under nästa lektion. Det är ett något annorlunda tillstånd. Inte 
precis likt de två andra som vi behandlat under denna lektion. 
SK Kan du fråga honom om han tar upp mental och emotional hypnos nästa gång? 
VPN Ja, han tänker behandla dessa ting, säger han. 
SK Kan vi få ställa en fråga? Kan vi få fråga om mannen som skrev boken "Tredje ögat"? Var 
det något slags besatthet eller mediumism eller vad var det? 
VPN Han säger att han skall ta upp det när han talar om ett annat slags besatthet av 
människans organism. I samband därmed kommer han också att behandla devakrafterna. Han 
tar inte upp det i natt. 
SK Är Tal-Mar där? 
VPN Nej. 
SK Är det någon där som du känner? Är "R" där?  
VPN Nej. 
SK Deltar "R" i den här undervisningen?  
VPN Jag vet inte. 
SK Vet du om han har varit där förut? 
VPN Jag vet inte. Han säger att undervisningen är slut för i natt. 
 
 

Helande genom änglakrafter 
 
SK Går du till någon annan lektion? 
VPN Han säger: 

"Gå in i Kapellet, låt ängeln ge dig helande energi!" 
VPN Å! Det är en härlig ängel! 
SK Vad är det för en ängel? Vit? 
VPN Den är blå och har en stor gloria, liksom ett luftigt vitt moln av puder. 
SK Är du inne i kapellet nu? 
VPN Ja, det är skönt – mycket behagligt ljus. 
SK Vad är det för helande du får av honom? 
VPN Jag tror han helar allt som är fel på oss. 
SK Kan man ställa en fråga till ängeln eller inte? 
VPN Nej. 
SK Varför inte? 
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VPN Han är mycket lång och vacker och avlägsen. 
SK Kan du inte fråga honom något? 
VPN Jag tror inte det vore lämpligt – nej, det tror jag inte. 
SK Är läraren där? 
VPN Nej. 
SK Är du den enda i kapellet? 
VPN Ja. 
SK Vad är det för ljus han riktar mot dig? 
VPN Jag måste tillbaka genom ridån nu. 
SK Går du inte till någon annan lektion? 
VPN Nej. 
SK Varför inte? 
VPN Han säger att jag är trött. Jag behöver sova. 
SK Vem säger det? 
VPN Läraren säger det. 
 
 

24 februari 1961 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
VPN Vi är ute på en stenlagd gård – en sorts stenlagd gård – och vi kan gå till lektionerna nu 
om vi vill. Jag tror jag skall söka upp nybörjarkursen om utomsinnlig förnimmelse – om 
mekaniken i den. 
SK Är du på lektion nu? 
VPN Vi talade just med en av lärarna. 
SK Om vad då? 
VPN Om samlingen. Vi fördes in i templet, sade han. Inte precis templet, tror jag, utan ett 
sammanträdesrum för en del av detta, eftersom vi behövde fundera på det. Och det förbereder 
också vårt tänkande och hjälper oss att brygga över, så att vi minns bättre. Men jag tror att vi 
får lov att gå till lektionen nu. Måste hitta lektionen om utomsinnlig förnimmelse. Måste gå 
dit där hjulsalarna är. En av nybörjarklasserna. En av de elementära om utomsinnlig 
förnimmelse, för jag tror det hjälper att få en del praktisk information om dessa saker. Det här 
är den klass jag var med i förut, där man studerade mekaniken för utomsinnlig förnimmelse. 
Instruktören säger: 

"Om vi vet hur dessa olika metoder fungerar, hjälper det oss senare att träna 
människor – hjälper dem att utveckla vissa av dessa förmågor snabbare och 
lättare och på sätt som är nyttigare för människosläktet." 

SK Är det samma lärare som förra veckan eller en annan?  
VPN Nej, jag tror det är samme lärare som förut. Han säger: 
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"Vi skulle kunna gå framåt ett stycke i vårt studium av en del av dessa ting, 
som har att göra med något slags kontakt med andra intelligenser. Ordet 
"mediumism" är inte bra, förutom då det används om transmediumism – 
kontakt med emotionalvärlden. Det är det minst viktiga slaget, och det är inte 
bra för mediet." 

 
 

Överskygd 
 
VPN Han talar i natt om överskygd. Han säger: 

"Det kan förekomma överskygd av flera olika slag. Det är möjligt att få 
överskygd från mentalvärlden, från någon lärjunge i mentalvärlden som är 
intelligent, snabbtänkt och söker arbeta med en ashram. Det är en lärjunge, en 
invigd eller en adept, som kan överskygga. När överskygdet kommer från 
mentalvärlden – det enklaste slaget – förflyttar sig den överskyggande in i 
mentalauran hos personen i fysiska världen. Man kan i viss mening säga att han 
blandar sin mentalaura med den andres, så att denne är helt medveten om sina 
egna mentala processer och samtidigt medveten om vad lärjungen säger. 
Detsamma kan förekomma med en medlem av ashramen. Någon av adepterna 
eller mästarna förflyttar sig faktiskt för stunden in i mentalauran hos lärjungen 
eller eleven, och denne kan då upprepa ord för ord vad mästaren säger. Han 
kan i varje stund välja att inte göra det och att återgå till sina egna mentala 
processer." 

VPN Han talade med mig och sade att jag hade ett mycket bra exempel på detta i fallet "NB", 
och han bad mig söka komma ihåg vad som sades till mig vid det tillfället. Att komma ihåg 
vad som hände och vad som sades under de samtal jag hade med mästaren Septimus. 
SK Vilken mästare? 
VPN Septimus. Han är en grekisk mästare.  
SK Septimus eller Serapis? 
VPN Septimus. S-E-P-T-I-M-U-S.  
SK Vad hände? 
VPN Han säger att jag minns det. Han sade att "NB" var en individ genom vilken vissa 
adepter och ett par av mästarna kunde tala genom överskygd. Han säger: 

"'H' har överskygd från mentalvärlden, från en lärjunge som är mycket lärd 
och har lätt att uttrycka sig. Denne lärjunge är alltjämt på människostadiet men 
befinner sig ej i inkarnation för närvarande. Men 'H' är tidvis också mottag- 
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lig för emotionala inflytanden, som inte är goda. Lärjungen i mentalvärlden är 
intelligent och mycket lärd och gör ett mycket gott arbete. Han är inte en 
invigd, men han är en god lärjunge och mycket konstruktiv. Han går in i 'Hs' 
mentalaura. Han går över på dennes mentala våglängd. 'H' kan tala klart och är 
medveten om sig själv som individ men står åt sidan – hans egna tankar står åt 
sidan. Han erkänner denne lärjunge. Det lärjungen säger formulerar han med 
sitt eget intellekt och är fullt medveten om vad som försiggår. Just därför att 
det inte är hans egna tankar, minns han dem inte särskilt tydligt, förrän han 
läser dem och tänker igenom dem. 

"Denne lärjunge är från en tredje strålens ashram, och han sköter detta 
arbete från den mentala nivån med ashramens samtycke. Han är inte adept eller 
invigd." 

SK Är "H" medveten om honom? 
VPN Under åren har "H" blivit medveten om honom som om han vore hans andra jag. Ibland 
tror "H", att det är hans eget högre eller bättre jag som talar. Ty när man får överskygd, blir 
det ett slags blandning. Det här är intressant. Ens eget intellekt blir bärvåg för denna högre 
vågfrekvens, liksom radio. 
SK Hur överförs det sedan till fysiska världen? 
VPN På samma sätt som våra egna mentala processer – vårt intellekt. 
SK Vad jag menar är – kommer överskygdet från mentalvärlden eller från lärjungens 
mentalhölje? 
VPN Från mentalhöljet direkt till eteriska hjärnan och sedan till organiska hjärnan. Överskygd 
är intressant. Överskygd kopplar inte bort emotionalhöljet, det går igenom emotionalhöljet 
men använder det inte. 

Det är en annan sak med Tal-Mar. Bäst uttrycker man det så att vid överskygd går den 
individ, som arbetar med människan, in i hennes mentalaura, blir för stunden en del av den, 
och går senare ut ur den. Överföringen sker på bärvåg – individens intellekt. Han säger att den 
fungerar som bärvåg. Detta gäller inte i fallet Tal-Mar, där det finns en telepatisk förbindelse 
åt båda hållen. 
SK Kunde en klärvoajant se vad som händer "H" när den andre lärjungen är närvarande? 
VPN Klärvoajanten skulle troligen se den andre lärjungen stå bredvid honom, i detta fall. Han 
säger: 

"Skillnaden mellan detta och bara en välmenande varelse i mentalvärlden är 
att lärjungen som gör detta har fullmakt att göra det som en tjänst åt ashramen. 
Det finns problem 
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med 'H' – detta är en privat och personlig sak för honom. 
"'NB' är ett bättre exempel. Hon hade emotionalhölje, fysiska höljen och 

mentalhölje som var disciplinerade. Hon var en klartänkt, hängiven människa, 
bildad, välvillig och gedigen. Hon var också kanal för en del mycket bra 
information." 

VPN Han talade med mig, eftersom det verkade som om jag vore här för ett visst syfte. Han 
påminner mig om det: att erinra mig henne som ett exempel jag har mött i min egen 
erfarenhet. Han säger: 

"För en mycket väl integrerad lärjunge, som står ashramen nära, kan det vid 
mycket sällsynta tillfällen förekomma att mästaren eller adepten inte endast 
kommer in i mentalauran utan även går in i lärjungens hölje mer fullständigt. 
Detta sker med fullt medvetet samtycke av lärjungen, som är fullt medveten 
om vad som försiggår, om mästaren talar genom hans hölje." 

SK Hur sker det? 
VPN I korthet: mästaren går in och använder höljet. 
SK Men om lärjungen går ut, vilken del av honom är det då som går ut? Går han ut för att gå 
in i kausalhöljet? Vad är mekaniken i det? 
VPN Han befinner sig i kausalhöljet men har förbindelse med organismen, eter-, emotional- 
och mentalhöljet, en förbindelse som han inte har förlorat. Han kommer ihåg vad som sägs 
och göres. Detta gör han i kompanjonskap, i arbetsgemenskap med adepten eller mästaren. 
Detta sker bara om det finns en synnerligen nära relation med lärjungen. Det är detta som 
kallas "lärjungen i mästarens hjärta" – vilket betyder att han är samstämd med mästarens 
avsikt och arbete, att mästaren har ett kärleksfullt samarbete med honom. Detta sker inte 
särskilt ofta, åtminstone inte för närvarande. Han säger: 

"Det blir mycket mer överskygd av ett annat slag. Kristus börjar 
överskygga många lärjungar med manteln av Sitt Liv och Medvetande. En stor 
grupp lärjungar kommer att omfattas av detta överskygd – många är redan 
överskyggda i viss utsträckning – så att denna idé i sin Kristus-form skall börja 
bestämma tänkandet hos lärjungar som valt att hänge sig åt Hans arbete och 
bereda vägen för Hans återframträdande." 

VPN Jag frågade hur detta skulle ske – vad mekaniken i det är. Han säger: 
"Det sker från kausalhöljet till mentalen, därefter genom emotionalen till 

eterhöljet och organismen. En klar linje för ideer och tankar. 
"Det finns ett annat slag av medvetenhet, av utomsinnlig 
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förnimmelse, där lärjungen blir allt mottagligare för idévärlden. Detta är 
kausalvärlden. Allt eftersom lärjungen blir medveten om sin egen själ, blir han 
i stånd att kontakta livet i kausalvärlden och lära känna ideer i idévärlden eller 
föra med sig sådana ideer tillbaka till personlighetens nivå."  

VPN Han säger att detta är ett stort ämne. Det finns mycket att förklara om det, och det 
kommer mycket snart att finnas vissa metoder att uppöva sådana förmågor med i de fall de 
redan förvärvats till någon del. 

Därmed slutar lektionen för i natt. 
SK Skulle vi kunna ställa en fråga?  
VPN Jag skall försöka. 
SK Vad är det som gör det möjligt att överskygga vissa lärjungar – som till exempel "H"? 
VPN "H" kan inte kontakta ashramnivån, och det är därför som hela hans arbete är 
kompilation. Lärjungen som arbetar med honom har en mycket omfattande lärdom, har 
kunskap så att säga lagrad. Det är värdefullt att det kommer ut. Ifråga om "H" är det en 
samordning. Detta är intressant. En speciell samordning mellan de sju centra i mentalhöljet. 
Han säger: 

"Emotionalhöljet är mycket stört. Det är inte så bra samordnat, har inte så 
mycket harmoni inom sig. Eterhöljet och organismen är mediala, och i 'Hs' fall 
gynnar medialiteten överföringen från mentalhöljet till den eteriska och 
organiska hjärnan. Detta är inte nödvändigtvis bra men används här för ett gott 
syfte. 

"Han har problem i eterhöljet också, och i organismen. Samordningen i 
mentalhöljet är resultat av många liv med stor mental disciplin och utveckling, 
men han gav sig in på vänsterhandsvägen under en tid. Nu bemödar han sig 
kraftigt att arbeta på högerhandsvägen." 

VPN Han är inget bra exempel på detta överskygd förutom att han är en av de människor vi 
frågat om. Läraren sade att det var därför att jag frågade som han tog upp hans fall. "NB" är 
ett bättre exempel.  
SK Men Benny då? 
VPN Han är annorlunda – venusian – helt och hållet annorlunda, säger han. 
SK Tänker han behandla detta ytterligare någon annan gång? 
VPN Det blir fler lektioner. 
SK Säger han när nästa lektion blir? 
VPN Det hålls lektioner hela tiden. Jag måste gå tillbaka genom ridån, för jag är trött i natt. 
Han säger att det alltid är litet ansträngande att hålla kontakt med ashramnivån och hålla 
kontakt genom ri- 
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dån. 
SK Kan han förklara hur du kan hålla en sådan kontakt? Vad är mekaniken i det? 
VPN Han säger: "En annan gång." 

Jag får inte bli för trött när jag gör det. Det är fint att göra det. Jag klarar det bättre än jag 
gjort förut och en längre stund. Det räcker för i natt. 
 
 

9 mars 1961 
Nattlektion med Viola Petitt Neal  
Inspelad av SK 

 
Klart skådande 

 
VPN Klart skådande, som inte sker med fysiska ögonen utan på dessa andra nivåer, har med 
"identifikation" att göra. Man identifierar sig med saken man ser, och då lär man känna den. 
Man kan identifiera sig så med tingen endast efter måttet av ens egen utveckling. Kvaliteten 
på materien i ens olika höljen bestämmer vad man kan identifiera sig med. Det moderna 
uttrycket är "vad man kan resonera med". Kvaliteten på de tankar och känslor man hyser 
under dagen bestämmer kvaliteten hos materien i organismen, eter-, emotional- och 
mentalhöljena. Vi är alla byggare, liksom muraren. Dagligen bygger vi in i våra olika höljen 
ny materia, som är bättre eller sämre än den som redan finns i höljet. Kvaliteten hos tanke och 
känsla bestämmer materialet. 

Lärjungen är den medvetne muraren, som dag för dag bygger det tempel vari han, själen, 
utför livets skapelseritualer. Klart skådande är normalt för högre utvecklingsstadier. 

Att centra i ett visst hölje är samordnade betyder att höljets materia är elastisk, flexibel 
och mer homogen på sina frekvensnivåer, så att de inkommande energierna cirkulerar 
harmoniskt. Varje energivirvel har en harmonisk rytm med varje annan virvel inom ett visst 
hölje och i förhållande till andra höljen. De flesta människors höljen (eteriska, emotionala, 
mentala) har materia av alla slags frekvenser. Det ser ut ungefär som en mur med vackra, 
symmetriska stenar i ett avsnitt, stenskärv i ett annat, oregelbundna stenar i åter ett annat. 
Därför kan man inte få någon klar resonerande ton. 

Professor "A" har ett mentalhölje, som är så fulländat inrätat att han har omedelbar 
tillgång till vilken kunskap han vill i mentalvärlden. Hans emotionalhölje är nästan atrofierat, 
då det inte är inrätat såsom det borde vara, utan energierna från mentalhöljet bara förbi- 
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går det på sin väg till fysiska hjärnan. 

Mer om detta i nästa nattlektion. 
 
 

10 mars 1961 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
SK Var hålls den här lektionen? 
VPN Jag tror det är i tredje strålens ashram. Vi måste inta våra platser. 
SK Hur många är närvarande? 
VPN Sjutton eller arton. 
SK Finns där någon som du känner igen? 
VPN Nej. Det här är skolan för dessa ting. Jag tror att läraren skall börja nu. Han säger: 

"Detta är ytterligare en föreläsning om utomsinnlig eller högre 
förnimmelse. 

"Utomsinnlig förnimmelse är fullkomligt normal. Den är början på ännu en 
oktav av utveckling i människoriket, och människor kommer överallt, i alla 
länder, att utveckla dessa utomsinnliga förmågor. Den är ytterligare en oktav 
av syn, hörsel, smak, lukt och känsel. För oss verkar den ovanlig, då vi inte har 
träffat de människor som har nått detta slags utveckling. 

"Den ytterligare högre nivån, sjätte rotrasen, kommer att uppvisa betydligt 
mer av denna utveckling såsom ett normalt inslag i dessa individers växande 
förmågor. Dessa förmågor uppträder när personligheten fulländas som redskap. 
Det finns för närvarande många olika typer av utomsinnlig förnimmelse, men 
de kommer egentligen alla att höra till den normala, rytmiska utvecklingen i 
nästa rotras. Idag tycker vi att sådan utveckling är något ovanligt, men den är 
löftet om nästa steg i evolutionen. 

"Vi har förmodligen många frågor att ställa om denna utomsinnliga 
förnimmelse. Men först bör vi inse att de som äger dessa förmågor ofta 
uppvisar bara en av dem, kanske två, möjligen tre. Människor förefaller 
utvecklas något ojämnt, så att de finner sig ha utvecklat en förmåga men inte 
en annan. 

"Personligheten bör bli ett mycket bättre redskap för själens uttryck. Därför 
bör vi betänka att personligheten är sammansatt av flera delar – höljena – och 
ändå arbetar som 
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en enhet. Men ibland är detta slags utveckling mer markerad i ett hölje än i de 
andra. Den förbigår eller hoppar över något hölje för att istället använda andra 
höljen. 

"Till exempel har professor 'A' en ojämn utveckling. Han har ett mycket 
välutvecklat, väl inrätat mentalhölje på högre nivå. Mental- och kausalhöljena 
är välutvecklade. Han har omedelbar tillgång till kunskap från högre livsnivåer, 
vilket är ganska normalt för detta slags utveckling, men ovanligt för oss. Men 
hans problem är emotionalhöljet, som inte är så väl utvecklat; faktum är att han 
inte använde det tillräckligt i tidigare inkarnationer. Han har alltså omedelbar 
tillgång till all kunskap i mentalvärlden. Men han är handikappad i viss mån, 
eftersom emotionalhöljet inte är så väl utvecklat. Det måste förbigås, så att 
kunskapen kommer från kausala till mentala och sedan direkt till fysiska nivån. 
Ibland gör hans emotionalhölje ett svagt försök och stör därmed i viss mån 
mentalhöljet. Därför har han vissa problem – är sorgsen för känslolivets 
problem. 

"Sjätte rotrasen bör ha denna omedelbara klara kontakt med mentalvärlden 
och kunna ta upp den genast, vara medveten om den, ha ett gott minne av den." 

SK Kan du fråga läraren, vad han menar med att 'A' har mentalhöljet väl inrätat och centra 
samordnade? Vilka centra är samordnade? 
VPN Läraren säger: 

"Alla centra i hans mentalhölje är samordnade, alltifrån kundalini- eller 
bascentrum och hela vägen upp. De befinner sig alla i ett harmoniskt inbördes 
förhållande, och de klarast lysande centra är de aktivaste – ajna- eller 
ögonbrynscentrum, hjässcentrum och kundalinicentrum. 

"Men däremot är emotionalhöljets centra inte så samordnade, att de 
befinner sig i en inbördes harmonisk frekvensskala. Felet ligger hos det 
inneboende jaget. Denna individ måste utveckla sitt emotionalhölje för att få en 
mer fulländad personlighet." 

SK Är det samma sak med de andra bröderna "As" utveckling? 
VPN De har samma slags utveckling. De valde att inkarnera tillsammans för att kunna hjälpa 
och stödja varandra. Han säger: 

"Som det sedan visat sig, har denne man inte varit i stånd att uträtta så mycket 
som är viktigt för mänsklighetens välfärd, även om hans kunskap och förmåga 
har varit användbara. 
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Klärådiens 
 

"Många människor som är klärådienta använder enbart emotionalhöljet – kom ihåg detta. 
Men det finns flera sätt att stämma in sig på den högre kunskapen." 
 
 

Telepati 
 
VPN Ibland används det telepatiska sättet. I det fallet är lärjungen vanligen i kontakt med 
någon medlem av femte naturriket och erhåller då omedelbart, vanligen genom kausalhöljet, 
den kunskap eller uppgift han behöver eller ber om. Han säger: 

"Detta är ett personligt förhållande mellan en ashrammedlem och lärjungen, 
ett förhållande i vilket lärjungen har förmågan av detta slags meddelelse. Det 
finns andra som har särskilda förmågor, men det är för det mesta en fråga om 
inrätning. Ibland finns ett glapp i inrätningen. Då är något av höljena inte 
inrätat, vanligen på grund av att höljets centra inte är rätt samordnade. 
Eterhöljet måste vara ganska väl inrätat; då kan även mentalhöljet eller 
emotionalhöljet rätas in, ibland båda. När alla tre höljena är ganska väl 
inrätade, kan man få en mer sammanhängande, sannare och klarare 
mottagning. 

"Hela frågan om utomsinnlig förnimmelse har egentligen att göra med 
mekaniken i höljen och centra och frekvenserna hos energi och materia. En 
människa, som har en väl avvägd utveckling, har dessa kraftvirvlar (centra) 
ganska väl utvecklade i varje hölje, och de roterar också med harmonisk rytm 
och hastighet. Detta är vad vi har att vänta oss; detta ingår i mänsklighetens 
utveckling. 

 
 

Förutvetande 
 

"Många människor har fler förmågor än de vet om. De råkar snubbla över 
en förmåga, exempelvis förmågan att veta framtiden, men de vet inte att de 
även har andra förmågor. Ifråga om förutvetande kan man säga att många 
händelser i själva verket är förutbestämda, eftersom vissa kraftlinjer är 
förutbestämda att skära varandra i vissa punkter i tiden och rummet. Man kan 
också säga att det är möjligt att se in 
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i framtiden, även om någon okänd kraft kan komma emellan och ändra 
händelsekedjans riktning. Men ifråga om förutvetande är händelsekedjan 
vanligen redan igångsatt." 

VPN Han säger att Ouspensky har givit ett mycket bra exempel till förklaring av detta: 
Människorna på taket av en byggnad ser mer av paraden nere på gatan än människan nere vid 
hörnet gör. Läraren säger: 

"En del av er har frågor inom sig. De som så vill kan ställa frågor om dessa 
ting. 

 
 

Omedelbar klar vetskap 
 

"Omedelbar klar vetskap är en intuitiv förnimmelse från själsnivån. Den 
kommer igenom som en förvissning om klar vetskap i samma ögonblick. Den 
blixtrar fram från själsnivån, kausalhöljet, till den fysiska nivån ganska snabbt, 
utan mycken störning på emotionalnivån. Men en människa, som har mycket 
stört emotionalhölje, har problem med att få igenom dessa blixtar av omedelbar 
klar vetskap. 

"Telepati blir i sin framtida utveckling ett normalt meddelelsesätt. Det 
handlar om att tänka tankar, som ger impuls till elektriska fält, vilka i sin tur 
påverkar hjärnan hos den mottagande personen, som kan svara på samma sätt. 

"Rymdmänniskorna vet hur man gör detta. De vet hur man på detta sätt når 
hjärnan hos mottagliga jordmänniskor. Ett fåtal är mottagliga för dessa 
meddelanden, de flesta är det inte. En del människor kan mycket snabbt ställa 
om sig till att ta emot, men för andra är det alltför störande, så de får bara en 
liten del av det, inte alls mycket. Kom ihåg att detta ligger i linje med den 
normala utvecklingen i framtiden, även om det är ovanligt just nu och på detta 
stadium. Det finns bara sporadiskt här och där." 

VPN Det finns mycken energi i den här klassen. Jag vet inte varför.  
SK Vad för slags energi? 
VPN Idéenergi. Jag tror man känner att det finns så många saker att veta om och förstå. Men 
tar in bara litet i taget. 
SK Ställer de frågor? 
VPN Jag tror eleverna kämpar med energin. För att anpassa sig till den krävs det en del av 
dem; av de flesta. 
SK Vad har "C" för möjligheter? 
VPN Det är en personlig fråga. 
SK Kan du inte ställa den? 
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VPN Nej. Men jag kan fråga honom. En del av eleverna vill ställa honom några liknande 
frågor. Han skall tala med mig litet senare, när lektionen är över. Några av oss kan ställa 
frågor då. 
SK Vad är det huvudsakliga diskussionsämnet? 
VPN Det som vi har talat om. Jag försöker uppfatta vad som sägs. Det är en sorts förberedelse 
för att hjälpa oss att förstå hur det går till att ta emot ideer snabbare och i större omfattning. 
Han säger: 

"I vår nuvarande civilisation är det ganska svårt, eftersom det är mycket ni 
vet som ni inte kan använda så länge människorna inte är mogna för det." 

VPN Han sade att han nu kommer att tala med flera av oss enskilt. Vi är tre, som vill ställa 
några frågor. Han säger: 

"Materien i höljen och centra betyder mycket för skillnader i mottaglighet, 
och om ni inte låter yttervärlden störa er för mycket, blir ni mottagligare." 

 
 

Strålen 
 
VPN Han säger mig att jag är försiktig. Att jag skulle kunna använda strålen. Att skicka ut 
strålen för att iaktta saker i olika delar av världen – det är liksom en ... Han säger att vi ännu 
inte har begrepp att förklara det med i fysiska världen, men att man skickar ut strålen från 
ajnacentrum. Därvid är alta major-, ajna- och hjässcentra samordnade, så att de bildar en 
triangel. Strålen går ut till olika delar av världen. Ifall man behöver kunskap eller uppgifter 
om något i syfte att hjälpa till i Planen, kan man ofta göra detta. 
SK Är det en samordning mellan eteriska, emotionala eller mentala centra? På vilken nivå är 
dessa tre centra samordnade? 
VPN Han sade att det i detta fall är en särskild samordning på eterisk nivå; att man på sätt och 
vis fotograferar eteriskt. Å, detta är intressant. Det bildas en triangel av energier i det eteriska. 
Därefter skickas strålen ut och kommer tillbaka till mentalhöljet. Sedan blixtrar den tillbaka 
till det eteriska igen. 
SK Vilket är förhållandet mellan dessa tre centra? När man säger att de är samordnade, menar 
man då frekvenserna eller de harmoniska övertonerna till dessa frekvenser? Vad menar han 
med att "de är samordnade"? 
VPN De tre bildar en sluten krets. Översta hjässcentrum har högsta frekvens. Ajna-(eller 
ögonsbryns-)centrum dubblerar varje gång. Alta majorcentrum är på frekvensnivån. Det bör 
bli i förhållandet ett-två-fyra (1:2:4). 
SK Vad menar du? Skulle alta major vara ett, ajna två – ett till två 
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till fyra? 
VPN Ett-två-fyra (1:2:4). Han säger: 

"Det börjar egentligen med hjässcentrum. På det sättet blir det litet klarare. 
Frekvensförhållandet 1:2:4 innebär att det börjar med hjässcentrum. I de andra 
centra är det oktaver. Ajnacentrum har dubbelt så hög frekvens som 
altamajorcentrum. Hjässcentrum har dubbelt så hög frekvens som ajnacentrum. 

"Detta frekvensförhållande gäller endast under den tid strålen skickas ut. 
Annars har centra andra frekvensförhållanden." 

VPN Ett annat förhållande råder vid ett visst slags koncentration. Naturligtvis har man då 
avsikten att göra det, men det tycks vara något som "klickar till" i huvudet. Det är inte lätt att 
uppfatta. Man måste tänka på det när man gör det, då förstår man hur man gör det. Vid andra 
tillfällen kan andra frekvensförhållanden upprättas. Han säger: 

"Frekvensförhållandet 3:4:5 – alta major 3, ajna 4, hjässcentrum 5 – ger en 
av de bästa allsidiga samordningarna för matematisk och telepatisk kontakt och 
för utomsinnlig förnimmelse av andra slag. I detta fall är det en större triangel: 
ajna, hjässcentrum och kundalinicentrum (vid ryggradsslutet). För den 
klärvoajante framträder de alla i samma färg: gyllengult; det vill säga, 
hjässcentrum, ajna, ryggradsslutscentrum." 

SK Betyder det att man observerar dem på eteriska nivån? 
VPN Ja. De framträder i gyllengult också på emotional nivå. Högre 3:4:5-oktaver i skirare 
gyllengult. 
Det är detta som Pytagoras talade om. Han säger, att inte bara telepati och ideer utan även 
bilder, liksom mental television, förmedlas på detta sätt. Ibland kan man utan att anstränga sig 
se bilder gå förbi, men om man har förmågan, kan man stämma in sig på det och se mer 
skarpskurna bilder av mer bestämt slag. 
SK Avser detta det förflutna likaväl som nutiden? 
VPN Ja. Det är telepatisk kontakt med minnena. Han säger: 

"Detta är ett slags samordning, som ger en viss telepatisk kontakt med 
världarnas minnen av det förflutna – på eteriska nivån, inte emotionala. 
Visserligen kan man se emotionalnivån, men det är inte lika klart där. 
Eternivån, en av de högsta etrarna. Vissa kan se det förflutna – höra det och 
förstå ideerna som hänger samman med det." 
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En devas inkarnation i mänsklig gestalt 
 
SK Skulle du kunna fråga hur? 
VPN Om det är en fråga, kan jag ställa den. 
SK Hur arbetar devan när han ser klärvoajant – vilken är mekanismen?  
VPN Han säger: 

"Devaerna eller änglarna har av naturen förmågan att se livskraften. Hos 
dem arbetar energierna och frekvenserna mycket närmare livskraften än hos 
människan eller i hennes höljen. När en deva inkarnerar i människoriket, 
fungerar det ungefär som när vi utbyter studenter mellan länder. Ibland, fastän 
mycket sällan, händer det att en lärjunge på Vägen vill skaffa sig egen 
erfarenhet av devariket och får tillåtelse att göra det; annars är det mycket 
farligt. En sådan lärjunge kan låna sina höljen – fysiska, emotionala och 
mentala – till någon pålitlig medlem av devariket, vilken i devariket står på 
samma nivå som människan i sitt rike. Människan får då tillfälle att lära sig 
vissa saker i devariket, och devan träder in i hennes höljen vid födelsen. 
Människan måste ha väldisciplinerade fysiska, emotionala och mentala höljen. 
Annars får hon inte göra detta. Devan tar på sig höljenas karma för den 
inkarnationen och arbetar i och genom höljena i människoriket. En sådan 
inkarnation uppvisar mycket anmärkningsvärda förmågor av många slag. 

"Devan behåller förmågan att se på ett sätt som alla medlemmar av 
devariket ser. De är mycket intresserade av livssidan, särskilt växternas, 
djurens och människornas växande. De är alltid mycket otåliga med döda ting, 
eftersom dessa förefaller dem så tunga och tröga. Visserligen finns det liv i 
atomerna, men den döda materien trycker ändå ner dem. Devaerna rår inte för 
det, men de tycker inte om att betrakta livlösa föremål för nära, för länge. Det 
är materiens tyngd som trycker ner dem. Men de tycker om att betrakta 
människor, djur och växter, och de är mycket goda iakttagare. Det är mycket, 
mycket få devaer inkarnerade i människoriket. 

"En sådan deva är liksom ett fönster in mot tillvarons livssida. Han ser så 
klart och lätt vissa av dessa livsföreteelser, som människan strävar att uppfatta 
under många inkarnationer av disciplin och möda." 

SK Vad händer med lärjungen som ger sin kropp för att devan skall 
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kunna få sådan erfarenhet? 
VPN Han säger att lärjungen vistas i devariket under den perioden. Han lär sig en hel del i 
devariket. När lärjungen kommer tillbaka i inkarnation nästa gång, avstår devan frivilligt 
höljet och försöker inte utnyttja situationen. Vanligtvis vill devan återgå till sitt eget rike. 
Människan har arbetat i devariket, och devan efterlämnar i människoriket en prägel som 
gagnar oss. Människans nya höljen får prägel av den karma devan har givit dem och som hon 
måste godta. Där detta tillåts, är karman vanligtvis god, inte dålig. Nästan alltid får människan 
helargåvan och profetgåvan, eftersom devan, som utgör en del av formens livssida, ständigt 
skänker harmoni åt de växande eller levande tingens form. Det är vad helande egentligen är. 

Helande är att låta själens liv komma till uttryck, eftersom helande är detsamma som 
harmoni i höljena. Devan skänker harmoni och hjälper till att upprätta mer harmoni i höljena, 
och människan finner att denna helande energi flödar lättare genom henne efter ett sådant 
utbyte med en deva. 

Devan har också förmågan att se hur livsenergins linjer rör sig, och därför vet han vad 
som skall hända härnäst. 

Det är enkelt. Läraren visar oss en tankeform av hur energierna rör sig fram till en 
skärningspunkt, där vissa händelser inträffar. Så får människan profetiska och helande 
förmågor liksom normalt inrättade i sina höljen. Detta är en fördel. 
SK Hur kan devan, som ser klärvoajant, använda detta? Vilka centra är utvecklade? Är devan 
oberoende av hur centra är utvecklade? Om lärjungen, som gav sin kropp, inte var 
klärvoajant, hur kan då devan använda det höljet att se klärvoajant med? 
VPN Devan kan se med eller utan höljet. Han behöver inte bekymra sig om höljet. Han är till 
viss del begränsad av höljet han vistas i. Han kan ha viss fysisk karma som hämmar honom. 
Han behöver ett gott emotionalhölje, eftersom han befinner sig på evolutionens känslolinje. 
Han använder inte mentalhöljet så mycket. Så i första hand måste han ha ett stadigt 
emotionalhölje, ett som inte är så stört, ett som blivit inrätat och harmoniserat. 

När lärjungen sedan får en organism, det vill säga, när han åter inkarnerar, finner han att 
han måste vänja sig vid att använda mentalhöljet igen. Han finner att han under en tid är 
alldeles tom på tankar och att han måste få grepp om och lära sig använda mentalhöljet. Det är 
såsom när man inte har använt ett redskap under en tid och måste olja det och få det att 
fungera. Nackdelen visar sig alltså i nästa liv. Han måste få mentalhöljet att fungera igen. 

Devan kan se klart antingen han är i eller utanför kroppen, men han uttrycker sig bättre 
genom de mänskliga höljena. Han säger mig: 
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"Slappna av och bli mer varse livet och formen och använd så mycket av 
dessa ting som du väl och visligen kan! Bli mer varse änglarnas rike! De kan 
skänka dig glädje och skönhet. Änglarnas rike, riket av dem som är Guds 
fröjdefulla budbärare och tjänare, äger skönhet och liv och glädje. 

"Ju mer du blir varse dessa högre frekvenser, dess oftare kan det hända att 
du drabbas av sorg över människorna, som vandrar genom livet med fötterna 
djupt i dyn och blicken nedslagen. Du kan inte väcka dem. Det är därför du 
behöver kontakten med änglarnas rike. Änglarna hjälper dig att hålla glädjen 
kvar." 

VPN Han säger till två lärjungar att också de har några av dessa förmågor och att de försöker 
lära sig använda dem. Han säger: 

"Vi skall ha ett nytt samtal. Kom till en annan lektion om några nätter! Men 
det är något annat oerhört, som händer planeten Jorden i natt, och det är bäst vi 
slutar lektionen, så att ni kan fungera i er vanliga medvetenhet." 

VPN Jag vet inte vad det är som händer. Men han säger: 
"Jag tror det är bäst med normal medvetenhetsnivå." 
VPN Vi har medvetenheten helt samlad i mentalvärldens högre nivåer, när vi deltar i en sådan 
här lektion. Det ligger ingen fara i detta. Det är bara något som händer i fysiska världen på 
Jorden. Det skulle kunna vålla mycket stora omvälvningar, men dessa är i sig inte särskilt 
betydelsefulla, fastän det för stunden verkar så. Han säger: 

"Låt Guds nåd omgiva eder för att frälsa och skydda eder. Undervisningen 
avbryts tills vidare, men vi träffas igen för samtal om några dygn." 

VPN Han säger mig att jag bör komma tillbaka till skolan om några dygn. Det skall jag göra. 
SK När då? 
VPN Han säger att jag kommer att delta i undervisningen oftare under en tid, men att det inte 
kommer att besvära mig, eftersom jag har anpassat mig till det. Jag tror inte att det besvärar 
mig egentligen. 

Han säger att jag lever ett sådant påfrestande liv, men att förhållandena i yttervärlden blir 
litet lättare, så att jag kan – ja då! – det blir fler tillfällen till undervisning i pedagogik och 
annat sådant, som intresserar mig och som jag skulle kunna använda på konstruktivt sätt. Han 
säger till oss tre: 

"Kom ihåg att ni har blivit kallade till lärjungar i ashramen!" 
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20 mars 1961 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
SK Vad för lektion vill du gå till? 
VPN Lektionen om utomsinnlig förnimmelse. Jag måste hitta den. Han säger: 

"Utomsinnlig förnimmelse har i grund och botten att göra med ett slags 
samordning av centra: eter-, emotional- och mentalhöljets centra i sina 
förhållanden med varandra, deras inbördes förhållanden inom systemet. Centra 
har olika harmonier i förhållande till varandra, när de verkligen fungerar rätt, 
och detta gäller särskilt vid utomsinnlig förnimmelse. Centra har rytmer som 
inte nödvändigtvis harmonierar med varandra. Men när de har harmoniska 
intervaller liksom musik, eller när centra i olika höljen är förbundna med 
varandra, så att harmoniska rytmer uppstår, får man mycket väl fungerande 
förmåga till utomsinnlig förnimmelse av olika slag." 

SK Säger han vad det är för harmoniska förhållanden? 
VPN Han säger: 

"Förhållandet mellan centra i samma hölje eller mellan centra i olika höljen 
är hos genomsnittsindividen vanligen inte harmoniskt. Där det är det, i 
synnerhet i eterhöljet, får man dessa olika slag av utomsinnlig förnimmelse. 
Man kan inte tvinga dessa centra, och när man försöker får man problem. 
Nervsystemet eller hjärnan eller någon annan kroppsdel påverkas mycket 
ogynnsamt, så att sjukdomar kan uppstå. Alla människor, som har en verkligt 
harmonisk utveckling, har också något slags utomsinnlig förnimmelse." 

VPN Han visar ett diagram över centra i eterhöljet. Förhållandet mellan sakralcentrum och 
strupcentrum är 1 till 2. Han säger: 

"Denna individ är mycket kreativ och når kontakt med den högre 
kunskapskällan, särskilt under sömnen, då han deltar i undervisning där man 
behandlar kreativa ideer." 

SK Gäller det eterhöljet? 
VPN Ja. Han säger: 

"Ibland finns det ett mycket harmoniskt förhållande mellan strupcentrum 
och ajnacentrum, och då har individen mycket lätt för att uttrycka sin 
kreativitet i yttervärlden." 

SK Vad slags förhållande är det mellan strupcentrum och panncentrum? 
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VPN Det är ett harmoniskt förhållande. Vi kan kalla det för en första treklang. 
SK Vad bör det vara för harmoniskt förhållande mellan strupcentrum och panncentrum i detta 
fall? 
VPN Han säger: 

"Det skulle kunna vara två eller tre olika harmoniska förhållanden." 
VPN Han säger att jag inte borde vara med på lektionen i natt. 
SK Varför inte? 
VPN Men det går bra. 
SK Varför borde du inte vara med på lektionen? 
VPN Därför att jag har arbetat med vissa anpassningsenergier. Det skall hjälpa mig att få en 
bättre inrätning av centra. 
SK Var någonstans? 
VPN Alla centra i alla tre höljena. 
SK Vad för slags känslighet skulle det ge dig då? 
VPN Bättre inrätning. 
SK För vilket slags utomsinnlig förnimmelse? 
VPN Telepati och kontakt med idévärlden. 
SK Vad fick dig att gå på lektionen? 
VPN Han säger att jag går och grunnar på det – dessa frågor. Det är en smula påfrestande att 
hålla kontakten. 

Det är slut på lektionen. 
 
 

10 december 1961  
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Sätt att läsa planetminnet 

 
Detta var ett samtal om akashakrönikan eller planetminnet, vad det är och vad det får för 

betydelse i framtiden. Läraren påpekade att det förekommer en hel del svammel om 
akashakrönikan och att alla klärvoajanters och mediers påståenden om att kunna läsa 
akashakrönikan och ge upplysningar om individers tidigare liv bara är strunt. 

Fyra elever deltog i denna lektion, och alla insåg de sanningen i det sagda. Jag antar att det 
hålls andra lektioner med fler deltagare vid andra tider. Det tycktes ingå i mitt schema att 
delta i denna lektion. När de andra föreläsningarna, de om världens politiska ledare och 
kraftcentra för det onda på planeten, var över, begav jag mig till denna lektion om 
akashakrönikan. Läraren var denna gång en person med mycket djup kunskap. Jag skulle vilja 
säga att han föreföll vara 
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en individ på mycket hög nivå. Orden är inte de rätta. Som han behandlade sitt ämne framstod 
han som betydligt lärdare än de flesta som finns här i skolan. Han förklarade att planetens 
akashakrönika utgöres av uppteckningar i planetens sjunde eter om allt som hänt på planeten. 
Denna uppteckning är liksom en filminspelning, med fullständig upptagning av allt som 
någonsin hänt på planeten, allt utan undantag, liksom en automatisk, inbyggd filmkamera, 
som oavbrutet filmar allt som sker. Allt spelas in på den sjunde etern, den högsta etern. Om 
man kallar fysiska fasta materien för första etern, flytande materien för andra etern, 
gasformiga för tredje etern, ljuset för fjärde etern, och sedan femte, sjätte och sjunde, så blir 
detta sjunde etern. Om man räknar uppifrån så blir det första etern, högsta etern. 
Uppteckningarna görs alltid, automatiskt i den högsta fysiska etern på vår planet, så att alla 
händelser finns med. 

I framtiden kommer det att finnas människor, som kan läsa dessa uppteckningar eller se 
dem. Med "läsa" menade han "se och tolka". Dessa uppteckningar skall också hjälpa oss att 
uppfatta principerna bakom dem; vad som var meningen med de historiska händelserna, 
varför de inträffade; hur människosläktet åstadkom de skeenden som påverkat planeten vad 
historien och kulturen beträffar. Även det fysiska skeendet på planeten finns bevarat: 
jordbävningar, vulkanutbrott, jättevågor, djur- och växtrikenas historia – allt som någonsin 
inträffat på planeten och yttrat sig i det fysiska. Och allt som hänt i emotionalvärlden finns 
upptecknat i emotionaletern. 

Detta är en uppteckning av de mentala, emotionala och fysiska händelser som inträffat. 
Emotionalvärlden påverkar de emotionala händelserna och mentalvärlden mänsklighetens 
mentala liv, dess tänkande; men denna högsta fysiska eter sammanför och bevarar dem alla. 
Det är som att ha det inspelat på talfilm. 

Uppteckningen på den högsta fysiska etern är en fullständig uppteckning av händelserna 
såsom de verkligen skedde, mänsklighetens emotionala och mentala reaktioner på dem, 
liksom det som ytterst gjorde historia. Utan tvivel en intressant film! 

Den framtida sjätte rotrasen kommer att äga mer av denna förmåga och kommer att dra 
nytta av den. En hel del individer kommer att ha tillgång till dessa planetära uppteckningar. 
Jag använder uttrycket "planetära" och inte "akasha-" som alla klärvoajanter och faktiskt han 
också. 

Han sade att de flesta klärvoajanter och medier bara ser delar av emotionalvärlden och att 
det de ser kan vara sant eller falskt, klart uppfattat eller virrigt. Ingen av dem läser 
akashaminnet, eftersom man inte läser det på det sättet. 

För att kunna läsa akashaminnet måste individen ha ett gott pol- 
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förhållande mellan lägsta centrum vid ryggradsslutet (bas- eller kundalinicentrum) och 
översta hjässcentrum med ajna- eller ögonbrynscentrum i funktion som triangelns 
utgångspunkt eller brännpunkten. 

Det är därför VPN kan se rörliga bilder strax innan hon somnar in på kvällen. VPN ser 
från ajnacentrum som om det vore en duk som bilderna projicerades på. Detta är ett sätt att 
beskriva det. 

När vi får tillgång till dessa planetminnen, får vi också lära känna historien som den 
verkligen utspelade sig. Vi kommer då att få veta vilka principer som är inblandade i kampen 
mellan det godas och det ondas krafter, vilka energier som frambringade en viss civilisation. 

Också varje slags arkitektur är en projektion av de energimönster som finns i 
människornas medvetande. Konsten är projektion av energimönster i människornas 
medvetande. Religionerna och de politiska systemen är projektioner av energimönster i 
människornas medvetande – deras fysiska, emotionala, mentala och andliga liv. 

Vi skall se klarare och exaktare hur dessa projektioner går till, uppställda liksom 
matematiska problem, när vi kan läsa dessa planetminnen. Innan detta blir möjligt, vore det 
inte särskilt nyttigt för mänskligheten att ha tillgång till planetminnet. I takt med att de första 
ansatserna till sjätte rotrasen inkarnerar, kommer också individer att inkarnera som kan läsa 
minnena. Därmed skall man kunna klargöra orsakerna till det historiska skeendet och för 
första gången möjliggöra för människorna att förstå principer de tidigare egentligen aldrig 
förstått. 

Efter lektionen hade läraren samtal med enskilda elever, talade med dem om deras eget 
arbete. Detta händer mycket sällan. Under alla de år jag har deltagit i nattlektioner har det 
bara några få gånger hänt att man talat med mig om mitt eget arbete eller något jag söker 
uträtta. Det händer bara då elevens arbete är till gagn i den allmänna Planen och inte för att få 
eleven att känna sig duktig. Lika litet gör man det för att bistå eleven i hans personliga 
problem, utan dessa måste han hantera själv och äga urskillning nog att kunna göra det. 
Samtalet var alltså ganska opersonligt och rörde mitt arbete, det vill säga den plikt jag åtagit 
mig att fullgöra. 

Ingen elev tvingas till något som helst slags arbete. Han väljer själv att "ta värvning", som 
vi kallar det, och gör sedan som han blir tillsagd av sina överordnade. Till skillnad från det 
militära kan han, om han så önskar, när som helst sluta sin tjänst och avstå från att lyda sina 
förmän. Detta inses av alla. Jag kan inte tänka mig att en elev, som förstått vad det hela 
handlar om, någonsin skulle göra det, men jag vet att han har sin fulla frihet till det. Min fria 
vilja och alla andra elevers fria vilja respekteras helt och fullt. Om vi inte vill utföra det arbete 
som förelagts oss, så är det bara att avstå. 
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Läraren satte sig ned med mig och sade att jag hade nått en viss utveckling i de två 
kraftvirvlar, som gör det möjligt att ibland se delar av planetminnet. De rörliga bilder jag 
under hela mitt liv brukat se på kvällen då jag somnar in var "instämningar" på planetminnet. 
De var i sig inte särskilt viktiga. De var som en sorts övningar, ungefär som de fingerövningar 
man får göra när man lär sig spela piano, och avsikten med dem var att jag skulle uppöva 
denna särskilda förmåga. 

För att kunna se planetminnena av det förflutna måste man ha en viss harmonisk frekvens 
mellan den kraftvirvel som kallats hjässcentrum, andepolen, och den kraftvirvel som ligger i 
nedre änden av ryggraden och kallats bascentrum, kundalinicentrum, och är materiepolen. Det 
måste råda ett visst mått av synkronisering mellan dessa centra på alla de tre plan där 
personligheten uttrycker sig, det vill säga: eteriska, emotionala och mentala centra.* 

I varje sådant fall var det helt enkelt fråga om ett energimönster, vilket åstadkom ett slags 
brännpunkt, som möjliggjorde att se eller läsa planetminnena. Liksom man måste ställa in 
teleskopet för att kunna observera stjärnorna, måste man anpassa det energimönster som finns 
mellan dessa två. Detta är ingen särskild nådegåva av Gud. Läraren säger: 

"Ni kan föreställa er de två centra som två linser, vilka måste ställas in så, 
att de båda får samma brännpunkt, nämligen ajnacentrum." 

VPN Här fick vi en symbolisk beskrivning men en mycket god analogi. Den hade att göra 
med de slags val en individ måste träffa ifråga om sina intressen och utvecklingsmöjligheter 
under många inkarnationer. Individen kan i många liv ha varit intresserad av både den andliga 
sidan av tillvaron och två andra ting – matematik och naturvetenskap. Intresse för matematik 
och naturvetenskap alstrar och utvecklar en viss frekvens i kundalinicentrum, och intresse för 
livets andliga sida, dess mening och mål, medför att hjässcentrum utvecklas, så att det uppstår 
ett förhållande mellan frekvenserna i de båda centra. Man måste ha en någotsånär lika 
utveckling av de två – intresse för naturvetenskap och matematik och intresse för andliga 
sanningar och realiteter. Under ett liv kan man utveckla mer av kunnandet i matematik och 
vetenskap, under ett annat mer av andliga insikter. 
 
 
 
* En oberoende person, som inte hade någon kännedom om det här avhandlade, gjorde en klärvoajant iakttagelse 
av VPN och uppfattade därvid att hjässcentrum ajnacentrum och bascentrum var mer utvecklade och lyste 
klarare än övriga centra hos VPN. 
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Läraren sade att jag i min senaste inkarnation lutade starkare åt andepolen men att jag 
alltjämt hyste intresse för naturvetenskap och matematik. När man nått en viss punkt i 
utvecklingen, där frekvensen hos varje centrum nått en viss höjd, kan man läsa 
akashakrönikan eller planetminnet. 

I en inkarnation i det forna Egypten arbetade jag med matematik, skrev en uppsats om 
kägelsnitt, och arbetade samtidigt med mysterieskolans undervisning, varvid jag sökte sätta 
matematiken i samband med de andliga lärdomarna. I mitt nuvarande liv hade jag tillägnat 
mig samma kunskaper, varvid jag arbetat från både den matematisk-naturvetenskapliga och 
den andliga utgångspunkten. Läraren påminde mig om att jag under mina universitetsår hade 
slitits, mellan de två slagen av studier. Jag arbetade lika mycket med naturvetenskap och 
matematik som med filosofi. Emellanåt var jag mycket flitig i matematik och fysik, och jag 
erhöll ett stipendium i kemi. Under andra perioder låg dessa studier nere, och jag strövade i 
stället i skogen medan jag funderade på varför människan finns till på planeten. Vad jag 
ägnade mig åt var i själva verket försök att nå balans mellan dessa två energimönster. Det var 
bra så och i linje med utvecklingen. 

Han sade att mitt livsmönster hade fört mig ut över hela världen till att få kontakt med 
många människor och många ideer. Jag skulle åter tillägna mig sådant jag hade vetat och 
kunnat i det förflutna. Jag hade ägnat ganska många år åt att utvärdera människor enligt den 
nya metod som är en förnyelse av Manus lagar. Manus lagar var kända under tiden för femte 
rotrasens tidigaste framträdande på planeten och har under tidsåldrarna varit kända och blivit 
förvrängda, varit kända och blivit förvrängda igen. 

Visserligen hade jag hela tiden känt att mitt arbete vid Stiftelsen för biometrisk forskning 
varit min huvudsyssla, men jag insåg likväl att det varit förberedelse för något annat. 
Visserligen var det arbete man gjorde på Stiftelsen mycket värdefullt för de människor som 
fick del av det, och det bidrog till att utveckla ett ledarskap, som var viktigt för landet och för 
de inblandade individerna. Men åter igen var det som fingerskalan under de första 
pianolektionerna. Jag skulle lära mig att kunna klart utvärdera människor, att veta vad som 
fanns och vad som inte fanns i deras medvetenhet, att utveckla den utomsinnliga (eller högre) 
förnimmelse som gav insikt om människor lika väl som lagar. Jag förstod att "Projekt Y" bara 
var en början och att man ofta mitt uppe i en verksamhet förbereder sig för nästa. Det var 
början till förberedelsen för ett tidsskede, då jag skulle få mer ledig tid och kunna studera 
akashakrönikan för att så upptäcka samband och lagar i historien och skriva i detta ämne. 
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Läraren sade att människosläktet skall få gå igenom denna mycket svåra period som 
nämnts under föregående lektioner men att vi också börjar bli redo att ta emot en ny 
formulering av lagar. Människan håller på att växa ifrån de gamla religiösa vidskepelserna. 
Visserligen finns grundsanningar i religionen, men de har blivit skymda av vidskepelse och 
auktoritetstro. Den verkliga religionen kommer att bygga på lagar – förståelsen av universums 
livslagar. Detta skall även leda oss djupast in i förståelsen av vem och vad Kristus är på vår 
planet. 

Läraren sade att den tiden skulle komma, då jag skulle göra ett annat slags arbete. Det 
skulle bli mig möjligt att skriva mycket snabbt och lätt, eftersom jag i mitt dagsmedvetna 
skulle äga en klar uppfattning om alla de begrepp jag tillägnat mig på nattlektioner under 
åren. Dessa skulle stiga upp i mitt medvetande – dagsmedvetna – i form av klara och precisa 
ideer, och jag skulle knappt kunna skriva fort nog för att nedteckna allt. Jag skulle 
förmodligen få läsa in en hel del på bandspelare och korrigera det senare. 

Det finns i världen andra människor, som gör liknande arbete, verkar på andra områden, 
så jag är bara en av många som utför detta arbete. Det blir möjligt för människor, som håller 
på att vakna i medvetandet, att undervisas i dessa ting, att få koncentrerade kurser om lagar, 
som skall visa sig mycket användbara i den nya synen på livet, ekonomin, kulturen, 
samhällslivet etc. 

Läraren sade att det visserligen är mycket svårt att just nu lägga grunden för detta arbete, 
jorda det, men att detta likafullt sker genom alla de människor som väljer att delta i detta 
grundläggningsarbete, inifrån sig själva känner en drift att medverka däri. 
 
 

21 mars 1961 
Samtal mellan VPN och SK 

 
Metod att få kontakt med idévärldens ideer 

 
Vi funderade över förmågan att få kontakt med ideer från idévärlden. Vanligtvis är vi så 

upptagna med vardagslivets rutiner och alla små göromål, att vi inte tar oss tid till detta ens 
om vi kan. 
VPN Jag har försökt att bli litet mer medveten om dylika ting. Efter vårt samtal gick jag till 
sängs, och när jag låg där stilla, insåg jag att det finns en punkt i tillståndet mellan vakenhet 
och sömn, en punkt där man har stillat det yttre medvetandet men alltjämt är klarvaken. 
Därifrån kan man förflytta sig till idévärlden, ungefär på samma sätt som då man uppsöker ett 
bibliotek. Man går över till denna värld av 
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planetminnen och kausalideer, och eftersom ens vanliga yttre medvetande, det konkreta 
intellektet, personlighetens intellekt är stillat, kan man få kontakt med dessa ideer på själs- 
eller kausalnivån ungefär såsom då man besöker ett bibliotek, slår upp böcker, läser här och 
var för att sedan välja en bok i det ämne som intresserar. 

Tekniken för detta är egentligen enklare än vi tror. Det verkar kanske svårt i början, innan 
man lärt sig att glida in i detta tillstånd. Man kan också göra det i fullt dagsmedvetet tillstånd. 
Naturligtvis måste intellektet vara vaket. Då man är trött och sömnig och lagt sig för natten, 
går man förbi denna kontakt, eller ingångspunkt. Den är som en dörr. Om man går förbi 
dörren, inte går in genom den, somnar man. Då når man ingen sådan kontakt i fullt 
dagsmedvetande, som man annars kunde nå. Jag tror att människor, som har en väl integrerad 
personlighet, kan tillägna sig denna teknik. 

Under den stund jag stod i kontakt med idévärlden fick jag litet ytterligare illumination i 
denna fråga om livet och formen. Om vi kunde bli medvetna om livet inom formen, skulle vi 
kunna behärska formvärlden. Det krävs att vi anstränger oss att förstå detta klarare. Vi 
behöver inse att dylika ideer skulle kunna lyfta oss upp ur den värld av störningar och 
förvirring vi lever i, lyfta oss med sådan kraft, att vi med den insikten och förståelsen kunde 
övervinna de nedrivande krafter som omger oss utan att vi behövde bekämpa dem eller 
angripa dem direkt. Det handlar om att låta ideerna lyfta oss upp ur det negativa. 

Jag söker fortfarande förstå vad som är den verkliga principen ifråga om att förstå livet 
inom formen eller identifiera sig med detta liv eller kunna se det och därigenom i visst 
avseende kunna behärska formvärlden. 
SK Skulle du kunna beskriva tekniken att bli medveten om detta bibliotek av kausalideer? 
VPN Intellektuellt sett var jag helt vaken; vi hade diskuterat en mängd intressanta ideer. Vi 
hade flera frågor kvar att tala om, men eftersom klockan var tre på natten, beslöt vi att gå till 
sängs och fortsätta vårt samtal en annan gång. Så jag gick till sängs, men i mina tankar var jag 
kvar i vårt samtal. Jag var fortfarande klarvaken och mentalt sett fortfarande mycket pigg. Jag 
blev nu mycket lugn, låg helt stilla med koncentrerad tanke. Ofta när jag går till sängs och är 
trött, försöker jag hålla mig vaken för att tänka, men det verkar inte som om jag vore så 
intresserad av det jag tänker på, utan jag somnar efter ett tag. Men just denna gång förblev jag 
mentalt skärpt, klarvaken, och sedan blev jag fysiskt mycket lugn. Därmed menar jag att jag 
låg mycket stilla, nådde först och främst en fysisk stillhet. Genast sedan jag hade gått till 
sängs kände jag mig en smula spänd, kanske 
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just därför att jag fortfarande var exalterad av diskussionen och alla ideerna. Men nu blev jag 
fysiskt mycket, mycket lugn men ändå egentligen inte vad man vanligen kallar avslappnad 
utan balanserad, skärpt och stilla. Jag skulle vilja beskriva detta tillstånd som en neutral punkt, 
där det inte uppstod någon reaktion mot yttervärlden som sådan. Det var som om jag 
upphörde med allt slags reaktion på den fysiska omgivningen. Det kanske vore lätt att glida in 
i idévärlden eller in på den frekvensnivån. Jag kan göra det när jag somnar på kvällen för att 
besöka nattlektioner. Och jag kommer ihåg det morgonen därpå. Men jag sover eller befinner 
mig i ett slags sömntillstånd när detta händer, och jag minns vår lektion, där vi samtalat om 
vissa saker eller vi erhållit viss kunskap av föreläsaren eller läraren. 

Jag minns det mycket klart eller jag kan medan jag sover återge vad som sägs och minnas 
på morgonen att jag har gjort det. Men jag trodde nu att jag kunde göra något annat – förbli 
medveten, så att jag kunde hålla mig precis på den skarpa gränsen mellan idévärlden och det 
fysiskt dagsmedvetna. Det var då jag liksom steg in i ett bibliotek men vid fullt 
dagsmedvetande. Det var liksom en fyrdimensionell upplevelse, och det fanns någon där som 
faktiskt talade med mig. Men jag fick nästan omedelbart telepatisk kontakt med ideerna i 
hjärnmedvetenheten. Det var inte som att direkt ta fram en bok och öppna den, men ändå 
fanns informationsinnehållet i en vibrationsfrekvens, och det tycktes som om jag tog emot det 
direkt i hjärnan, vilket påminner om telepati. 
SK Hur koncentrerade du medvetandet? 
VPN Jag drog medvetandets centrum eller fokus in mot något område i huvudet. Men det var 
inte där jag vanligen sätter det för att få kontakt med ashramen. Det här är märkligt, för jag 
hade inte tänkt på det förrän du ställde frågan. 
SK Vilken var skillnaden mellan de båda slagen av kontakt? 
VPN Jo, när jag tar kontakt med ashramen, drar jag mig in mot mitten av huvudet, som måste 
vara ungefär där tallkottkörteln befinner sig. Det är en mycket liten fokus. Men i detta fall 
tycktes det som om jag i medvetandet rörde mig inuti huvudet och gick in i en kammare eller 
ett hålrum i huvudet och inte en brännpunkt. Kanske det var ett större område jag centrade 
mig på. 

Å, jag tror jag vet vad det skulle kunna vara. Jag skulle vilja utforska denna teknik mera 
vid tillfälle för att se vad den är för något. Därefter kan jag vara till större hjälp själv i 
processen. 
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25 februari 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Medvetenhetens dimensioner 

 
Vi tillhör den mentala rotrasen, men vi går sakta framåt. Vi håller på att börja utveckla vår 

förmåga att tänka abstrakt, vilket inte är lätt. Vi har att lära oss en ny metod att komma fram 
till sanningen. Det är en metod med vilken vi kan stämma in oss på kunskap, så att vi genast 
får klar vetskap och sedan kan undersöka denna kunskap med det konkreta intellektet. Denna 
metod skiljer sig från det sätt att nå kunskap som det konkreta intellektet använder. 

En annan metod att stämma in sig på kunskap är en fjärde metod att använda intellektet. 
Man skickar ut en mental antenn och fångar upp frekvensen för den kunskap man söker. 
Fokuserar på den kunskap man vill ha eller behöver. Detta låter kanske enkelt men är inte lätt. 
Man måste nämligen ha en klar och exakt uppfattning om det man söker. Det är förvånande 
att erfara hur förvirrade människor är ifråga om den kunskap de söker. 

Man visade mig ett instrument med tusentals antenner. Varje antenn fångar upp en 
särskild frekvens. Det är som att ställa in en radiomottagare på rätt station. Denna metod att 
hämta kunskap förutsätter av individen att han ställer klart formulerade frågor i flera steg. Den 
skiljer sig från de andra metoderna, till exempel analogimetoden. Denna fjärde metod är 
möjlig för tjugo procent av mänskligheten men förutsätter en viss utveckling av mentalhöljet. 
Den förutsätter att individen förmår angripa ett problem i flera steg och ställa in sig på 
problemet, så att problemet självt talar om för honom vad han därnäst behöver veta. 

Kom ihåg att det konkreta intellektet med sitt logiska förfarande inte nödvändigtvis 
upplyser oss om vad nästa steg är, att detta intellekt ofta hindrar oss. Med det konkreta 
intellektet tillämpar vi kunskapen, och därför behöver vi det. 

När en människa kan använda denna fjärde metod med viss lätthet, har hennes 
personlighet vanligen tillräcklig kontakt med själen för att hon skall tillämpa denna kunskap 
uteslutande för konstruktiva ändamål. Den destruktiva individen är oförmögen att nyttja 
denna metod eller väg till kunskap och känner att den är stängd för honom. Han är mycket 
uppmärksam på möjligheter att finna människor, som han tror vara kreativa, och att utnyttja 
dem. Genom denna metod för kunskapsförvärv kommer mänskligheten att få kännedom om 
en del fullständigt nya ting. När vi är rätt inställda, kommer kunskapen 
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klar och stark till oss. 

Den fjärde metoden är i själva verket den grundläggande metoden för utforskningen av 
universum. De tre andra metoderna hör till de blott förberedande stegen i mentalutvecklingen. 

Att skola sig i matematik, särskilt geometri, är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför 
tillägnelsen av denna metod. Den metod man använder i geometrin, då man ställer ett problem 
och steg för steg löser det, liknar detta sätt att använda intellektet och nå kunskap; den 
erbjuder ett exempel på metoden och en möjlighet att träna sig i den. 

Eftersom vi inte har den fullständiga bilden, har vi ännu inte förstått att matematiken utgör 
grunden för världsalltet och för all kunskap. 

Kulturen och civilisationen är resultat av människans sätt att tillämpa denna kunskap. Om 
vi blickar tillbaka på det förflutnas kulturer och civilisationer, ser vi nya samband och gör nya 
associationer. Vi arbetar dock alltjämt inom ramen för den kunskap vi redan har. Vår tids 
vetenskapliga metoder utgår från tre sätt att sammanställa fakta till kunskap: a) induktion, b) 
deduktion, c) analogi. 

Matematiskt sett finns varje slags kunskap på sitt eget frekvensband, har ett naturligt 
samband med det. Kunskapen är i själva verket detta frekvensband. Genom att ställa den rätta 
frågan ställer man också in sig på frekvensbandet. Understryk detta i ert eget tänkande! Det är 
så mästarna i femte naturriket ställer in sig på den kunskap de behöver. Ett väl utvecklat 
mentalhölje är nödvändig förutsättning, och god allmänbildning är till gagn för detta slags 
mentala arbete. Att ha de rätta motiven ingår självfallet i inställningsmekanismen. 

Människan blir verkligt kreativ när hon kan använda denna metod. Detta är det 
genombrott i medvetenheten som mänskligheten skall göra. Denna metod kommer att utgöra 
grundvalen för det nya samhället och möjliggöra det. Den skall automatiskt leda till att det 
upprättas ett nytt ledarskap och att det uppställs ett nytt ideal för utvecklingen i 
människoriket. De, som skall kunna göra detta, kommer att äga en utstrålning och energi, som 
följer med den kunskap de får kontakt med och framlägger. Detta är den mentala utveckling 
som avses för den femte rotrasen. 
SK Det problem, som studeras och bearbetas med hjälp av den fjärde angivna metoden, rör 
studiet av eterhöljet såsom ett mönster och nätverk på vilket organismen byggs upp. Det 
handlar om energicentra och hur de påverkas i eterhöljet, och indirekt om faktorer som 
modifierar karmiska orsaker. 
VPN Det bästa tillvägagångssättet är att studera den emotionala effekten på de eteriska 
energicentra liksom eterhöljets totala konstitu- 
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tion. Man kunde använda den fjärde metoden för att ställa in sig på eterhöljet och de energier 
som träffar den från det emotionala. För att få observationsmaterial att analysera kunde man 
utnyttja psykiatrisk sakkunskap och människor med särskilda förmågor. Eterhöljet är 
grundvalen för människan i inkarnation. Organismen är av underordnad betydelse men likväl 
nödvändig. Kunskap om eterhöljet och dess funktioner är oundgänglig för envar som vill 
hjälpa inkarnerade människan. 
 
 

 17 mars 1962 
 Nattlektion 
 Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Geometriska former, metoden för inställning 

på bestämd kunskap 
 

En del av er kommer till en skola och erinrar er den undervisning ni fått, men ni måste 
komma ihåg att det är utsändning i mentalvärlden tjugofyra timmar om dygnet och att många 
människor skulle kunna ställa in sig på dessa sändningar, om de hade bättre 
"kristallmottagare" i huvudet. Att femte rotrasen kommer att utveckla mentalmedvetenheten 
betyder något annat än vad ni tror. Naturligtvis måste mentalhöljet utvecklas. Detta är ett 
första steg inför den verkliga mentalutvecklingen i femte rotrasen. 

Genom att koncentrera sig på vissa geometriska former med uppmärksamheten centrad på 
vissa punkter i hjärnan kan man ställa in sig på områden av strukturerad kunskap. Dessa 
områden är alltid tillgängliga för den som ställer in sig på dem. Denna metod kan läras eleven 
i dagsmedvetet tillstånd. En förutsättning är att mentalhöljet nått en viss utveckling, vilket 
visar sig i att förmågan att koncentrera uppmärksamheten förvärvats. I den undervisning som 
senare kommer skall man låta eleverna visualisera de bestämda formerna. De av er, som 
besöker lektionerna och har hågkomst därifrån, kan agera brobyggare, medverka till att det 
uppstår skolor, där många fler människor kan tränas i denna metod. Ett sådant system står nu 
under påverkan av energier, som aktiverar en hittills inaktiv del av hjärnan, nämligen nucleus 
caudatus. Den är en inbyggd mottagare avstämd på att mottaga kunskap från det högre, 
kausala intellektet. Detta högre medvetande är förmågan att omedelbart se de verkliga 
förhållandena istället för att treva sig fram och spekulera om teorier. 

Detta skådande i syfte att erhålla ett faktum har sin största betydelse för utvecklandet av 
mentalhöljet och medverkan i yttre mani- 
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festation i fysiska världen. 

Experiment med att visualisera geometriska former inom bestämda områden av hjärnan är 
till hjälp såsom förberedande träning. En dylik geometrisk form är ett hjälpmedel med vilket 
man ställer in sig på kunskap av bestämt slag, varvid man samtidigt skärmar av allt annat. Om 
man till exempel börjar med en romb, visualiserar man den först stor som en femkrona och 
minskar sedan successivt formatet ner till blott en punkt. Vi har en hel radio- och 
televisionsmottagare i hjärnan. Det var därför som Platon sade att matematiken är nyckeln till 
universum. 
 
 

12 juni 1964 
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Ny samordning av centra hos 

sjätte underrasen och sjätte rotrasen 
 

Läraren föreföll vara en individ från en hög nivå i ashramen – första strålens ashram. 
Manun för femte rotrasen, Herren Vaivasvata, har alltsedan fullmånen i Tvillingarna, 

mänsklighetens fullmånefest, år 1964 trätt människoriket allt närmare inom en särskild 
verksamhet, som planerats för denna tid. I slutet av maj inaugurerades formellt sjätte 
underrasen, varvid många tusen lärjungar flyttades upp till denna underras. Deras uppflyttning 
erkändes formellt av manun vid en samling, vari lärjungarna deltog i kausalhöljet och på 
kausalnivån. Det kan vara att de flesta lärjungar inte har någon hågkomst av ceremonin i 
personlighetens medvetande. Men alla, som var klara för uppflyttning, fick var och en ett 
formellt erkännande av manun. Ceremonin innebar inte i sig att lärjungarna fick sig 
arbetsuppgifter tilldelade; det kommer senare. Men den innebar för lärjungar en ny inrätning, 
som bör möjliggöra för själen att nå personligheten i fysiska hjärnans medvetande. 

I innevarande rotras, den femte, har utvecklingens huvudlinje bestått i att fullända 
mentalhöljet, inrikta den på och inräta den med högre medvetenhetscentra. De flesta av dem, 
som är elever och lärjungar på Vägen, har till viss grad uppnått detta. I detta skede används på 
sjätte underrasens individer en metod som kommer att bli sjätte rotrasens. Personligheten 
kommer att underordnas själen i ett nytt mönster. Detta kan ske först sedan det 
utvecklingstadium uppnåtts, där emotional- och mentalhöljena är någotsånär färdig- 
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byggda. Kom i detta sammanhang ihåg att alla lärjungar fortfarande har arbete med 
emotional- och mentalhöljena och att de fullgjort endast grundverket. 

Den nya själsordningen är av särskilt slag och har beslutats av manun i samråd med 
Shamballa. Inrätningen ifråga går från kausalhöljet via eterhöljet till organiska hjärnan och 
därifrån till emotional- och mentalhöljena. Hittills har inrätningen i människoriket varit 
kausal, mental, emotional, eterisk, organisk. Med denna sistnämnda inrätning kunde varje 
slags störning i mental- eller emotionalhöljet hindra själsmedvetandet att nå kontakt med 
organiska hjärnan. Den nya inrätningen undanröjer två av de större hindren, flyttar dem till 
den mottagarkanal som går från eterhöljet till emotional- och mentalhöljena. Den nya 
inrätningen förutsätter visserligen anpassning av eterhöljet och organismen, men denna blir 
inte så svår utan blir möjlig då lärjungen medverkar genom att förbättra sin hälsa. Lärjungen 
kommer också att motta bestämda energimängder till hjälp för honom att åstadkomma detta. 
Dessa är energier riktade från manuns departement i avsikt att vitalisera eterhöljet och 
organismen, så att de stimuleras till hälsa och välbefinnande. Däremot kommer uraktlåtenhet 
gentemot hälsans lagar att medföra försvårat lidande. 

Denna inrätning kommer att resultera i betydligt klarare intryck från själsnivån till 
organiska hjärnan. Sjätte rotrasen kommer att kännetecknas av denna kontakt med själen, det 
högre intellektet. Sjätte underrasens individer är den grupp som går i spetsen och redan håller 
på att öppna dessa kanaler för framtida utveckling och åstadkomma förändringar i nutidens 
mycket förvirrade värld. 

Det har beslutats att inleda denna verksamhet i denna tid, åtminstone två hundra år före 
vad som långt tidigare planerats. Planetens hela liv drivs på allt snabbare i sin utveckling, och 
ett stort antal aktiviteter sätts i verket före utsatt tid. Detta innebär att skeendet löper snabbare 
än som tidigare förutsetts. Mänskligheten står idag under ett oerhört bombardemang av 
energier från alla nivåer. Därigenom framträder det goda och det onda i allt skarpare kontrast. 
Vid Wesak-högtiden för två år sedan fick ni veta att grundtanken var åtskillnad – åtskillnad 
mellan det godas krafter och det ondas och åtskillnad i många andra avseenden. Detta har 
utvecklats snabbare än man då förutsåg. Det visar sig att mänskligheten är på väg mot en 
mycket stor konflikt i fysiska världen, en strid som också är återspegling av den mycket större 
kraftmätningen mellan det goda och onda inom varje individ av mänskligheten. 

Låt inte vetskapen om detta nedslå er som lärjungar! Håll uppmärksamheten kvar på 
kontakten med själen och på allt slags konstruktiv och kreativ verksamhet som är möjlig för 
er! 
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Wesak-högtiden 
 

30 april 1961 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Wesak-högtiden år 1961 

 
I år har Wesak-högtiden en mycket stor betydelse. Högtiden firas inne i Facklans 

Kristalltempel. Detta är ett vackert underjordiskt tempel, som under långa tider hyst planetens 
arkiv. Den stora facklan ovan altaret har under tidsåldrarnas lopp aldrig varit tänd. Den skall 
tändas först när tillräckligt många lärjungar i människoriket uppnått det tillstånd som kallas 
Kristi födelse i hjärtat. När själen föds, tänds i människans hjärta den ständigt brinnande 
lågan. Varje lärjunge blir en ständigt brinnande lampa i Sanat Kumaras (Guds) tempel. Det 
sägs att när tillräckligt många av dessa lågor tänts, skall också den stora facklan i planetens 
centraltempel tändas. 

Detta är en stor händelse på planeten. Sanat Kumara kom för att tända medvetenhetens 
låga i människoriket. Intill en viss tid var det osäkert om tillräckligt många individer av vår 
livsvåg skulle uppnå denna själens födelse. När den stora facklan tänds, innebär det att 
tillräckligt många av världens lärjungar uppnått detta och att därmed planetens mänsklighet 
kan ta ett nytt steg framåt. När planetens stora centrala eld en gång tänts, kan den aldrig 
släckas. När den nu tänds vid denna Wesak-högtid, betyder det att den odödliga lågan har 
fötts i vår planets hjärta och att vår planet alltid skall vara en Kristusplanet. Även om 
ondskans krafter kommer att rusa in mot denna centraleld och under en kort tid svepa in 
mänskligheten i mörker, skall de ändå inte lyckas att släcka den odödliga självmedvetenhetens 
ljus på planeten. Mänskligheten måste arbeta vidare på sin evolution, men den odödliga, 
självmedvetna människan har ändå upprättats på planeten. 

Ceremonin i samband med att facklan tänds kommer att äga rum i närvaro av alla 
lärjungar, invigda, adepter och mästare med Herren Buddha, Kristus, Kumaraerna och 
Världens Herre i spetsen. Det är tack vare människorikets och de högre rikenas arbete, som 
detta sto- 
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ra steg framåt kunnat tagas. 

Ceremonin och de energier, som till följd därav riktas mot människoriket, kommer att föra 
in mer ljus, mer medvetenhet, mer klarsyn i mänskligheten. Detta kommer att upplösa den 
emotionala dimma som omger mänskligheten och yttrar sig i alltuppslukande själviska begär. 
När den stora facklan – vår planets centraleld – tänds, kommer det att medföra illumination i 
mentalvärlden. 

Kristus sade, "Ni är världens ljus." Vi, såsom lärjungar, är de ständigt brinnande 
lamporna, och vi är också delar av planetens centraleld. Genom våra framsteg gör vi det 
möjligt att tända elden. 

Våra ljusgudstjänster på jorden är symboler för tändandet av den odödliga 
medvetenhetens låga. Sanat Kumara kom för att skänka oss ljuset. Vi, som lever, rör oss har 
vår varelse inom Hans Medvetenhet, kan därför svagt ana denna sanning och framställa 
sinnebilder av den i alla våra religioners tempeleldar och altarlågor. 

Det sägs att många fler lampor snart skall tändas, då många fler medlemmar av 
människoriket når "Kristi födelse i hjärtat". Detta kommer att ske snabbt genom lidande och 
möda, när antikrist "söker det lilla barnet för att förgöra det". Detta försök att förgöra allt gott 
i människoriket blir det sista större försök ondskans krafter gör på vår planet för mycket lång 
tid framåt. 

Ljuset är svaret på mörkret. Då mänskligheten står inför det onda i all dess förfärlighet 
men i bestämd avsikt väljer det goda och därmed tänder det odödliga medvetenhetens ljus, 
förjagas också ondskan.  

När lärjungarna först inser det ondas, mörkrets makt, blir de bestörta. Sådant bemöter man 
inte med våld. Ljuset – den odödliga självmedvetenhetens ljus – är det enda vapnet mot 
mörkret. Denna Wesak ökar medvetandets ljus hos varje lärjunge. Ljuset äger stor kraft. Det 
skall skarpt och klart visa vilka krafter som verkar i världen i dag. Vi kommer därmed att mer 
bestämt veta vad vi skall välja. Kampen i världen kan komma att bli mer uttalad och hotfull, 
men om så sker skall den snabbare avgöras 

Antikrist måste anta den utmaning som tändandet av facklan innebär. I en icke avlägsen 
framtid kommer han att ge sig till känna och möda sig om att tränga tillbaka ljuset. Då han 
misslyckas därmed kommer han att söka efterbilda ljuset. Han kommer att bjuda 
mänskligheten de tre ting som Satan bjöd Kristus. "Gör dessa stenar till bröd", sade Satan till 
Kristus, "och njut av alla jordiska ting du vill ha! Gör det som väcker undran och få alla 
människor att dyrka dig!" Han kommer att göra det som väcker undran för att få alla 
människor att dyrka sig: antikrist. Han kommer att bjuda makt åt all världens regeringar. Men 
alla dessa ting är den lön som mörkrets söner får. Den som är viss om odödlighet och evigt liv 
behöver inte fika efter 
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materiens värden, makt eller ära. Guds söner kan inte bestickas eller bedras med sådana ting. 
Så skall antikrist besegras. Mörkrets herre kommer att övervinnas av ljuset. 

Såsom lärjungar måste vi söka betvinga allt slags mörker inom oss själva. Den enda makt 
någon negativ kraft kan äga är den makt vi själva ger den genom vårt eget inre mörker. Låt 
oss kasta ut mörkret på det att vi må vandra i Kristusljuset! 
 
 

25 mars 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Mänskligheten och de tre vårhögtiderna 1962 

 
Nu mönstras krafter för att sättas in till mänsklighetens hjälp. Jorden är på sätt och vis en 

venusiansk koloni, och mänskligheten har venusianska egenskaper inom sig. Mänskligheten 
är i grunden god och är inställd på att visa god vilja och god avsikt, men den utvecklas 
långsamt. Detta är emellertid också till visst gagn för jordmänskligheten och utgör ett mönster 
genom vilket den kan kontaktas. 

Först skall nämnas att mänskligheten sedan den 21 mars 1962 står under ett inflöde av 
frekvenser. Det kommer att påverka intellektet och hjärnan, så att mänskligheten börjar avvisa 
de negativa ting den blivit överöst med genom radion, televisionen och pressen. Människorna 
kommer att vända sig bort från alla dessa ting, och de plutonianska krafterna kommer inte att 
vinna därpå. Detta skall förbluffa plutonianerna och väcka deras oro. Venusianer och 
marsianer träder i deras ställe med sina positiva och konstruktiva projekt och ideer. 
Jordmänskligheten kommer att i stället börja ge sitt stöd åt dessa grupper. Detta sker så 
omärkligt att plutonianerna inte finner något att bekämpa. Det blir som att kriga mot luft. 
Detta kommer att jäkta antikrist att söka överta makten. 

Vårens tre fullmånar kommer att medföra en ökning av energiinflödet, så att det som 
hittills varit ett långsamt förfall på planeten övergår i en allvarlig kris – tempot accelereras. 
Detta får flera effekter på jordmänskligheten: En stark, dynamisk lojalitet med Kristus med 
början vid påsk. Vid tiden för Wesak-högtiden kommer stora delar av mänskligheten att 
vakna till insikt om de nedrivande krafterna. Detta har aldrig förut hänt på planeten. De 
kommer att inse att det finns goda krafter, som man kan åkalla till hjälp. De kommer att inse 
möjligheten att vinna kriget icke med våld utan med tankens upplysning och bön om den hjälp 
som står att få. 
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Detta kommer till stånd genom att frekvenser riktas från essentialvärlden till hela 
jordmänskligheten. Detta är inledningen till en utbredd större mottaglighet för den esoteriska 
undervisningen. 

I början kommer antikrist-krafterna inte att bekämpa esoteriken, eftersom de betraktar 
religionen som ett opium för folket och tron på odödlighet som något ytterst dumt. 

En avgjord förändring i jordmänsklighetens medvetande är på väg, och ingenting liknande 
har skett förut. Det är en fråga om år snarare än århundraden. Det är en metod som Shamballa 
beslutat tillgripa med planethierarkin som verkställare. 

Ett antal metoder utvärderades, och denna metod granskades under flera veckor. De 
skeenden i planetens fysiska värld, vilka är av plutonianskt ursprung, krävde en ny strategi 
från de ljusa krafternas sida. Det stora vapnet mot de plutonianska krafterna är 
mänsklighetens upplysta medvetande. Det är egentligen en metod, där man ökar 
medvetenhetens ljus hos jordmänskligheten och även hos de individer som inkarnerat i 
mänskligheten från planeterna Venus, Mars, Neptunus, Merkurius och Jupiter. Det inflöde av 
inspiration, som når de utomjordiska grupperna, hjälper dem att finna former och metoder att 
använda den nya illuminationen till jordmänsklighetens fromma. 
 
 

Fullmånen i tvillingarna 1962 
 

Detta är ett synnerligen viktigt år. Man väntar en oerhörd kris i fysiska världen, en kris 
som skall omfatta hela planeten. Den kan innebära upprättandet av en världsregering under 
ledning av antikrist i fysisk uppenbarelse. Den har redan upprättats men ännu inte uppenbarat 
sig fysiskt. 

För närvarande befinner vi oss i ett slags "ingenmansland", där vi bidar anfallet på 
mänskligheten. Många venusianer och marsianer tvingas överge sitt nuvarande levnadssätt, 
bege sig bort från hotade områden och till andra orter, där de kan samarbeta bättre när den 
verkliga krisen kommer. Många jordmänniskor – den intelligentare delen – är mycket oroliga 
och gör uppror mot sitt meningslösa liv. De lever under ett hårt ekonomiskt tryck och känner 
att de arbeten de tvingas utföra inte är hederliga eller konstruktiva. Det råder stor oro i 
jordmänskligheten. Också den stora massan erfar något slags gudomlig oro liksom den hos en 
människa som förätit sig men ändå hungrar efter den rätta födan. 

Hierarkin kommer att träda fram i det yttre på ett mer avgjort sätt och snarare än som först 
planerades. Det dödläge vi en tid upplevat var nödvändigt; det var det minst destruktiva sättet 
att få mänsklig- 
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heten att inse allvaret och alltså på något sätt svara. Vår planets härskare, Sanat Kumara, har 
nu fört mänskligheten till den punkt där facklan i Kristalltemplet kunnat tändas, och han har 
därför kunnat be om hjälp från instanser utanför planeten utan att behöva hämma 
jordmänskligheten i dess andliga växande. 

Varje tillgänglig människa, som känner och förstår visdomsläran, behövs för att hjälpa till 
att undervisa mänskligheten. Det finns nämligen många människor, som är redo att ta emot 
dessa ideer och de energier de för med sig. Ideerna måste läggas fram utan sensationsmakeri 
och vädjan till godtrogenhet. Kom ihåg att jordmänskligheten i grund och botten är sund! 

Ungefär två hundra elever var närvarande. 
 
 

14 maj 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Åtskillnad – grundtanken för Wesak år 1962 

 
Denna Wesak-högtid hålls i Tibet. Den firas lägst på eteriska nivåer. De politiska 

förhållandena hindrar de flesta av pilgrimerna att närvara fysiskt, men många övervarar 
ceremonin i emotionalhöljet. Alla världens lärjungar är medvetna på själsnivån om vad som 
sker. Där finns en fokus för energier, vilken hjälper dem att bli medvetna därom på 
personlighetens nivå. 

Varje lärjunge i världen, också varje aspirant med något mått av hängivenhet för planen, 
är ett tänt ljus. Hans eld tänder personligheten, och därmed blir han till ett ljus för världen. 
Detta ger honom en klarare uppfattning om de ting och de verksamheter som hör till ljusets 
rike och därigenom bättre urskillning ifråga om vad som hör till ljusets krafter, så att han kan 
samarbeta med dem. Det är därför grundtanken för Wesak år 1962 är åtskillnad. Det ljus de 
tar emot kommer nämligen att visa oss mörkret. Det ljus de tar emot är också ett skydd, 
eftersom mörkrets krafter flyr ljuset. Detta inre ljus kommer således att dölja och skydda dem 
som tillhör och har valt det godas krafter. Det är på detta som Uppenbarelseboken syftar med 
orden "Den vita stenen", och på detsamma syftar även "det nya namnet", med vilket man 
betecknar ljusets söner. 

Det finns också samtidigt en fokus för negativ energi i – men denna är inte så mäktig. Den 
äger kraft enbart på grund av ansamlingen av svarta krafter, men den har inte Wesaks styrka. 

Denna Wesak betecknar också ett inflöde av energi från Syntesens 
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Avatar, förmedlat genom Kristus. Vid nästa fullmånehögtid kommer denna energi att 
manifesteras i och genom mänskligheten i fysiska världen. Just nu är hela planethierarkin 
inriktad och koncentrerad på Wesak-energin, och alla ashramerna bemödar sig att få kontakt 
med sina lärjungar och elever för att skicka dem dessa ideer och energier. 
 
 

19 maj 1962 
 

Wesak-ceremonin såsom Viola Petitt Neal 
uppfattade den under meditation 

 
Trakten är omgiven av berg. Det syns inga träd. Det finns en mycket vidsträckt klippa, 

som mera liknar en bergsplatå. Det syns en formation av människor. Många är närvarande. 
De närvarande har formerat sig till en stjärna med sju uddar allt efter de ashramer de 

tillhör. I stjärnans mittfält verkar det finnas en inre cirkel, där mästarna syns stå. Utanför 
stjärnan förefaller stora mängder människor vara samlade. I själva centrum av den sju-uddiga 
formationen tycks stå en gestalt, som iakttagaren uppfattade vara Kristus. 

Vid tidpunkten för fullmånen framträdde Buddha på en ljusstråle i skyn och blev en kanal 
för energin från Shamballa. Han steg ned i stjärnans centrum och ställde sig bredvid sin 
broder, Kristus. Därpå tog Kristus tre steg framåt och blev brännpunkten för Wesak-energin. 

Följande ritual sågs Kristus utföra: 
Han höll händerna upplyftade liksom för att mottaga de högre energier för vilka han 

blivit brännpunkt. Sedan sträckte han armarna utåt, så att gestalten bildade ett kors. 
(Identifikation med skapelseprocessen – ande-materia.) Därpå sträckte han händerna 
framåt och vågrätt i rät vinkel mot bröstet och välsignade mängden. (Utgjutelse för 
mänskligheten av andens kraft.) 

Den beskrivna ritualen utfördes tre gånger. Därefter gjorde alla de närvarande 
detsamma efter honom, sedan de varje gång fullbordat de tre rörelserna. Den närvarande 
mängden människor vände sig om när de utförde ritualen, som om de riktade den mot 
hela mänskligheten. 

Mittfältet där Kristus stod tycktes vara ett ställe, där det fanns helig mark eller ett tempel 
inunder. 

På himlen framträdde ett ljus, som stannade på en punkt. Därifrån spred det ut sin lyskraft 
över jorden, så att ljuset tycktes täcka hela planeten. Sedan drog sig ljuset gradvis inåt mot 
brännpunkten, så att det inneslöt endast denna trakt. Men en viss mängd av denna ljus- 
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energi skulle från och med nu finnas kvar på planeten. En del av ljuset fanns kvar och trängde 
ner till jordens centrum. Det är mycket starkt och finns upprättat från och med nu. 

Detta ljus, som syntes tändas på himlen, var på något sätt förknippat med syntesens avatar. 
Vid Wesak-ceremonin användes också ett ljud, men den närvarande eleven kunde inte 

minnas exakt vilket ljud. "Jag kände det som om en elektrisk vibration gick rakt igenom mig, 
inte särskilt påfrestande och ändå dynamisk." Detta tycktes pågå i kanske sex till åtta minuter. 
På eleverna verkade den så, att den öppnade medvetandet, en process som kräver några dygns 
anpassning. Det föreföll som om det var första gången detta slags ritual hade använts på detta 
sätt. 
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Esoterisk embryologi: centra (chakraer) 
 

13 maj 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
När ett jag bereder sig att åter inkarnera, samverkar dess önskan och avsikt med karmas 

lag och evolutionens lag så, att det bildas två stora virvlar av energi: a) andens energi, som 
utgör den positiva polen, och b) materiens energi, som är den negativa polen. 

Man visade en tankeform av vilken det framgick att dessa båda energivirvlar skär 
varandra i fem punkter. I dessa fem bildas de fem centra mellan bascentrum 
(kundalinicentrum) och hjässcentrum. De två stora energispiralerna går in i en harmonisk 
virvel, som först formar hjärtcentrum, en likaledes roterande kraftvirvel. Därmed alstras den 
magnetiska kraft som börjar dra till sig fysisk materia för byggandet av de båda fysiska 
höljena. I detta magnetcentrum sägs själva livet ha sin fysiska förankring. Hjärtcentrum 
framställs ofta som en strålande sol. Det är det första centrum som upprättas under 
inkarnationsprocessen. 

Så snart detta skett, framträder en energivirvel vardera i punkten för det blivande hjäss- 
respektive bascentrum. 

De nu bildade tre energivirvlarna formar tre centra, vilket möjliggör upprättandet av 
ytterligare fyra centra: två ovan och två nedom hjärtcentrum. 

Därefter vidtar byggandet av de båda fysiska höljena. Den fysiska permanenta atom, som 
esoteriken talar om, är enkelt uttryckt det mönster efter vilket dessa energier bygger eterhöljet. 
Kvaliteten på den materia som används i bygget beror på individens utvecklingsstadium och 
karma. Livstråden kommer in från hjässcentrum och materieenergin från bascentrum. Båda 
dessa energier förankras i hjärtcentrum, där vi finner medvetandet centrat. Med bildspråk kan 
vi säga att Kristus, det vill säga medvetandet, föds i hjärtat. 

Livs- eller andeenergin är fadern. Materieenergin är modern. De två möts i hjärtcentrum, 
där sonen föds. Detta är magnetcentret. Detsamma sker i de båda andra höljena, emotionala 
och mentala. 

Den viktiga principen är att när positiv energi möter negativ energi 
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i harmonisk förening, uppstår magnetism, och där det finns ett magnetiskt centrum sker 
skapelse och manifestation. Med andra ord är det samma slags process vid formandet av 
solsystem. 

Trettio elever deltog i lektionen. 
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Esoteriska aspekter av fysiologi 
 

10 december 1961  
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Detta tycktes vara en översiktlig kurs. 
Läraren började med att säga att den mänskliga organismen innehåller tre system, som 

motsvarar de tre världarna: fysiska, emotionala och mentala. 
Blodet svarar mot fysiska världen. Det uppehåller det fysiska livet i organismen genom att 

förse den med syre och näring och skaffa bort slaggprodukter. Blodet hör till tredje strålen, 
som svarar mot den fysiska manifestationen. 

Lymfsystemet svarar mot emotionalvärlden. Det tillhör andra strålen, kärlek-visdom. Det 
har samband med organismens magnetfält, magnetiska dragningskraft. Om vi insåg att 
lymfsystemet upprätthåller organismens magnetfält, skulle vi något bättre förstå vilken 
betydelse det har för organismen, ty det svarar mot kärlek-visdom-aspekten. 

Nervsystemet svarar mot mentalvärlden. Det är bärare av livsaspekten. Det hör till första 
eller viljestrålen. 

Det finns en polaritet i organismen mellan hjärnan och levern. Hjärnan är den positiva 
laddningen, som står i förbindelse med mentalvärlden och, på en högre nivå, med själen. 
Själens fokus kan i viss bemärkelse sägas finnas i hjärnan. Levern är minusladdningen, som 
har samband med emotionalvärlden och, på en högre nivå, med personligheten. Man kan i 
viss mening säga att hela personligheten har en fokus i levern. Om levern är alltför förgiftad, 
kan hjärnan inte arbeta. 

Det finns plus- och minuspoler i hjärnan. I hjärnan rekapituleras de sju kraftvirvlar som 
sätter samman människans inkarnationshöljen. Bland hjärnans poler finns en motsvarighet till 
levern i hjärn-lever-polariteten. 

Karotidkropparna i huvudet (halsen) svarar mot levern. Läraren sade inte alta-major-
centrum. Organiska karotidkropparna svarar mot organiska levern i förhållande till hjärnans 
viktigaste struktur, 
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dess övre del, cerebrum. 

Alta-major-centrum såsom eterisk kraftvirvel svarar mot kundalinicentrum såsom eterisk 
kraftvirvel. Läraren talade om eterhöljet och alta-major-centrum och det senares förhållande 
till hjässcentrum i hjärnan. Eteriska hjärnans hjässcentrum står alltså i ett polärt förehållande 
till alta-major-centrum, är en rekapitulation av och motsvarighet till hjässcentrum och 
kundalinicentrum. 

Extrapyramidala systemet i organiska hjärnan kommer att utvecklas mera i framtidens 
mänsklighet. 

Nucleus caudatus har samband med antenner i huvudet – miljoner antenner, som i 
framtiden kommer att svara för alla förmågor av utomsinnlig förnimmelse, såsom förmågor 
av fjärrsyn och telepati. Sändar- och mottagarstationen för telepati finns i nucleus caudatus. 
Nucleus är den mekanism som aktiveras och tas i bruk efter hand som släktet utvecklas. En 
del människor har sin nucleus i viss mån utvecklad. Förmågan att läsa planetminnena hänger 
samman med aktiveringen av vissa antenner i nucleus caudatus. Nucleus caudatus är den 
fysiska mekanism, som verkar genom samspelet mellan hjässcentrum och kundalinicentrum 
(bascentrum), med sin yttre brännpunkt i panncentrum; den fysiska mekanism som besörjer 
denna förmåga från det eteriska till det organiska. Hjärnans ventrikler fungerar därvid likt en 
projektorduk för film. 
SK Skulle du kunna beskriva nucleus caudatus så som du såg den i tankeformen som visades 
för klassen? 
VPN Denna tankeform var ungefär en meter lång och drygt en halv meter till en meter djup, 
allt efter dess olika delar. Läraren projicerade den mitt i rummet, och den hade åtskilliga 
intressanta detaljer, som läraren emellertid inte helt förklarade. Det fanns tusentals fina linjer i 
den, liksom utgående strålar. Den innehöll också flera centra för utomsinnlig förnimmelse 
(ESP). 

Nucleus caudatus är liksom en hjärna i miniatyr för högre utvecklingsstadier. Centra för 
högre sinnesförnimmelse var lokaliserade till olika ställen i nucleus, och antennerna för dessa 
sammanstrålade i en punkt. Där fanns vissa centra som sades ha att göra med utvecklingen av 
högre sinnesförnimmelse. Hos de flesta människor är kretsarna i nucleus inte kopplade. Det är 
den bästa beskrivningen. 

När det i esoteriken talas om att det i hjärnan finns ett lägsta fäste för antahkarana eller 
medvetenhetsbryggan, avses egentligen kopplingen mellan nucleus och övriga hjärnan – 
åtminstone kopplingen mellan antennkretsarna och hjärnan. Varje krets har en sändar- och en 
mottagarstation. 

Hos en del människor är vissa kretsar redan kopplade. Ett par exempel: De som kan höra 
telepatiskt, alltså inte med öronen utan 
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telepatiskt, har kretsen till högre slags hörsel kopplad. Hos dem som kan se på avstånd eller 
läsa planetminnena är kretsen kopplad med hjärnans syncentrum. 

En del människor har en inkoppling till det högre luktsinnet. För sådana människor har 
ordet hemlängtan en mycket stark innebörd. Ibland får de i sitt medvetande in känslotonen av 
något i stället för bilder eller ord. Detta har egendomligt nog att göra med luktsinnet, men 
läraren förklarade det inte närmare. 

Antahkarana bygger eleven själv: först i eteriska hjärnan och sedan i organiska hjärnan, 
närmare bestämt i caudatus nucleus. Naturligtvis finns det en cirkulation och en 
nervförbindelse, men hur man egentligen använder nucleus caudatus vet människan ännu inte. 
Någon erfarenhet av det har inga andra än lärjungar, som i sin egen utveckling gått 
mänsklighetens allmänna utveckling i förväg. 

Sammanfattningsvis konstaterades att fler upptäckter kommer om lymfsystemet, nucleus 
caudatus och karotidkropparna och deras samband med varandra. De har ett kemiskt 
samband, som har att göra med utvecklingen och användningen av nucleus caudatus. 

Elever, som undergår en sådan anpassning i nucleus caudatus-området, har ofta takykardi 
(ökad hjärtverksamhet) av det slag som beror på en liten obalans i karotidkropparna. Detta 
stör hjärtfunktionen men är inte något sjukligt tillstånd. Det är helt enkelt en effekt av den 
nödvändiga kemiska anpassningen av organismen, i synnerhet matsmältningsapparaten, där 
alla toxiska tillstånd uppstår. I en del fall, där matsmältningssystemet har överbelastats, är 
vissa livsmedel lämpliga och andra inte, allt enligt organismens ärftliga konstitution. När vi 
lärt oss mer biokemi, kommer vi att vara noggrannare i vårt val av föda, och särskilt gäller 
detta lärjungar. Lärjungar och elever har i alla tider vetat att de måste godta vissa regler ifråga 
om födan. Mestadels har de följt sådana regler blint, utan kunskap i kemi eller om de 
livsmedel som bäst lämpar sig för individens organism på ett visst utvecklingsstadium. Den 
tiden skall komma, då vi har en vetenskap om vilka livsmedel som lämpar sig bäst för 
människor på vissa frekvensområden. Då skall vi kunna undgå toxiska tillstånd i 
matsmältningssystemet, vilka annars i sin tur stör eller skadar levern och blodet. 

Sjukdomarna kan utrotas då vi har lärt oss att eliminera toxiska tillstånd i organismen. Om 
organismens kemiska laboratorium vore i fullkomlig kemisk balans, skulle den vara 
oemottaglig för sjukdom, så att individen levde frisk till åtminstone 125 års ålder. 
Mänsklighetens nuvarande organism har utformats med tanke på att fungera i mellan 100 och 
125 år utan att bryta samman. Vi vet för litet om organismens kemi. Hittills har våra försök att 
bota sjukdomar främst 
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inriktats på att lindra sjukdomar eller funktionsnedsättningar då de inträder. 

Läraren använde många medicinska termer. Jag tror de flesta av eleverna kunde medicin, 
men jag gör det inte. Jag tror denna föreläsning var avsedd för SK. Läraren sade att 
framtidens sjukdomsbekämpning inriktas på biokemi och organismens kemiska struktur. 
Många människor i vår tid studerar biokemi. De studerar organismens proteinmolekyler och 
andra beståndsdelar. SK känner en forskare, LP, som erhöll nobelpriset för sitt studium av 
proteinmolekyler. Detta är, sade läraren, ett exempel på det sorts studium man hittills bedrivit. 
Han sade att det ännu inte utmynnat i någon systematisk behandlingsmetod, eftersom den 
gamla metoden att tillföra organismen främmande substanser och kemiska ämnen, särskilt 
syntetiska sådana, för att lindra kroppsliga lidanden, för närvarande är väl befäst. Eftersom 
man inte vet om något bättre system, tycks det vara det bästa man kan göra. 

Läraren sade att örtmediciner är utmärkta men att man egentligen inte kan kalla dem 
läkemedel. De är ämnen ur växtriket som mänskligheten fått till hjälp att återställa eller rätta 
till organismens kemiska balans. De bör betraktas som livsmedel och inte läkemedel. De 
forntida folken, särskild atlantiderna och de mer ursprungliga folken, hade utmärkta insikter i 
örtläkekonst. I vissa stycken var deras vetande felaktigt, men på det hela taget var det korrekt 
och skulle mycket lätt kunna införlivas med modern medicin. I framtiden kommer 
organismens behov av vätska att tillgodoses med örtteer. Mannen vi båda känner, dr B., är 
inställd på en del av denna kunskap och har fört ut den. Många andra nämndes – LP också. 

Läraren sade att en mer renad och perfekt fungerande organism skulle kunna bättre 
utnyttja hjärnans struktur. Härvidlag finns ett direkt samband mellan andlighet och fysiologi. 

Vi hade rätt i vår förmodan om helgonen eller mystikerna: att de försökte ta emot 
högspänd andlig energi i en organism som inte var så väl anpassad till detta. De fick erfara 
stora funktionella störningar, som ofta snabbt försvann tack vare de helande egenskaperna hos 
energierna de erhöll. Detta är emellertid inte någon normal eller önskvärd livsföring. 

Detta var en översikt av en längre kurs. Läraren angav huvudpunkterna för en del av de 
ting som senare skulle dryftas. 
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Studiet av eterhöljet 
vid olika centra i världen 

 
17 september 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
SK Vilket är bästa sättet för läkarkåren eller övriga mänskligheten att studera eterhöljet och 
dess centra? Gör man det för närvarande på riktigt sätt eller behöver man förbättra eller ersätta 
metoderna? 
VPN Det är mycket litet som görs, eftersom mänskligheten hittills har vetat mycket litet om 
eterhöljets centra eller någonting övrigt i ämnet. 
SK Finns det några som studerar dessa ting nu? 
VPN Ja, på flera platser i världen. 
SK Var någonstans?  
VPN I Indien. 
SK I vilken del av Indien? 
VPN Någonstans i Nordindien finns det folk som gör det, men de är inte klärvoajanter. De är 
liksom yogier. 
SK Vad heter den platsen i Indien? 
VPN Någonstans uppe i bergen finns en liten by. Jag tror det är en mysterieskola, så namnet 
uppges inte. De är invigda som tillhör Vita Logen. Det är sådan information som liknar den 
Tibetanen lämnade. Den ligger på för hög nivå, är alltför teknisk för närvarande. 
SK På vilka andra platser studerar man detta? 
VPN "X" arbetar med det. 
SK Arbetar "X" med det? Arbetar då "X" på det rätta sättet? 
VPN Även "X" arbetar under ashramen. "X" försöker arbeta praktiskt i Västerlandet – 
använda den västerländska metoden, vilket är mycket bra. 
SK Tror du att "Xs" metod är riktig? 
VPN Det är den bästa metoden för närvarande, och "X" vet det. 
SK Vad? 
VPN "X" borde veta det. 
SK Skulle "X" kunna förbättra tekniken? 
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VPN Detta är det bästa man kan göra nu. Litet senare dyker det upp en annan, som vill och 
kan hjälpa "X". Jag tror det är någon som står i kontakt med ashramen och som skall hjälpa 
till i detta arbete. 
SK Blir det en läkare eller en klärvoajant? 
VPN Det blir förmodligen en människa, som har professionell bakgrund och utbildning. Men 
hon har också mycket klara förmågor, liksom den andra individen. Hon är klärvoajant. 
SK Vilken andra individ? 
VPN Devan. 
SK Är devan god? 
VPN Devan är mycket god och ser materiens värld och energierna i materiens värld. 
SK Vad heter han eller hon? 
VPN Hon har en lärjunges kropp – ett kvinnligt hölje. 
SK Men är det en deva? 
VPN Devaväsen. 
SK Blir det möjligt att fortsätta arbetet med devan nästa år? 
VPN Ja, hon får förmodligen bekymmer i familjen men måste gå vidare med arbetet. Det är 
hennes öde. 
SK Tror du hon kommer att behöva vistas i Indien en tid nästa år? 
VPN Det behöver hon nog inte. 
SK Kan "X" studera centra hos mentalpatienter eller bör detta uppskjutas? 
VPN Nästa steg tycks avse problem med körtlar – hypofysen, sköldkörteln särskilt – om 
möjligt. "X" får besked på sina lektioner. Att "X" är så beslutsam och så starkt känner att 
vissa saker måste göras och arbetar vidare med detta, beror just på lektionerna. När "X" på 
lektionerna förstår vad som skall göras och vad som behövs, så blir "X" starkt inriktad på 
detta arbete. 
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Olika slags helande 
 

17 september 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal  

 
Att helas genom tillit 

 
När man helas genom sin tillit, beror det på att tillståndet i emotionalhöljet påverkar 

organismen. Här kan vissa fakta klargöra förhållandena. Under lektionen talades om hur 
eterhöljet drabbas, då emotionalhöljet inte är ordentligt inrätat. Det sades att många av 
människans sjukdomar börjar med en disharmoni i emotionalhöljets frekvenser. Denna 
påverkar motsvarande centrum eller centra i eterhöljet, och resultatet kan bli sjukdom i 
organismen. 

Det finns en möjlighet för en människa att genom en akt av tillit helas från själens nivå. I 
det fallet är hon viss om att hon blir helad. Det åstadkommer att emotionalhöljets centra rätas 
in nästan ögonblickligt. Effekten är så kraftig att den omedelbart påverkar centra i eterhöljet 
och därmed även organismen, så att den helas. Exempel på detta är de så kallade undren i 
Lourdes och andra sådana välkända händelser. 

"Akt av tillit" är en benämning som anger vad det rör sig om. Människan inser plötsligt att 
hon kan helas, och inser det så klart att det öppnar ett energiflöde från själens nivå. Man 
skulle kunna säga att det är energi från kausalvärlden som återinrätar och vitaliserar 
emotionalhöljet och således omedelbart verkar detta helande. Om det inte sker omedelbart, så 
ändå ganska snabbt, på några dagar eller veckor. Helande sådant man känner från Lourdes är 
av det mer påfallande slaget. Man nämnde detta ovanliga slags helande, eftersom man vet att 
det under årens lopp inträffat flera gånger. 
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Att hela emotionalhöljet med ritual och symboler 
 

Med ritual och symboler kan man i emotionalhöljet upprätta en harmoni, som mer än 
något annat gagnar de fysiska höljenas (eterhöljets och organismens) totala hälsa. Det 
förflutnas karma registreras för det mesta i emotionalhöljet. Detta tillstånd råder till dess 
mänskligheten har nått ett högre utvecklingsstadium. Detta är karmamönstret. Det emotionala 
mönster en individ har när han träder i inkarnation är först och främst det karmamönster han 
har att arbeta med. Med ritual och symboler skulle det gå att föra in sådana energier, som 
rättar till det karmamönster som är negativt och disharmoniskt, och så åstadkomma ett bättre 
hälsotillstånd hos människorna och ett bättre karmamönster för dem att arbeta med. 

Den symbol, som nämndes under lektionen, var den bevingade cirkeln från Egypten. Vi 
har sett den i vårt studium av egyptisk symbolik. Det var en lysande vit skiva. Vingarna 
föreföll att ha färger, men det tror jag berodde på att vi tänker på vingar såsom bestående av 
fjädrar. 
 
 

Att hela eterhöljet med ljud 
 

För att bota eterhöljet kommer man att använda ljud såsom ett sätt att påverka materien 
direkt. I begynnelsen byggdes formernas värld med ljud. På den nivå det här är fråga om kan 
man använda ljud för att upprätta harmoni i eterhöljet och grovfysiska kroppen. Om den rytm 
som påläggs emotionalhöljet fortfar att vara negativ och destruktiv, så kan samma eller 
liknande slags tillstånd uppstå också i eterhöljet och organismen. Man kan också påverka i 
andra riktningen: med hjälp av ljud kan man lindra problemen i och påfrestningarna på de 
båda fysiska höljena och därmed också förbättra tillståndet i emotionalhöljet. 

Detta kan bara vara en första början, eftersom det tar längre tid att rätta till emotionalen än 
eterhöljet. I framtidens metoder för helande kommer man alltså att använda ljudet för att ge 
den inkarnerade individen andrum mellan ansträngningarna att rätta till emotionalhöljet. Det 
man uträttar med arbete på fysiska ljudets nivå är ett förbättrat hälsotillstånd i eterhöljet och 
organismen – och detta är första början. 

I begynnelsen gjordes formen fulländad med hjälp av ljudet. Men denna harmoni kan 
emotional- och mentalvärldens rytmer förstöra. Med hjälp av ljudet kan harmonin 
återupprättas och sedan bibehål- 
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las, om den inkarnerade individen förmår tillägna sig en riktig hållning till det emotionala och 
mentala. 
SK Vad används den bevingade cirkeln till? Vilket centrum hör den till? 
VPN Ajna- eller ögonbrynscentrum. Detta sades i går natt under lektionen. Det var intressant 
att veta, eftersom ajnacentrum är centrum för den integrerade personligheten, inte 
solarplexuscentrum som jag själv trodde. 
SK Visade man er under lektionen hur detta centrum tar upp energi från andra nivåer? 
VPN Man visade oss exakt hur symbolen ser ut: ett lysande vitt ljus. Den lyste som en 
tankeform mitt i rummet framför oss. 
 
 

Att hela mentalhöljet 
 

Man kan hjälpa människor att snabbt utveckla mentalhöljet genom att efter vissa metoder 
undervisa dem i matematik. I vår tid lär man ut matematik genom att låta människor lära sig 
den utantill. Man ser inte matematiken såsom vetenskapen om relationer. Matematiken är den 
rena vetenskapen om relationer, förhållanden. 

Människosläktet har utvecklat emotionalhöljet nästan fullständigt. Därunder har vi 
missgestaltat, förvridit och stört det. Nästa steg för människosläktet är nu att genom ritual och 
symbol hela och räta in emotionalhöljet och så upprätta harmoni däri. På visst sätt är det 
lättare att göra detta i emotionalhöljet än i fysiska höljena, eftersom emotionalhöljets materia 
är mer lättrörlig. De disharmonier vi låtit uppstå i eterhölje och organism är i jämförelse 
därmed svårare att eliminera, eftersom dessa fysiska höljen inte är så lättrörliga. Inom det 
totala helande av människornas höljen, som är av nöden, kan helandet av emotionalhöljet gå 
snabbare än vi tror. 
 
 

Sammanfattning 
 

Följande metoder kommer att användas i helandet: 
a) På fysiska nivån kommer man att använda ljud. 
b) På emotionala nivån kommer man att använda symbol och ritual för att återupprätta 

harmonin i emotionalhöljets alla centra. 
c) På mentala nivån kommer man att använda matematik och vetenskap, men det är 

matematik och vetenskap i en vidare bemärkelse än hittills, så att eleverna övas i att snabbare 
uppfatta samband och förhållanden. 
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d) Det talades om färger såsom bron. Användningen av färger genomsyrar alla tre 
metoderna. Färgerna utgör det förenande, det allt genomgripande kraftfältet i alla tre 
metoderna: ljudets metod, symbolernas och ritualernas metod samt matematikens och 
vetenskapens metod. 
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Samordning av centra 
 

17 september 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal  
Inspelad av SK 

 
VPN Centra i emotionalhöljet bör vara samordnade med dem i eterhöljet. För det mesta är de 
det inte. Varje centrum har sin egen frekvens. Frekvenserna för olika centra i ett och samma 
hölje borde stå i inbördes harmoni, tillsammans bilda en oktav. Eterhöljets centra har 
frekvenser liksom en oktav i musiken. Emotionalhöljets centra borde ligga på närmast högre 
oktav och mentalhöljets på den ännu högre oktaven. Men de emotionala centra är alltid 
felstämda, liksom ett ostämt piano. De borde ligga på högre frekvenser och stå i inbördes 
harmoni. 

Om ni tänker er att eterhöljets hjärtcentrum har ettstrukna C – detta är bara ett exempel – 
då borde emotionalhöljets hjärtcentrum ha tvåstrukna C. När dessa frekvenser står i ett perfekt 
harmoniskt förhållande, fås hälsa. När de står i disharmoniskt förhållande, fås sjukdom. 
Solarplexuscentra i emotional- och eterhöljena vållar en hel del besvär. Nu verkar det som om 
han skulle säga något om läckor. 
 
 

Läckor 
 

Läckor uppstår i eterhöljet, om det råder disharmoni mellan varandra motsvarande centra i 
emotionalhöljet och eterhöljet. Emotionalhöljet är då kraftlöst, och eterhöljet tenderar att 
läcka på många ställen. Huvudproblemet med mänskligheten idag ligger i känslolivet, i 
emotionalhöljet. 
SK Hur skulle man kunna täta läckorna? Ges det något förslag till behandling av läckor i olika 
delar av höljet? 
VPN Allmänt sett härrör läckor från emotionalhöljet på så sätt att disharmonisk frekvens 
inverkar på eterhöljet. Läckor i eterhöljets centra har ibland helt eteriska orsaker. Men för det 
mesta beror de på tillstånd i emotionalhöljet. Om det är i emotionalhöljet som läckan har sitt 
ursprung, kan den tätas, botas, genom att man hjälper män- 
  



Sidan  73 
 
niskan att ändra sina känslor. 
SK Finns det något man kan göra på organiska och eteriska nivån för att avhjälpa läckan? 
VPN Livskraften kommer in i organismen från eterhöljet, där den först har 
modifierats och modulerats av emotional- och mentalhöljenas energier. Ibland föds människor 
med skada på eterhöljet från tidigare inkarnationer, och då är det svårt att göra något åt det 
ens från emotionala nivån. 
SK Vilket vore det bästa sättet att behandla exempelvis läckan i "Ys" hals? Hur borde man 
behandla den och vilket vore bästa sättet? 
VPN Den är tillfällig, den är delvis organisk. En smula besvär med organiska sköldkörteln 
beroende på ett toxiskt tillstånd i kroppen. Också på grund av allt arbete på högre nivåer. 

Det går att bota den med ljud. Högre ljudfrekvenser bidrar till att få till stånd det rätta 
frekvensförhållandet i emotionalhöljets olika centra och i förhållandet mellan det emotionala 
och eteriska. 
SK Hur lägger man på frekvensen? 
VPN De använder ljud, ultraljud. 
SK Hur många oktaver ovan det hörbara? 
VPN Det beror på människans grundton – treklang. Varje människa har sin egen grundton, 
som hon särskilt påverkas av. Den finns någonstans på skalan av hörbara toner. Man kan ange 
den matematiskt, om man känner den matematiska principen för det. Man kan alltså finna 
individens grundton på tonskalan. 
SK Exakt hur finner man den? 
VPN Man tar helt enkelt reda på vilken ton människan finner mest behaglig. 
SK I en viss oktav eller i alla sju oktaverna? 
VPN I någon av de sju oktaverna finns någon ton, som hon tycker bäst om. Den är det. Sedan 
tar man reda på motsvarande ton i sjunde oktaven ovan de hörbara tonerna. Det är en 
ultraljudston. 
SK Är det sjunde oktaven ovan den personliga tonen? 
VPN Det finns sju oktaver av hörbara toner. Ovanför dem finns sju oktaver av ohörbara toner. 
Ta reda på motsvarande ton i motsvarande oktav av ohörbara toner, ultraljudstoner. Det är den 
ton som kan bidra till att upprätta bättre harmoni i emotionalhöljet. Man behandlar alltså 
eterhöljet med den hörbara oktaven och emotionalhöljet med den ohörbara oktaven. Man 
måste försöka hjälpa människorna med emotionalhöljets problem. De är så förvirrade, och det 
är svårt att nå dem. 
SK Hur länge spelar man denna ton? 
VPN Inte så länge, inte längre än tre minuter? 
SK Hur många gånger upprepar man den? 
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VPN Man kan göra det tre gånger om dagen. 
SK Hur vet man vilket centrum som drar mest nytta av det? 
VPN Detta slags behandling är bara början. Det är en allmän behandling i syfte att samordna 
centra i emotionalhöljet. Särskild behandling skall också utarbetas. Det kan göras enligt 
matematisk metod. 
SK Om en bra klärvoajant iakttar emotionalhöljet och dess centra, kan han då se dessa 
förhållanden? 
VPN Ja, och det vore till hjälp. Man kunde göra det med exempelvis strupcentrum och 
solarplexuscentrum. Börja med att studera de båda centra och jämföra deras eteriska och 
emotionala delar, se efter hur de förhåller sig inbördes. Det är ett forskningsområde som 
kunde visa sig mycket fruktbart. 
SK Du menar att man först iakttar centra i eterhöljet och sedan dem i emotionalhöljet? 
VPN Ja, till exempel strupcentrum. Om någon har en dåligt fungerande sköldkörtel, så 
undersöker man först strupcentrum i eterhöljet och sedan strupcentrum i emotionalhöljet. 
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Att fotografera eterhöljet 
 

17 september 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal  
Inspelad av SK 

 
SK Går det att fotografera eterhöljet och dess centra? 
VPN Det går att fotografera eterhöljet och, i en avlägsen framtid, möjligen också 
emotionalhöljet. 

Man visar eleverna en intressant tankeform av hur en sådan fotografisk bild skulle se ut. 
Man ser eterhöljets centra mycket tydligt och sedan annorlunda strukturer, som genomtränger 
dem, emotionala centra. I tankeformen som visas är de emotionala centra större än de eteriska. 
Man ser tydligt konturen av de eteriska centra och energierna som rör sig och glittrar. Sedan 
ser man de emotionala centra. 

Föreläsaren får de eteriska centra i tankeformen att lysa klarare, så att man urskiljer dem, 
ser deras konturer tydligt. Sedan dämpar han ljuset från de eteriska och tänder de emotionala 
centra i stället. När han gör det, ser man deras samband med de eteriska. Sedan dämpar han 
ljuset från de emotionala centra och tänder de eteriska, så att de lyser klart. På det sättet kan 
man se hur de genomtränger varandra. 
SK Hur genomtränger de varandra? 
VPN Det ena ligger över det andra, mer eller mindre. 
SK Är de emotionala centra större eller mindre än de eteriska? 
VPN I denna tankeform är de emotionala större. 
SK En del klärvoajanter ser dem som mindre. 
VPN I denna återgivning framstår de som större. 
SK Finns det något sätt att fotografera de eteriska centra? 
VPN Det är något man måste upptäcka i samband med kristaller. 
SK Vad då för kristaller? 
VPN Något slags tunna skivor av kristall. 
SK Någon viss kristall? 
VPN Kvarts. Kristall är ett av de ämnen som kan användas för detta. 
SK Hur kan man fotografera genom kristall? 
VPN Se genom den först. Försök med skivor av kristall liksom dem 
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man använder i radioteknik. Försök att se genom den och fotografera genom den. 
Hemligheten med detta ligger i kristallerna, eftersom de har att göra med den dielektriska 
energin, som egentligen är eterisk energi. 
SK Använder man vanlig film? 
VPN Det är inte så mycket fråga om filmen som vad man fotograferar igenom. Visst behöver 
man känslig film, men man måste också kunna fotografera genom ämnen, som uppfångar 
något mer än det som hör till grovfysiska världen. 
SK Skall man använda kristallen tillsammans med en linskamera eller skall man använda en 
kamera utan lins? 
VPN Man kan använda en vanlig kamera med en kristall framför linsen. Försök! 
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Emotionalhöljet hos lärjungar på Vägen 
 

17 september 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
Lektionen handlar om emotionalhöljet och om hur det sätter oss i samband med fysiska 

världen. Emotionalhöljet är vår antenn ut mot fysiska världen. Här handlar det inte om 
emotionalhöljets betydelse för helande utan om hur lärjungen ser på detta hölje, lärjungen 
som nått en viss grad av kontroll över emotionalhöljet. 

De begär, som emotionalhöljet är bärare av, är den energi som driver människan framåt 
under de tidiga skedena av hennes utveckling, ty då är det genom begär som vi växer och 
utvecklas. De begär, som fångar människan under de tidiga utvecklingsskedena, är till stor del 
sådana som bäst kan hjälpa henne att växa i medvetande på det stadium där hon står och som 
är rätt och gott för henne. 

Men när människan nalkas högre stadier, aspirantens och provlärjungens stadier, får hon 
lära sig att använda emotionalhöljet på ett annat sätt och för ett annat ändamål. Nu skall höljet 
inte längre vara bäraren av begär, begären efter fysiska världens ting, begär efter ära, makt 
eller pengar. Nu måste det bli ett mycket känsligt instrument för uppfattandet av världen, 
lärjungens värld. Emotionalhöljet blir varse medvetandetillståndet, känslotillståndet i världen 
omkring aspiranten, så att han kan rätt bedöma sin värld. 

Mentalhöljet är bäraren av urskillning på högre nivåer. Mentalhöljet bör bli människans 
redskap för urskillning i världen omkring henne. Det är liksom en känslig antenn, som hjälper 
människan att tolka situationer och relationer till andra i hennes omgivning. Mentalhöljet är i 
synnerhet lärjungens redskap att kontakta och uppfatta den omgivande världen med. Det 
vanliga, mentala intellektet är redskapet att manipulera fysiska världen med. Om det lägre 
mentala intellektet har kontakt med det högre kausala intellektet, får del av dess ideer, kan det 
mentala intellektet använda dessa kausala ideer i arbetet i fysiska världen. 

Så länge som individen är centrad i formernas världar – fysiska, emotionala och lägre 
mentala, personlighetens världar – är emotio- 
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nalhöljet det instrument med vilket hon reagerar på yttervärlden. 

Lärjungen däremot skall inte reagera utan agera. Om han reagerar, så är det 
emotionalhöljet som är inblandat. Men om han agerar inifrån själen, det högre kausala 
intellektet, som betjänar sig av det lägre mentala intellektet, så kan han sannerligen förändra 
sin värld. Vi förändrar ingenting genom att reagera, endast genom att agera. 

Den människa, som vill agera inifrån sin innersta kärna, måste göra det utan att låta sig 
störas av omvärldens emotionala reaktioner. Hon måste säga sig, "Detta skall jag göra," och 
göra det utan att låta sig påverkas av vad omvärlden tycker. Så hon agerar gentemot 
omvärlden istället för att reagera med känslan på den. Emotionalhöljet är en underordnad sak; 
en behållare av energi för handlandet i fysiska världen. 

Emotional energi har samband med essentialvärlden och dess energier. Energi kan flöda 
från essentialvärlden in i emotionalhöljet, när människan väl lärt sig att rätt disciplinera och 
behärska det. Därmed får hon energi för sitt handlande i fysiska världen. Detta är meningen 
och ändamålet med emotionalhöljet. 

Det finns en symbol för detta lärjungens behärskande av emotionalhöljet, så att det blir 
hans energikälla. Det är den bevingade cirkeln från det forna Egypten. Detta faktum är ett av 
skälen varför man för en tid sedan undervisade om egyptisk symbolik. I Egyptens 
mysterieskola fick lärjungarna lära sig att meditera på den bevingade cirkelns symbol för att 
uppnå denna kontroll av emotionalhöljet. 
SK Använder man formen eller färgen eller bådadera? 
VPN En sorts lysande vit färg som om man såg den upplyst med ett vitt ljus bakom sig. Man 
visar en tankeform, som är mycket bra – som om den vore etsad i glas med ett vitt ljus bakom 
glaset. Det ger eleverna en bild av hur de skall visualisera symbolen. 
SK Befinner du dig i din egen klass? 
VPN Det är MJs klass i den kurs jag tillhör. 
SK Hur många elever är med i natt? 
VPN Åtta eller nio elever. Om man kunde åstadkomma ett verkligt harmoniskt förhållande 
mellan centra i emotionalhöljet, kunde man därigenom skapa en mänsklighet, som vore 
mycket litet drabbad av sjukdomar. Men hos de flesta människor råder disharmoni mellan de 
emotionala centra, och därigenom påverkas och störs energierna och centra i eterhöljet. Här 
finns ett förhållande av orsak och verkan. Med hjälp av symbol och ritual kunde vi med tiden 
lära oss att dirigera, träna och harmonisera emotionalhöljet. 

Det är intressant att se hur energin från essentialvärlden når in i emotionalhöljet (en 
tankeform visas). Den bevingade cirkeln är liksom en ventil med vilken man öppnar en kanal, 
så att energi från 
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essentialvärlden kan komma in i så små doser som emotionalhöljet orkar ta emot. Energi från 
essentialvärlden hjälper oss att börja använda emotionalhöljet på detta nya, bättre sätt. (En 
tankeform visade hur energin spred sig in i emotionalhöljet; det visades på så sätt att färgen 
förändrades i tankeformen.) Denna symbol kan användas av provlärjungar och antagna 
lärjungar. Det är ofarligt att använda den. 
SK Hur många minuter dagligen? 
VPN Visualisera den fyra till fem minuter dagligen. Det vore en stor hjälp. Människans 
största problem idag är emotionalhöljet, det vill säga hennes känsloreaktioner på saker och 
ting, och det gäller särskilt mänsklighetens stora massa. Man kommer att försöka arbeta med 
emotionalhöljet, på emotional nivå, med hjälp av ritualer och symboler. Med eterhöljet och 
organismen kommer man att använda ljud, eftersom man måste arbeta från båda hållen. Man 
måste arbeta med både eterhöljet och organismen. Det är ingen mening med att arbeta bara 
med organismen. Också droger och läkemedel påverkar eterhöljet först och organismen sedan. 
Att de är verksamma beror på att de har en eterisk frekvens. 

Man måste börja helandet på båda nivåerna samtidigt: på eteriska nivån genom att 
använda ljud, som alstras på den grovfysiska nivån, vetenskapens område; och på emotional 
nivå genom att använda symbol och ritual som bärare av energi från essentialvärlden, 
esoterikens område. 
SK Färger då? 
VPN De är mera till hjälp i det eteriska först. Ljudet är nyckeln till materien. 
 
 

Blodvallningar 
 
SK Vilken är orsaken till blodvallningar och vad kan man göra åt sådana besvär? 
VPN De har att göra med en obalans – en störning i förhållandet mellan hypofysen och 
sakralcentrum – äggstockarna. 

Energiutbytet i organismen börjar störas i 45-årsåldern. Det dåliga energiutbytet 
återverkar på organismens kemi. Det finns sjukdomar, som har rent organiska orsaker, men 
detta besvär härrör från eterhöljet. 
SK Vilken är den bästa behandlingen: att lägga om kosten eller att ersätta hormonet? 
VPN Rätt kost, vila, frisk luft och naturenliga metoder är bättre än mediciner. Medicinerna 
löser inte problemet utan kortsluter det och vållar istället andra problem. 
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Skolan för helande 
 

3 mars 1961, kl 0430-0600  
Nattlektion med Viola Petitt Neal  
Inspelad av SK 

 
VPN Under behandlingslektioner riktar man energi mot personligheten: eterhöljet, 
emotionalhöljet och mentalhöljet; mot bara ett hölje eller mot alla tre. Höljet eller höljena står 
under energipåverkan en längre stund, ibland så länge som en hel lektionstimme. Därmed 
förbättras minnet och förbindelsen mellan höljena i största allmänhet, vilket är nödvändigt, 
eftersom en del människor inte minns vad de får veta på lektionerna. Men detta är inte enda 
skälet till att man får energibehandlingen. Dess energifält har sin bestämda påverkan. Det 
utgör ett mönster och verkar efter bestämda kraftlinjer. Läraren säger: 

"Vi kan titta på en tankeform av hur det fungerar." 
VPN Det tar tid. Det verkar mycket svårt, när man ser hur lång tid det tar för människor att 
vakna upp, registrera intryck från själsnivån eller från andra högre nivåer. De verkar göra det 
mycket sakta. Detta energifält har olika färger också – en del är gyllengula, andra är blå eller 
gröna. Där finns ett som tycks mera violett. Jag tror det tillhör någon av de mer framskridna 
lärjungarna. Det är en förbindelse för kontakt mellan personligheten och själen och kanske 
senare högsta triaden. 
SK Hur skapas detta fält? 
VPN Det är svårt att säga. Det tycks ha en förbindelse med centra hos den ansvarige läraren. 
Man använder centra i eterhöljet, emotional- eller mentalhöljet. Det är en fråga om olika 
centra i varje enskilt fall. Det är centra och kvaliteten hos centra som gör redskapet mer 
användbart eller smidigt. Det vill säga: vad slags materia som centra består av eller vad slags 
energi som går igenom dem beror på vad slags materia som fanns i höljet från början. De 
människor i världen, vilka är mer framskridna, har materia av högre typ i eter-, emotional- 
eller mentalhöljet. Ibland råder konflikt med materia av högre slag i emotional- och eterhöljet, 
men ibland kan det vara mentalhöljet, som inte har den materia den skall ha, och då har 
människan inte den 
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balans i sin utveckling hon behöver. Jag antar att detta delvis också är en fråga om 
behandling, en del av skälen till att man ger energibehandlingen. Läraren säger: 

"Mycket av denna energi består av ljud; ljud och färg. Men det är högre 
oktaver av ljud, som påverkar och stämmer in aspiranten och lärjungen, så att 
de kan uppfatta begrepp och ideer." 

VPN Det finns en hel del lärjungar och elever som... Det är intressant att många av dessa 
lärjungar förefaller sova. De är inte medvetna om att vara i en annan dimension. De har 
naturligtvis lämnat sitt samtycke till behandlingen de får, men de visar bristande medvetenhet 
– inte alla, men många av dem uppför sig som om de sov djupt. Det är mycket märkligt. 
SK Vari består det märkliga? 
VPN Jag är van vid att se att eleverna här är medvetna om vad som försiggår. Jag har tidigare 
inte sett sådana som inte är medvetna. 
SK Hur många är här? 
VPN Det är en sorts stor sal med människor i. Var och en har sin särskilda stråle på sig som 
om de alla stod under olika slags energipåverkan. Var och en får sin egen särskilda 
energibehandling, men det verkar som om det ibland vore svårt att ta emot energin. Även jag 
får sådan behandling. I mitt fall är det en annan energi än de får, som finns närmast mig här. 
Det är införsel av en sorts energi, som tycks öppna ens medvetande. 
SK Vad är det för energi du får? Vad har den för färg? 
VPN Den är gyllengul med inslag av violett. Läraren säger: 

"Lärjungar får ta emot energi på detta sätt antingen de vet om det eller inte. 
Ofta, när de är ute på natten i emotional- eller mentalhöljet, får de hjälp och 
energi och behandling." 

VPN Jag tror att detta kan vara till hjälp också för organismen. Han säger: 
"Det händer ofta att någon som är sjuk tillfrisknar ganska snabbt tack vare 

att han är mottaglig för dessa behandlingar och de återställer honom. Men 
ibland är människor långsamma i att reagera eller svara på frekvenserna, och 
då tycks det till en början inte göra så stor skillnad. Ändå blir effekten att det 
sker förbättringar i höljena. 

"'X' har besvär med värmeregleringen mellan eterhöljet och organismen. 
Det har att göra med både eterhöljet och organismen och beror på 
strupcentrum. Detta centrum aktiveras, så att det skickar en larmsignal till 
organismen. Signalen når först hypofysen – och hypofysen är i den normala 
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livsprocessen den körtel som styr organismen. Hypofysen delegerar åt de olika 
körtlarna det arbete de måste utföra. 

"Om 'X' kunde gå in i hennes lever – om hon hade det där förminskande 
medvetandet – så skulle hon finna en lever, som inte var så harmonisk som den 
borde. Den skulle se grumlig ut." 

VPN Jag kan se tankeformen av detta. Den ser grumlig ut. På en del ställen finns det mängder 
av celler som inte alls fungerar, och på andra ställen fungerar de mycket dåligt. På en del 
ställen lyser det upp. Det är som om man färdades i en korridor. Man ser det som om man 
vore en mycket liten varelse eller något sådant. Han säger: 

"Hypofysen skickar budskap till äggstocksystemet och säger, 'Arbeta på att 
rensa levern. Skaffa bort de där toxinerna.' Men det finns inget 
äggstocksystem, så hypofysen får se sig om efter någon annan, som kunde lösa 
problemen, och då finner den sköldkörteln. Den starka sköldkörteln kan ta på 
sig mer utöver sina vanliga uppgifter. Detta kan jämföras med en arbetsgrupp, 
där någon är frånvarande och de övriga får ta på sig dennes arbete. Här är 
äggstockarna borta, så att sköldkörteln får mer arbete." 

VPN Jag såg just en tankeform igen. 
Sköldkörteln säger, "Ja, jag har bara vissa vägar jag kan utnyttja, så jag får använda dem 

så gott jag kan." Detta är en tankeform och ett slags dramatiserat sätt att framställa saken. 
Sköldkörteln ser sig om och säger, "Nå, huden är bra. Det finns miljoner kanaler ut genom 
den, så dem kan jag använda för att skaffa bort all denna slagg." Så körteln liksom trycker på 
en knapp, och slaggen forslas ut genom huden. Läraren säger: 

"Levern har med emotionalhöljet att göra, så levern kan drabbas av problem 
från två håll. Det är 'Xs' lever vi undersöker. 

"Ämnen som kommer in i organismen kan ha en alldeles avgjord inverkan 
på levern och förgifta blodmassan. Då blir det leverns sak att avlägsna dem. 
Det är ett mycket självuppoffrande organ. Ibland dödar den delar av sig själv – 
offrar sig själv då den tar upp gifter för att hindra dem att komma ut i 
blodbanan för mycket. Levern angrips också från emotionalhöljet. Den skulle 
kunna kallas det emotionala organet, eftersom den är det organ som får ta emot 
alla slags negativa känslor såsom rädsla, sorg, bedrövelse, vrede, avund och så 
vidare. Dessa negativa emotioner drabbar såväl den eteriska som den organiska 
levern. Det är främst emotionalhöljet, inte mentalhöljet, som ansätter levern. 
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Mentalhöljet kan drabba andra organ. 
"Det är bra att levern kan reparera sig själv. Om andra organ hade samma 

förmåga av självreparation, skulle det göra stor skillnad i organismens liv och 
hälsa. Givetvis börjar reparationsarbetet alltid i eterhöljet – först i eteriska 
levern, sedan i organiska. Människan kan skatta sig lycklig om hon har ett 
körtelsystem som hela tiden skaffar bort slaggen. Den människan lever också 
längre. 

"Inom några månader kommer 'X' att må mycket bättre, eftersom en hel del 
gifter avlägsnas. Ändå finns det mycken slagg kvar i levern." 

VPN Det är mycket intressant. Jag får se en tankeform av det. Slagg i långa, långa rader. Det 
verkar så förstorat. Ibland har cellen mistat sin livskraft men är ändå kvar i det utrymme där 
slaggen lagras. 
SK Var kommer slaggen ifrån? 
VPN Den har avlägsnats från blodmassan men har på något sätt också med emotionalhöljet att 
göra. Allt detta är mycket intressant. Levern har en förmåga att reparera sig själv. Då och då 
gör den en översyn av hela systemet och säger, "Kanske kan jag göra mig av med en del av 
den här slaggen." Så skickar levern ut en del av slaggen genom blodbanan. Då säger 
hypofysen, "Det här måste jag ta hand om," och försöker få äggstockarna att samarbeta, men 
eftersom de inte finns kvar, så får slaggen skickas ut genom huden, och det är sköldkörteln, 
som fattar det beslutet. 

Men "X" har en lever som reparerar sig ganska bra. Detta att levern skaffar bort slagg 
gäller inte bara de gifter vi får i oss med maten vi äter, utan det är också en gammal historia. 
Huset har en vind full med skräp och alla garderober fulla. Det blir ett slags storstädning. 
Ifråga om "X" leder det till att hon kommer att kunna leva ett längre liv och ett starkare liv, 
när levern väl blivit av med slaggen och kan reparera sig. Slaggen kunde ha skickats ut genom 
tarmkanalen, men binjurarna är inte starka nog för det. Det råder en svaghet här. Den är inte 
allvarlig, men binjurarna orkar inte en ytterligare belastning. Om de vore starkare, skulle 
slaggen kunna skickas ut genom tarmkanalen. Sköldkörteln får arbeta mycket. 
SK Genom vilket centrum påverkas levern? Vilket centrum har samband med den? 
VPN Solarplexuscentrum i både emotional- och eterhöljet. 
SK Vad föreslår han för hjälp åt levern? 
VPN Han säger: 

"Det har varit stora påfrestningar på levern, men de kommer att lätta. 
Levern håller på att hämta sig. Rätt kost hjälper." 

SK Vad slags kost föreslår han? 
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VPN Ett ögonblick. Han tänker säga mig något om ... Det här är mycket intressant, eftersom 
en hel del av dessa människor behandlas med energier, som hjälper dem också med dessa 
problem. Många lärjungar. Han säger: 

"Sköldkörteln har en harmonisk frekvens, som är besläktad med dem hos 
frukt. Helande bygger alltigenom på samband med växtriket, alltså även med 
grönsaker och frukt. Det finns en underbar frändskap mellan växtriket och 
eterhöljet, ty det är med sina etervibrationer som växterna påverkar 
organismen. Kineserna, som är atlantider, vet en hel del om örtmedicin. Olika 
växter har olika vibrationstal, frekvenser, så det är därför man intar olika växter 
för olika medicinska ändamål. Vi tror att det är organismen som örten 
påverkar, men det är det inte. Det är eterhöljet som påverkas, och därefter 
verkar detta på organismen." 

VPN Det här är mycket intressant – man kan se det i tankeformen. Han liksom sätter mig in i 
organismen som om jag vore mycket, mycket liten. Så kan jag se hur frekvenser påverkar 
eterhöljet och sedan hur eterhöljet inverkar på organismen. Det är så örtmediciner fungerar. 
Han säger: 

"Detta är principen bakom homeopatisk behandling. Den verkar först på 
eterhöljet och sedan på organismen." 

VPN Nu skall det handla om växtriket, grönsaker och frukter. Han kommer tillbaka igen och 
säger: 

"Frukt har en välgörande inverkan på sköldkörteln – naturligtvis inte till 
övermått, eftersom man måste balansera och anpassa till andra delar av höljet. 
Man behöver grönsaker också. 

"En del grönsaker har en eterfrekvens, som är mer i harmoni med vissa 
kroppsdelar än med andra. Det finns en del grönsaker, som har en harmonisk 
frekvens med levern, och detta skulle också gynna sköldkörteln, eftersom det 
skulle gagna levern. Om den stackars sköldkörteln måste hjälpa levern, så kan 
man hjälpa levern direkt." 

VPN Hela denna skola sysslar faktiskt med dessa ting. Läraren säger: 
"Orsakerna till att sjukdomar botas är många gånger helt andra än vad folk 

har trott." 
VPN Jag har ställt honom en fråga om "B". Han svarar: 

"Också en annan elev ville veta det. 'B' är instämd på en del av detta. Han 
verkligen ser dessa ting som om han vore inuti kroppen. Han har ett särskilt 
slags uppfattningsförmåga, vilket han dock inte medger. Den avviker mycket 
från de 
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vanliga slagen. Han kan ta sig in i kroppen och känna vad det är för fel på den. 
In i enskilda organen – alltså inte bara en allmän känsla av att det finns 
sjukdom någonstans. Han kan komma in i levern och iaktta den, eller in i 
njurarna och känna vad som där försiggår. Han gör det med patienter på helt 
annat sätt än andra sensitiva. Han stämmer in sig på denna helarskola. Han gör 
det nattetid – han besöker nattlektioner och minns vad han där får lära sig. 

"Vi fortsätter korridoren fram och besöker någon av lärosalarna." 
VPN Fascinerande! Här har vi något! Här studerar man levern. "B" är ofta här. Man kan se 
levern – man är inuti levern – som om man vore inuti en stor maskin. Det är mer än en maskin 
– det är ett instrument med oerhörd precision, och man kan se allt som händer. Läraren säger: 

"När folk äter för mycket – det handlar inte så mycket om fel kost – utan 
när de äter för mycket, är det vissa delar av matsmältningskanalen som inte 
fungerar. Maten smälts inte utan blir istället giftig. 

Matsmältningssystemet är ett oerhört omfattande och komplicerat system. 
Om någon liten detalj inte fungerar, så förblir en del av födan osmält och 
därmed liksom obrända sopor en belastning för systemet." 

VPN Å! Det är en transmutation som sker. Han säger:  
"Matsmältningen är en förvandlingsprocess, en transmutation. Förvandling 

på eterisk nivå kallar vi transmutation. Men matsmältningssystemet är ett 
mycket komplicerat system. Vissa saker blir inte smälta, eftersom någon liten 
del av apparaten inte fungerar. Någonstans är det en liten kran som inte vrids 
på, och därmed uteblir något ämne som bidrar till att transmutera födan. Födan 
vi äter är inte bara grovfysisk materia, den ger oss också eterenergi." 

VPN Det här är intressant. Detta visste jag inte om förut. Läraren säger: 
"Vi får eterenergi av vår föda. Det är vissa livsmedel, som inte behövde 

vara giftiga för er men som är det därför att matsmältningsapparaten inte kan ta 
hand om dem. Och så får ni slagg istället för näring. Denna slagg får istället 
levern ta sig an. Levern är verkligen ett offerorgan. Alla dessa sopor kommer 
in i den, och levern måste finna något sätt att göra sig av med dem. Om allt för 
mycket släpps ut i blodomloppet, så förgiftar det hjärtat eller hjärnan. Levern 
skrider snabbt till verket och lägger upp soporna i sina förrådskam- 
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rar – och den har tusentals sådana. Det är som om levern sade, 'Jag kanske kan 
göra mig av med det här någon gång, men det är bäst jag inte släpper ut det just 
nu.' 

"'Dr B' är alltid här, studerar levern och körtelsystemet. Han besöker dessa 
nattlektioner. Det är här han får sina insikter, och sedan bearbetar han dem. 
Efter en tid stämmer han in sig på patienten när han kommit hit. Då har han 
kunskap nog att arbeta med ett system, där han kan välja de frukter och 
grönsaker, som ger den mesta eterenergin. Därmed kan han stärka eterhöljet, 
som då i sin tur förbättrar organismens tillstånd. För de människor han arbetar 
med tar det lång tid att få ut en del av de där gifterna ur levern. Patienterna 
liksom tröttnar." 

SK Föreslår han något om hur man skall behandla "Xs" lever? 
VPN Fruktsafter, säger han. 
SK Vilka sorters? 
VPN Äpplesaft är bra, säger han, morotsaft och zucchinisaft. Råsafter och råkost är bättre än 
lagad mat. Livsmedel försämras när de tillagas. Råkost går också lättare att smälta – det är 
märkligt. Läraren säger:  

"Det är inte märkligt, eftersom naturen ordnat det så." 
VPN Han liksom skrattar åt mig. Han har rätt. Han säger: 

"'Xs' lever ser bättre ut. Snart kommer belastningen på sköldkörteln att lätta 
litet mer. 'X' inser det inte, men det är mycket bättre nu än det har varit. Hon 
har inte lika allvarliga besvär som förut och inte lika ofta. Under de närmaste 
månaderna kommer de att minska till att bli lindriga och sporadiska." 

SK Säger han om det finns något annat hon kan göra, som skulle kunna vara till nytta? 
VPN Genom att ändra sin emotionala inställning har hon uträttat en hel del. Han säger: 

"Rädsla hör till sådant som drabbar levern. Det har hon inte så mycket av 
längre. Och hon har övervunnit sin böjelse att gräma sig och straffa sig själv. 
Hon har kommit över 'tagelskjortans' stadium. 

Hon går nu igenom den konflikt som uppstår, då själen tar överhand över 
personligheten, och hon klarar den riktigt bra. Hon behöver inte vara rädd för 
något. Hon tror hon är rädd för det ena och det andra, men till grund för all 
hennes rädsla ligger rädslan för att själen tar överhand över personligheten. 
Alla de andra rädslorna springer ur denna. Den är medelpunkten. 
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"Detta är en rädsla som alla lärjungar har – som aspiranterna har, medan de 
strävar att nå denna punkt. Det är rädslan för att mista sin identitet. Under 
många långa inkarnationer bygger vi upp vår identitet, och detta är nödvändigt 
och väsentligt. Det tar många inkarnationer att förvärva en väl fokuserad och 
väl integrerad självidentitet. För att bli väl integrerade måste vi ha en stark 
förnimmelse av självidentitet. Det är egentligen rädsla för döden – den egna 
identitetens död – inte organismens död. Men vi förlorar inte identiteten, vi 
finner den, eftersom själen är det sanna jaget. Personligheten är formen. Vi 
identifierar oss med formen, och därför är vi rädda för att förlora vår identitet. 
Därför blir det också en kamp. Själen söker ge oss liv, en odödlig och härlig 
identitet, och vi vägrar ta emot, springer och gömmer oss istället. Så gör vi 
människor. 'X' går nu igenom detta stadium i sin utveckling, och hon uppfattar 
det som 'att förlora kontrollen'. Men det är vad hon tror på personlighetens 
nivå. I verkligheten är det själen, som tar överhand över personligheten. Hon 
får kontroll, så det finns inte anledning till någon rädsla." 

VPN Han säger mig att jag inte har detta slags rädsla utan andra problem. När själen tar 
överhand, blir det mycket mer livskraft i eterhöljet – eterhöljet börjar genast vitaliseras, och 
det hjälper organismen också. Han säger: 

"Rätt kost, där man särskilt utnyttjar fördelarna med frukt och grönsaker, är 
utmärkt. Det är en disciplin som 'X' kan godta. Hon har fortfarande arbete med 
att uppnå denna förening, detta bröllop mellan själen och personligheten. Men 
hon har fått mycket bättre kontroll över emotionalhöljet och samtidigt kunnat 
lägga av tagelskjortan, så att hon inte längre straffar sig själv med att 
återuppleva gammal smärta och värk – emotional sådan. 

"Kärlekens ljus är en energi, som genomlyser och rätar in emotionalhöljet. 
Om hon kan slappna av litet inför detta att själen tar överhand och komma över 
sin rädsla för att tappa kontrollen, så kommer det att hjälpa. Detta är något som 
hon arbetar med riktigt bra. Hon har en hel del att uträtta på eterhöljets område, 
som i framtiden blir det verkliga området för helande. Andra arbetar med 
biokemin, som hör till grovfysiken. Hon gör ett mycket gott arbete med 
eterhöljet." 

VPN Det här är en sorts rundvandring under lärarens ledning. Han säger: 
"Låt oss gå vidare längs korridoren. Här ligger ett labora- 
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torium, där man försöker finna ut hur man skall fotografera eterhöljet. 
"Man håller på att göra vissa upptäckter på fototeknikens område, man 

kommer att använda nya slags filmer. Även med de slags filmer vi har för 
närvarande, om vi kunde skaffa de rätta kristallerna – mycket tunna skikt att 
fotografera igenom..." 

SK Vad för slags kristaller? 
VPN Han säger: 

"'X' har arbetat en del med detta – och det beror delvis på kristallernas 
axlar. Hon försökte en del men åstadkom inte så mycket, eftersom hon inte fick 
fram de rätta axlarna. Kristallerna måste vara slipade i rätta plan." 

SK Vad är det då för axlar? 
VPN Geometriska plan. Jag skall fråga om det. Han säger: 

"Ni kan också försöka att fotografera genom vilken slipad sten som helst – 
en alexandrit till exempel." 

VPN Nu måste jag fråga honom om en sak. En syntetisk sten? Han säger: 
"Försök med det – att fotografera också genom en syntetisk sten. Kanske ni 

lyckas fånga upp några kraftlinjer, om ni får de rätta axlarna. Det här är ett 
precisionsarbete, och ni måste finna de rätta människorna, som vet kristallernas 
axlar och skulle kunna slipa kristallerna därefter. Man kommer till sist att 
kunna göra det med hjälp av kristaller." 

VPN Jag vill ställa honom en fråga. Jag vill veta, vad man kan göra med naturliga kristaller, 
till exempel kvarts eller någon annan kristall, som är ganska klar. Han säger: 

"Ja, försök bara. Ni kan få ett första grovresultat, som leder er vidare till 
nästa steg. Detta är matematik och precisionsarbete. Det är ett arbete, som 
utförs på olika platser, och till sist kommer det fram någonting som ni kan 
använda, något som hjälper er att förstå varför och hur kristallerna skall slipas 
på visst sätt. Den huvudsakliga metoden blir fotografering genom 
kristallformer. Var inte otåliga med det, utan experimentera er fram. Ni 
kommer att upptäcka något, om ni får fram de matematiskt rätta fasetterna." 

SK Kan han tala om vad det är för fasetter, så att vi bara behöver finna någon som kan slipa 
kristallerna åt oss? 
VPN Han säger att det kräver ytterligare kunskap om hur kristallerna skall slipas. Vi måste 
vänta en tid, medan det görs en del upptäckter som vi kan använda. Under tiden kan vi 
experimentera. Inom de närmaste månaderna kommer det fram en del saker. Vi bör bevaka 
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tidningarna och de vetenskapliga tidskrifterna. Jag skall fråga vilka, det finns ju så oerhört 
många. Han säger: 

"En del elektroniktidskrifter – såsom tidskriften, där ni läste en artikel om 
en ljusstråle, och New Scientific American. Om ni bevakar sådana tidskrifter, 
så kommer ni förr eller senare att finna någon antydan om detta. Om ni vet vad 
ni söker och håller det i medvetandet, kommer ni att få tag i den information 
som handlar om detta. Ni behöver inte läsa hundratals tidskrifter. Bevaka den 
där elektroniktidsskriften! Artikeln den hade om den röda ljusstrålen var 
värdefull. 

"Detta är metoden att fotografera eterhöljet. Andra människor, som besöker 
dessa lektioner, forskar om kristaller. 'X' gör ett riktigt bra arbete. Hon tar reda 
på allt hon kan om kristaller, eftersom hon måste vara orienterad. Hon behöver 
inte tränga in i ämnet så djupt att hon behärskar det, men hon bör veta 
tillräckligt för att kunna uppskatta och använda rön som andra gör. Låt andra 
sköta forskningen om detaljerna, men håll er tillräckligt underrättade för att 
kunna utnyttja resultaten av forskningen. Lärjungar bör ha tillräckliga 
kunskaper i flera ämnen för att kunna förstå och dra nytta av den forskning 
andra elever bedriver." 

"Under tiden bör hon tillsammans med sin medhjälpare ta reda på allt hon 
kan om eterhöljets centra – särskilt i samband med organismens körtelsystem." 

VPN Jag måste ställa honom en fråga. Han säger: 
"Människor inkarnerar med olika slags organiska defekter på grund av 

karmiska tillstånd. Det kemiska laboratorium, som deras organism är, fungerar 
inte helt perfekt. Sådant bör kunna rättas till under inkarnationen. Det ligger 
ännu i framtiden. Ni kommer att studera vad man skulle kunna kalla 
organismens och eterhöljets ärftliga konstitution. Men det är egentligen karma, 
som är inskriven i organism och eterhölje. Den är registrerad där liksom 
överallt annars. Det ni kommer att göra är att finna det ärftliga eller karmiska 
tillståndet för en individ som inkarnerar, vad slags organism och eterhölje han 
karmiskt eller ärftlighetsmässigt fått. 

"Det är i detta sammanhang oegentligt att tala om ärftlighet, men 
mänskligheten har inte vetat bättre. Man inkarnerar i en viss släkt, där man får 
vissa egenskaper. Kraftlinjerna skär varandra, och man får de höljen man 
karmiskt sett skall ha. Vi kallar dem för karmiska organismen och 
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eterhöljet. Så ni kommer att veta vad som behöver rättas till, vad ni behöver 
ägna er åt och arbeta med. Ni kommer att börja se det emotionala mönster som 
medverkar i detta. Arbeta med det från emotionalhöljets nivå – det är vanligen 
ett emotionalt problem. Detta är hela teorin bakom helande. 

"Det är därför som 'X' är så upptagen med eterhöljet. Hon deltar i lektioner. 
Hon är mycket ivrig. Hon är en av de lärjungar som arbetar i samma skola som 
'B'. Han arbetar med en sak – hon med en annan. Hans stora intresse är levern. 

"Hela grundsynen i helandet bygger på växtrikets resurser – vegetarisk kost 
och läkeväxter till bot för organism och eterkropp. Man avstår från att tillföra 
organismen sådant den inte kan ta upp, så att man inte förgiftar levern. 
Samtidigt ger man levern en chans att hämta sig efter allt karmiskt den fått 
utstå från emotionalhöljets sida. Man arbetar också från fysiska nivån, 
organismens och eterhöljets nivåer, med rätt vegetarisk kost, rätta örtläkemedel 
för att minska belastningar i karmahöljet, vilka individen fört med sig i 
inkarnation. Man arbetar alltså på att lätta belastningar och minska spänningar. 
Detta kräver en viss disciplin. 

"Det finns många konstgjorda preparat som inte är bra, men en del av dem 
kan hjälpa. Allt dylikt är nödfallslösningar man får tillgripa, när man inte vet 
något bättre. Men särskilt bra är det inte. 

"Man arbetar från emotionalhöljets nivå för att rätta till de emotionala 
missförhållanden som vållat problem. Man arbetar även med att avhjälpa 
sådant som belastar eterhölje och organism, stör deras frekvenser och därvid 
vållar disharmoni och sjukdom. 

"Tal-Mar besöker en del av lektionerna i helande. Men han måste också gå 
på en del lektioner i geometri. Det går sakta framåt för honom, eftersom hans 
mentalhölje inte är så väl utrustat. Rymdintelligenserna (människor på högre 
frekvens eller utvecklingsstadium) tar över. De måste tala med honom och säga 
honom hur han skall göra en del av de mekaniska sakerna. Men det han nu gör 
är att påverka eterhöljets materia. Denna materia kan bli bärare av en högre 
frekvens, som får en föryngrande verkan. Men människorna måste rätta till 
missförhållanden i emotionalhöljet en tid innan de kan reagera på denna 
föryngrande effekt. De materialistiskt sinnade kommer inte att kunna dra någon 
nytta av det." 

VPN Alltsammans bildar ett mycket vackert mönster. Allt samver- 
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kar liksom delarna i en fantastisk maskin – liksom ett hjul – en mandala. Varje elev, vilken 
del av världen han än kommer ifrån, arbetar med sin del, sitt särskilda intresse. Han säger: 

"'X' är den enda som gör ett riktigt bra arbete ifråga om eterhöljet." 
SK Föreslår han någon förbättring av arbetssättet? 
VPN Han säger: 

"Det är bra som det är. Gör det ni kan göra nu. Gå vidare med 
devaklärvoajanten. Ta reda på vad som händer med sköldkörteln och 
hypofysen, när de inte fungerar väl, så att ni vet vad det är ni ser när ni 
fotograferar det. Det här är mycket viktigt – det kan göras nu. Det där andra – 
även om ni kan göra det, så skulle ni inte veta vad det var ni fick fram. Ta reda 
på hur centra ser ut, jämför då och då med tillståndet i emotionalhöljet. 
Koncentrera er på eterhöljet, ta reda på om där finns patologiska tillstånd, hur 
strup- och panncentra ser ut. Därmed får ni ledtrådar till allt det andra. När ni 
har denna information och ni kan fotografera något, så kommer ni snabbare att 
veta vad det är ni ser. Så fortsätt bara!" 

VPN Den här skolan är den mest fascinerande. Också den tycks vara byggd som en mandala. 
Men alla skolor här har den formen. 
SK Vilken värld är detta? Lägre mentalvärlden? 
VPN Nej, högre mentalvärlden. Man måste nämligen ha de lägre höljena väl inrätade med 
kausalhöljet för att kunna uppfatta informationen och sedan komma ihåg den. 
SK Men 'X' har inga minnen av att ha varit på lektioner. 
VPN Jag antar det beror på att 'X' inte har så bra kontakt mellan själen och personligheten 
ännu. Han säger: 

"'X' är rädd för att förlora sin identitet. Själen behöver först få bättre 
kontroll över personligheten, sedan kan hon minnas. Hon får intryck ändå, 
mängder av intryck. Hon får dem här, och sedan behöver hon läsa om något 
motsvarande för att minnas vad hon fick veta här." 

SK Hur kan hon få hjälp med den rätta litteraturen? 
VPN Han säger: 

"Å, hennes vänner, olika slags människor. Hon fattar intresse för någon 
bok, jagar rätt på den. Ashramerna arbetar genom människor, genom deras 
egna intressen." 

VPN Alla dessa skolor är byggda i mandalaform. All kunskap är organiserad i mandalaform. 
Lärjungarna arbetar på olika ställen i hjulets yttre ring. Men all kunskap de samlat passar till 
sist ihop som delarna i en mandala – de strålar alla samman i en mittpunkt. Då ser 
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man ett helt mönster. Detsamma gäller de andra lektionerna jag besöker. Också skolorna i 
mentalvärlden har denna form av en mandala. Ja, naturligtvis – mentalvärlden är ju helt och 
hållet matematisk. Den är geometrisk. I emotionalvärlden råder vilda energistormar. 
Mentalvärlden, däremot, i synnerhet den högre mentalvärlden, har skön precision. Dess 
tankeformer – nej, idéformer – har ofta mönster i mandalaform. Det är mycket intressant. 
 
 

Änglakrafter, helandets tredje aspekt 
 

Jag var en smula trött när jag började, men det är så fängslande. Jag känner mig mycket 
bättre nu. Han säger: 

"Änglakrafterna försöker mycket ofta arbeta med oss. Detta är en annan 
möjlighet till hjälp i helandet, ett tredje sätt att få hjälp. Änglakrafterna 
representerar livsaspekten. De skulle hjälpa oss mycket mer, om vi vore dem 
varse och bad dem om hjälp. Bed om hjälp från änglakrafterna, för vilka det är 
en livsuppgift och en glädje att vara till hjälp. Det är deras arbete och deras 
livsmening. Människorna tycks vara helt omedvetna om änglakrafterna, fastän 
alla heliga skrifter talar om dem. Människorna handlar som om de trodde att 
änglarna bara vore sagofigurer, liksom sagans feer." 

VPN Sedan skrattade han och sade:  
"Naturligtvis är också feerna verkliga." 

VPN Han är en mycket trevlig människa. Han sade: 
"Låt oss besöka kapellet innan du slutar för i natt." 

 
 

Kapellet för mötet mellan livet och formen. 
 
VPN Det är en mycket skön plats. Den heter Kapellet för mötet mellan livet och formen. 
SK Vad ser du där? 
VPN Jag måste se efter... Det är mycket vackert. Det består av halvt genomskinliga pelare och 
väggar av något slags mjölkvitt kristallint material. Genom det hela strömmar ett mycket 
mjukt, rent, vitt ljus runt. Men det är behagligt. Det är inte störande, inte påfrestande. Hela 
effekten blir som av gnistrande klar kristall – och det är kapellets brännpunkt. Han säger: 

"Det är därför som varje kyrka har ett altare. Den måste ha en brännpunkt 
för energin. Kapellets brännpunkt är lik- 
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som ett altare. Den har en strålkrans, men den har alla färger – och många 
andra färger också – ja, finare färger, högre oktaver än våra färger." 

VPN Det finns en strålkrans, som går ut ifrån kärnan av vitt ljus i mitten. Den är en symbol 
för det manifesterade universum. Något slags ceremoni skall just börja. Lärjungar, elever och 
andra finns församlade här. Det är mycket vackert. Officianten är liksom präst – har 
prästuppdrag från nirmanakayaernas tjänstegren. Läraren säger: 

"Han är en mycket lysande person." 
VPN Det är en stor aura av ljus omkring honom. Han börjar tala. Han säger: 

"Anden och materien möts i en kosmisk förening till evig extas. Det blir 
alltid glädje när de åtskilda jagen förenas. Det är därför det heter att 
'morgonstjärnorna sjöngo tillsammans'. 

"Det finns en gudomlig extas och glädje i hela världsalltet – i det kosmiska 
mötet mellan livet och formen – anden och materien. Och medvetenhetens låga 
är den härlighet som kröner detta möte. Medvetenheten finns på alla nivåer, 
världsalltets kosmiska medvetenhet. Medvetenhetens blomma är 
människorikets, på alla planeter, i alla solsystem. 

"Om människan blott visste sitt öde att bli ett gudaväsen – ett glädjens 
väsen – ett ljusets väsen. Om hon blott kunde inse sin gudomliga bestämmelse 
att sälla sig med morgonsolarna – skulle hon inte vara så instängd i de fem 
sinnenas fängelse. 

"Var medveten om den glädje som föds av livets möte med formen! 
Begäret är i grunden materiens strävan att nå anden. Viljan är andens strävan 
att nå materien. Människans sorg och smärta kommer av att materien begär 
materien och inte anden. Materien vänder sitt begär mot sig själv, och vi får 
människan som begär materiella ting och sinnlig upplevelse. 

"Om begäret riktas mot anden, så att materien begär livet som sitt högsta 
goda, får vi ett riktigt, ett harmoniskt förhållande upprättat. Men när materien 
begär materien och vänds mot sig själv, uppstår disharmoni i världsalltet eller i 
människans liv. 

"Låt ert begär vara begär efter livet! Då ni söker nå livet, kommer livet att 
söka nå er. Och ni skall få erfara det glada mötet mellan livet och formen, och 
ni skall växa i medvetenhet." 

VPN Detta är mycket intressant – det sker ett stort färgspel. Det här 
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är avslutningen – det är inte en gudstjänst utan en ritual för mänskligheten. Det är ett centrum 
från vilket man sänder ut liv och förståelse till mänskligheten. Det är ett kapell och samtidigt 
ett centrum, ett av flera centra för nirmanakayaernas aktivitet. Läraren säger: 

"Detta är allt för i natt. Det är bäst att gå tillbaka genom ridån." 
VPN Och han skall gå med mig. 
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Helande genom ljud, form och färg 
 

17 februari 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Ljud kan ses som positivt laddade, geometriska former som negativt laddade. Ljud och 

form har ett inbördes polförhållande och ger tillsammans upphov till färger. I just denna 
treenighet motsvarar de sju färgerna manifestationens sju världar. Den treeniga formen bryter 
ljuset i sju färger, som vi kan iaktta. 

Kristallerna är nyckeln till detta polförhållande, eftersom de är exakta geometriska former. 
I framtiden får vi större kunskap än vi nu har om sambanden mellan kristallformer och ljud. 
För närvarande använder vi kristaller i ganska liten omfattning, till exempel i radiotekniken. I 
framtiden kommer vi att ha musikinstrument gjorda av kristallformer. Med dem kommer vi 
att kunna återge "sfärernas musik" och använda den i helande syfte. De platonska kropparna 
utgör grunden för studiet av naturliga samband med ljud. 

Dubbelkonen med överallt räta vinklar är nyckelmönstret – en form som förbinder. Det 
finns ytterligare två former utöver de nämnda fem platonska, så att de är sju former inalles. 
Sfären är en av de sju och står för översta hjässcentrum. Formernas värld är framför allt de 
geometriska formernas värld. De grovfysiska formerna är de slutliga manifestationerna av 
dessa geometriska former. Kristallformerna är de bästa förtätningarna från denna värld av 
abstrakta former och ger oss förståelse för den, så att vi kan göra oss en bild av den. Algebran 
och aritmetiken är härledda ur geometrin. 

Det hörbara ljudet är en mycket liten del av ljudspektret. Ljuset på vår planet eller vilken 
planet som helst uppstår i skärningen mellan ljudfrekvenser från solen och formfrekvenser 
från planeten. I den högre oktaven alstras ljus och i den lägre värme. Skärningsvinkeln 
bestämmer graden av ljus och värme. Detta är ljudets bröllop med formen, och ur deras 
förening föds ljuset. Denna idé om ljusets uppkomst strider mot de uppfattningar som är 
gängse inom vetenskapen på vår planet. Emellertid är många forskare på väg att ändra åsikt 
till förmån för den nämnda idén. 
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En rektangel med sidorna fem och sju är behaglig att se på. En orsak till detta är att denna 
rektangel är en grundform i manifestationen. En annan orsak är att den genom sina 
proportioner har samband med de fem centra i bålen och de sju centra i hela kroppen. 

När människan lärt sig att rätt använda ljud tillsammans med geometriska former (en 
sjunde strålens verksamhet), kommer hon att kunna skapa ett både ordnat och vackert 
samhälle på planeten. När mänskligheten genomför detta, utför den i mikrokosmos samma 
ritualer, som man i makrokosmos utför i Solens Helgedomar. Dessa ritualer kommer att bli 
centra för frekvenser, som rör sig ut över planeten och bringar människornas medvetanden i 
samklang. De kommer att skapa harmoni där det nu råder disharmoni. 

Det ondas krafter kommer till slut att besegras genom användning av ljudets och formens 
ritualer. Ty det onda är det disharmoniska och kan inte överleva i ett harmoniskt mönster av 
ljud och form. Ordet "ritual" avser i sin sanna definition ljud och geometriska former, som rör 
sig i ett mönster av ordnade sekvenser. 

I förbigående kan nämnas att medeltidens magiker visste detta och utförde sina magiska 
ceremonier därigenom att de använde geometriska former och så kallade "heliga namn", som i 
själva verket var ljudsammansättningar. De nådde ibland verkliga resultat i fysiska världen 
liksom i emotionalvärlden. Dessa försök var emellertid egoistiskt motiverade och 
dilettantiska. 

Frimurarorden tillhör samma tradition, inom vilken den stora hemligheten utgjordes av en 
viss kunskap om ritualer byggda på en förening av geometriska former och ljud. 
Frimurarorden äger mer av denna idé än någon annan grupp i mänskligheten. De flesta 
medlemmarna av orden vet dock inte vad den innebär. En del av de mer framskridna bröderna 
har ägnat hela sitt liv åt att söka det förlorade mästareordet. Vad de söker är emellertid 
förståelsen av de rätta maktorden (mantraer) och deras samband med de rätta geometriska 
formerna. Deras symboler av passaren och vinkelhaken är riktigare än symbolerna i religiösa 
ritualer. Detta är en av grunderna till de stridigheter och den mänskliga avund som råder 
mellan frimurarorden och katolska kyrkan. Båda är nämligen nära upptäckten av en stor 
sanning, en stor hemlighet. 

Tre elever fick enskild handledning. Den elev som ägnade sig åt fysik fick rådet att 
tillämpa denna kunskap på fysikens område men att tills vidare avstå från att publicera sina 
rön därav. 

Kom ihåg grundtanken i denna föreläsning: när livet eller anden rör sig ut från ett 
centrum, är den energi; och när energin rör sig in i ett centrum eller en kraftvirvel, blir den 
materia. Materien är ett mönster snarare än en fast form, ett energimönster på väg in mot ett 
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centrum. Så länge som mönstret manifesteras, har vi den så kallade fasta materien. 
 
 

28 februari 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Helande kan ske i det organiska (grovfysiska), i det eteriska och i det emotionala. Ljud 

påverkar den grovfysiska materien. Former påverkar eterhöljet. Färger påverkar 
emotionalhöljet. Detta är en allmän princip och giltig som sådan, även om det också är riktigt 
att ljud, former och färger påverkar alla tre höljena. Någon av de tre metoderna kan ensam ha 
välgörande inverkan. Men det snabba helandet får man med den rätta sammansättningen av 
ljud, form och färg. 
 
 

Ört- och naturläkemedel 
jämförda med syntetiska 

 
Syntetiska läkemedel har grovfysiska frekvenser och just därför grovfysiska effekter. Ört- 

och naturläkemedel övar sin verkan vid att inte störa andra frekvenser i kroppen. Syntetiska 
läkemedel kan ha påtaglig effekt på ett visst område eller vid en viss sjukdom, men nästan 
undantagslöst skadar de andra organ, vävnader eller celler. 

Mekanismen man använder att alstra ljud med måste inrättas så, att personen som sköter 
den inte störs av ljudfrekvensen. Denna är nämligen inte lämplig för honom, inte förenlig med 
hans egna frekvenser. Olika ört- och naturläkemedel – det naturliga kalciet i äggskal – skulle 
kunna användas istället för ljud tillsammans med färg och form. Man skulle kunna använda en 
lampa med färgade glasskivor i vissa geometriska former. 

Den violetta cirkeln påverkar emotionalhöljet, om den riktas mot solarplexuscentrum. 
Detta påverkar i sin tur organismen och eterhöljet. 
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1 mars 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Nyckeln till de olika höljena är formen. Ibland måste man börja med mentalhöljet, men 

oftare börjar man med emotionalhöljet för att komma åt den utlösande orsaken. 
När cirkeln används tillsammans med färg, är den nyckeln till emotionalhöljet. När 

romben används med färg, är den nyckeln till eterhöljet. När den liksidiga triangeln används 
med färg, är den nyckeln till mentalhöljet. Mentalhöljet fullbordar personlighetens treenighet 
och är allmänt sett uppenbarelseformen för mänskligheten. Om sjukdomen har sin orsak i 
mentalhöljet, så påverkar den emotionalen, eterhöljet och organismen. Hos de flesta 
människor ligger sjukdomarnas orsaker i emotionalhöljet. 

I ett långsiktigt program för att åstadkomma ett bättre tillstånd i de båda fysiska höljena 
hos mentalt polariserade människor arbetar man från mentalhöljet nedåt till emotional- och 
eterhöljet. De färger, som därvid är de nyttigaste på alla tre nivåerna, är: 

gult i de fall energin och vitaliteten är låg och funktionerna svaga; 
grönt i normalfallen och för att harmonisera och utjämna energierna; 
blått i fall av stockning, feber och spänning. 
Man bör börja med antingen blå eller gul färg, alltefter behovet, och sedan övergå till grön 

färg. Man behandlar antingen med alla tre färgerna under en och samma dag eller med några 
dagars uppehåll mellan varje färg. 

Den behandlade patienten måste vara gynnsamt inställd till den hjälp han får. Det går inte 
att behandla en alltigenom negativt eller destruktivt inställd människa, som inte vill samarbeta 
med det godas krafter. De flesta sjuka är emellertid inställda på att ta emot den hjälp som 
bjuds och är gynnsamma mottagare just därför. Mer disciplinerade människor skulle kunna 
använda dessa metoder på sig själva, men de kan också behandlas av andra. 

Den stora behandling mänskligheten på vår planet behöver är att själen får ett fastare 
grepp om personligheten. Där medvetandet och dess höljen är tillräckligt utvecklade, kan man 
använda en enda, fundamental behandling, som upprättar ett tillstånd av hälsa i själva 
personligheten. På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium skulle många fler individer 
än tidigare kunna vara mottagliga för denna behandling. Det är ett långsiktigt program, som 
skulle kunna användas jämsides med andra, mer kortsiktigt inriktade behandling- 
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ar av organism, eterhölje, emotional- och mentalhölje. 

Om själen hade den kontroll över personligheten som är avsikten med varje särskilt 
stadium i utvecklingen (det vill säga: den grad av kontroll som är möjlig på individens 
utvecklingsstadium), skulle det gå att mycket snabbt upprätta ett tillstånd av maximal hälsa i 
alla tre höljena, naturligtvis inom karmiska gränser. 

Den färgade rombiska formen påverkar både organismen och eterhöljet. Visualisera den 
över det drabbade organet och/eller det centrum som styr organet. Om en person exempelvis 
har en störning i matsmältningsorganen och levern, kan man använda romben över 
levertrakten likaväl som över solarplexuscentrum. I första fallet behandlar man organet såväl 
grovfysiskt som eteriskt, i andra fallet själva det eteriska centret. 

Den färgade cirkeln påverkar emotionalhöljet. Formen riktar behandlingen automatiskt till 
emotionalhöljet, och man behandlar det centrum som styr de drabbade organen. 

Då man använder den färgade triangeln, bör man först rikta den mot ögonbrynscentrum 
(ajnacentrum), sedan på det centrum som styr det sjuka organet eller området. Mentalenergins 
flöde går från mentalvärlden via ögonbrynscentrum till den totala personligheten. 
Mentalenergin är den kraft som binder samman personlighetens höljen och så håller 
personligheten i manifestation. Intellektet är den hittillsvarande människans kännetecken. 

Kärleken är den sammanbindande kraft som håller den gudomliga människan i 
manifestation. Hon kännetecknas av att vara jagmedveten, själsmedveten. Hos henne har 
personligheten förenats med själen. 

Eterenergin är den sammanbindande kraften hos den djuriska människan. Hon 
kännetecknas av att vara ett fysiskt jag, tillhörande en gruppsjäl i emotionalvärlden. Den 
sammanbindande eterenergin kommer genom mjältcentrum. 

Korset är symbolen på själens nivå. Det finns tre färger, som kan användas. Korset i skir 
röd, nästa rosa färg används för att ge energi åt personligheten. Man bör visualisera det såsom 
svävande över hjässan eller framför ögonen. Detta är till särskilt stor hjälp, om individen i sin 
livskamp råkat i ett tillstånd av trötthet. 

Det gyllengula korset kan användas till skydd på alla nivåer. Man kan använda det för 
andlig illumination, för att få till stånd bättre kontakt mellan själen och personligheten – för 
att bättre använda personlighetens höljen i fullgörandet av själens avsikt. 

Det skirt violetta korset kan man använda för att kalla in högsta triadens energi i den enhet 
själen och personligheten tillsammans utgör. Med detta kors införes livsenergin direkt, utan 
användande av 
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indirekta metoder. Högsta triadens energi hjälper individen att snabbare och klarare inse och 
förstå den gudomliga avsikten med såväl det egna livet som med mänskligheten. Detta är till 
stor hjälp när man känner sig nedtryckt av att se de negativa krafternas verksamhet i världen 
och andra hinder för konstruktivt arbete. Det kan ge den illumination (inlysning) som visar 
eleven hur han skall kunna kliva över dessa hinder. Det kan föra in den klarsyn som ger 
förvissning om att den Gudomliga Planen skall triumfera. 

De tre färgade korsen används i följande ordning: det rosa korset, det gyllengula korset 
och det violetta korset. Det är ofarligt för eleven att meditera på dem korta stunder, det är 
tvärtom nyttigt i denna tid. Den, som är alltför negativ i sin inställning, drar förmodligen 
ingen nytta av sådan meditation men skadas inte heller av den. 

Man bör visualisera korset i färg och se det ovanför hjässan eller framför ögonen. Man 
kan använda olika metoder allt efter den stråle man tillhör. Den som tillhör första strålen 
finner det lättast att visualisera korset ovanför hjässan; andra strålens människa finner det 
lättast att visualisera hur korset genomtränger hela kroppen med de utsträckta armarna som 
korsets armar; och tredje strålens individ visualiserar korset framför ögonen. 

Det svarta korset är en symbol för den åttonde sfären och skall aldrig användas. De som 
likväl använder det åkallar därmed materiens makt och tillfälliga väktare. 

Tjugo elever var närvarande. 
 
 

27 april 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Ljudet påverkar i första hand eterhöljet och i andra hand de andra höljena. 
Färgen påverkar i första hand emotionalhöljet. 
Formen påverkar mentalhöljet. 
Det är på mänsklighetens nuvarande stadium möjligt att upprätta ett system för utveckling, 

kultivering och förfining av personlighetens höljen. Människorna måste dock få fritt välja 
eller avstå från denna utveckling. Den kan inte påtvingas dem. För närvarande blir de 
översköljda med negativa intryck, såsom sådana av våld och pornografi, och får inte något 
alternativ, en fattbar metod för utveckling mot ett mer andligt liv. Det är önskvärt att dessa 
metoder finns att tillgå så snart som möjligt. 

Katolska kyrkan är ensam om att äga en ritual, som är tillgänglig 
  



Sidan  100 
 
för allmänheten och alls har något värde. Egentligen är den inte tillgänglig för allmänheten på 
grund av de stränga krav som under århundradena ställts på kyrkans medlemmar. Ritualen är 
dessutom slumpartad i sin effekt på höljena. 

Man kan till att börja med använda redan existerande musikverk, som föreligger i de rätta 
stämmorna. I bestämda kapell kommer man att använda musik i särskilda stämmor jämte 
vissa former och färgade ljus. Ljudet bör i allmänhet vara mjukt. Violin- och pianomusik 
används i allmänt helande syfte. Orgelmusik hjälper till att upprätta kontakt mellan själen och 
personligheten. Den bryter ner negativa emotionala mönster i omgivningen och är till särskilt 
stor nytta, då det gäller att befria människan från elementaler kring solarplexuscentrum eller 
på andra ställen. Det förekommer i en del fall att en människa i tidigare liv i Atlantis fuskat i 
svart magi och därvid dragit till sig en elemental, som sedan dess följer henne, stör och skadar 
eter- och emotionalhöljena. Med orgelmusik kunde man ha hjälpt mrs "R" och möjligen 
befriat henne från elementalen, men i så fall hade man behövt hjälpa henne också med att laga 
höljena. 

Hittills har kyrkans gudstjänster i bästa fall varit tillfällen till andakt. I framtiden måste 
kyrkan kunna erbjuda sådan ordnad verksamhet, där personlighetens alla höljen kan växa i 
medvetenhet, helas, harmoniseras och integreras, så att det högre jaget eller själen till sist kan 
överta dem. Kyrkan eller helgedomen måste bli den brännpunkt där de krafter samlas som 
skall bygga den nya kulturen, den själens kultur som Kristus kallade Gudsriket på jorden. 

Man kommer att skriva ny musik i särskilt syfte att erhålla bestämda effekter. Thereminen 
var ett musikinstrument med vilket det fanns möjligheter att frambringa en del sådan musik. 
Man kommer att tillverka andra instrument, liknande thereminen, där individen ingår som del 
i instrumentet. Sådan musik, skriven och framförd av högt utvecklade individer, skall visa sig 
vara till mycket stort gagn i rituella förfaranden. Musiken kan ledas in i kapellen och 
synkroniseras med de former och färger som där används. Gult, blått och klarrött kan 
användas för genomsnittsmänniskor. Violett, gyllengult och skirt rosa kan användas för 
allvarliga elever. Grönt kan användas som harmoniskapande färg i båda grupperna. Man 
kommer att använda denna färg i slutet av den så kallade färgbehandlingen för att 
harmonisera de olika kropparna och utjämna obalans mellan dem. Indigo får en särskild 
användning. Indigo är inte detsamma som blått utan en egen, en annan färg. Den har att göra 
med kontakten mellan själen och personligheten. Man kommer att använda den i särskilda 
ceremonier jämte den heliga stavelsen OM, då lärjungar förbereds för invigning. 
  



Sidan  101 
 

Pigment är ämnen, som absorberar vissa frekvenser av ljus och reflekterar andra. Ett 
pigment, som exempelvis reflekterar både rött och gult ljus, har effekten att man ser orange, 
men det är inte nödvändigtvis orangefärgat ljus. 
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Anpassning av de olika höljena hos lärjungen 
 

12 september 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Sju elever var närvarande på denna lektion. Den handlade om hur våra olika höljen 

anpassas då vi växer i medvetandet. 
Det finns tre huvudsakliga källor till dessa förändringar av medvetandet. 
Våra erfarenheter i fysiska världen. Därmed avses såväl kollektiva som individuella 

livserfarenheter vi gör under händelsernas tryck i detta skiftesrika tidevarv. I varje liv får vi 
uppleva förändringar, och dem kan vi alltid använda så, att vi växer i medvetenheten. 
Huruvida vi utvecklas eller ej, beror alltså på individens egen inställning. Han kan motsätta 
sig växandet och därmed få ut minsta möjliga därav. Men lärjungen på Vägen samarbetar till 
stor del med den växtprocess som hans erfarenheter av omvärlden möjliggör. 

Egna ansträngningar, såsom meditation, studier, oavlåtligt arbete på att vidga 
uppfattningen, medför växande och utveckling. 

När eleven blir lärjunge och söker hjälp hos sitt eget högre jag och ashramen, får han 
bistånd av dem i ashramen. De skickar ut energivågor, som når lärjungens höljescentra, för att 
systematiskt hjälpa till med eter-, emotional- och mentalhöljenas anpassning. Efter varje steg 
framåt i medvetandets utveckling måste höljena anpassas, och detta får inte göras för plötsligt 
eller drastiskt. 

När centra i emotionalhöljet höjs i frekvens, måste eter- och mentalhöljena anpassas i sina 
frekvenser, så att hela personligheten balanseras. Dessa anpassningar måste göras på sådant 
sätt, att höljena inte blir överstimulerade och individen kan fungera ordentligt i fysiska 
världen. Ibland kan det få till följd att individen under ett par dagar känner sig uppskakad, 
eller som om han befann sig i ett ingenmansland, eller som om han mistat förmågan att 
reagera med vare sig glädje eller sorg på det som möter. Anpassningen av emotionalhöljet är 
troligtvis den mest märkbara, eftersom den påverkar lärjungens känslostämning. 

När det är mentalhöljet som anpassas, blir det vanligen inte lika 
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märkbart. Lärjungen får då erfara att han under några dagar inte är lika kreativ eller vaken på 
mental nivå som han brukar. Detta kan gå nästan oförmärkt förbi. 

På eterisk nivå kan det bli fråga om tillstånd av spänning eller försvagad livsenergi under 
några timmar eller dagar. 

Hos en lärjunge, som är under utbildning och därför medvetet arbetar med ashramen, kan 
dessa förändringar bli mer markanta och obehaget därför större. Men han är en medveten 
arbetare i vingården, så att säga, och bör kunna tåla det. Han står dock alltid under ashramens 
noggranna övervakning, så att ingen skada sker honom. 
 
 

22 maj 1965  
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Eleven fick en algebraisk formel att begrunda: det grovfysiska förhåller sig till det 

emotionala som det eteriska till det mentala. 
Mentala helare riktar intellektet på att visualisera organismen i ett tillstånd av fullkomlig 

hälsa. Det är inte det rätta sättet att göra det. Man skall istället rikta mentalmedvetenheten, 
intellektet, på att visualisera eterhöljet, så att man ser det såsom ett nät av ljus utan skugga och 
utan förtätning, såsom ett gnistrande kraftfält. Det är genom intellektet man kan dirigera 
eterenergi till eterhöljet och så vitalisera det. Som en naturlig följd härav kan organismens 
hälsa börja förbättras, såvida karma inte lägger hinder i vägen. 

Man framställde en tankeform av eterhöljet. Den företedde i sitt inre ljusare bildningar av 
tätare materia, kanaler som påminde om organismens nerver. Sedan inlades mjältcentrum på 
den punkt där jordens och solens prana går in. De sju centra utmed ryggraden inlades och 
följdes slutligen av altamajorcentrum. 

Föreläsaren förklarade att det är i trakten av nucleus caudatus som prana-energin borde 
omvandlas till elektrisk energi för att sedan flöda ut i nervsystemet. Hos genomsnittsindividen 
sker detta för närvarande och för det mesta inte där utan i karotidkropparna, som står i 
förbindelse med altamajorcentrum. Hos den mer utvecklade människan sker omvandlingen 
nästan helt i nucleus caudatus. 

I Atlantis användes altamajorcentrum i magiskt syfte. Prana-energin blev mycket 
missbrukad med störningar i organismen som följd. 

Nucleus caudatus är i själva verket organet för högre slags klärvoajans och förnimmelse. 
Den innehåller miljoner antenner för uppfattning av högre världars frekvenser och är hos den 
mer utvecklade människan den organiska motsvarigheten till altamajorcentrum. 
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I slutet av lektionen frågade en elev (SK) föreläsaren, varför organismen ofta går upp i 
vikt med stigande ålder. Berodde det på körtelsystemets funktioner? 

Föreläsaren svarade att det fanns många olika slags fall och att vissa var mer 
komplicerade än andra men att det nämnda problemet i allmänhet berodde på en trög lever. 
Han föreslog detta: 

"Visualisera levern som ett mönster av klart och gnistrande vitt ljus utan 
skugga. Det bidrar till att upprätta ett bättre tillstånd hos eteriska levern och 
sedan i den organiska. 

"Ni skall veta att eterhöljet är liksom ett gnistrande ljus, att man kan 
behandla eterhöljet med tänkandet, intellektet. Organismen kan man inte 
behandla med tänkandet." 

 
 

9 mars 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Den kreativa användningen av strupcentrum har tre aspekter: 
Den dynamiska rösten använder energi från viljans stråle, första strålen. Den spränger 

gamla tankemönster och bygger nya därigenom att nya ideer tränger in i åhörarnas 
mentalhöljen. Åhörarna är i detta fall mottagliga. 

Den magnetiska rösten har kvalitet av kärlek-visdom eller andra strålen. Den helar, 
upplyser, höjer medvetenheten, talar till själen, frammanar hos åhöraren sådana egenskaper 
och förmågor som är av själen. 

Den kreativa rösten använder energi från den aktiva intelligensen eller tredje strålen. Den 
uppmuntrar åhörarna att delta med sin medvetenhet, med sitt eget kreativa tänkande. De 
stimuleras att utforska idévärlden på egen hand. 

Kom ihåg att mänskligheten är strupcentrum hos Planetlogos. 
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Människornas känslor vållar störningar 
i naturen 

 
15 oktober 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Läraren dryftade det faktum att det under stora kriser i mänskligheten också inträffar 

allvarliga störningar i naturen – köld- och värmerekord, cykloner och stormar, jordbävningar 
och vulkanutbrott. Det finns ett orsakssamband som bör utredas. Han sade: 

"Ni känner alla till innebörden av begreppet psykosomatisk medicin: den 
teori som säger att det är patientens mentala och framför allt emotionala 
tillstånd, som framkallar det fysiska sjukdomstillståndet. Detta är ett ganska 
nytt synsätt i vår tids medicinska tänkande. Esoteriken har emellertid alltid lärt 
detta. Enligt vår kunskap har organiska sjukdomstillstånd till mer än nittiofem 
procent sin orsak i emotionala tillstånd. Dessa negativa emotioner drabbar först 
eterhöljet, som i sin tur påverkar organismen. En individ, som är benägen till 
vredesutbrott, irritation, bitterhet eller andra negativa känslor, kan till slut få 
leverbesvär eller slag. En individ, som ständigt lever i känslor av rädsla och 
osäkerhet, som ängslas och bekymrar sig (bekymmer är rädsla i mildare grad), 
kan drabbas av hjärtsjukdom eller cirkulationsbesvär. 

Om man hänger sig åt häftiga känslor, kan man med tiden få leversjukdom, 
som man skulle kunna kalla för en jordbävning i levern. Annars kan det drabba 
magen och matsmältningen med magsår, magblödningar och kräkningar som 
följd, vilket allt mycket liknar vulkanutbrott i planetens organism. 

"Också vår planet har sitt grovfysiska, eteriska, emotionala och mentala 
hölje. Mänskligheten på planeten har särskilt samband med planetens 
emotionala liv. Tillståndet hos alla naturrikena på planeten – mineralriket, 
växtriket, djur- 
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riket, människoriket och femte naturriket – påverkar det som händer på 
planeten. Om planetens människorike ständigt hänger sig åt negativa och 
destruktiva känslor, drabbar detta till sist planetens emotionalhölje, eterhölje 
och grovfysiska kropp, det sistnämnda den för normalmänniskan synliga 
planeten. 

"I samband med mänsklighetens emotionala tillstånd och de kriser, som 
uppstår till följd av dessa, inträffar det också störningar i planetens fysiska 
natur: jordbävningar, vulkanutbrott, cykloner, stormar, perioder av ytterlig 
hetta och kyla. Man skulle kunna säga om en individ, som alltför länge 
hängivit sig åt vrede och så får leverbesvär, att han får vulkanutbrott i levern. 
Eller om den som lider av astma att han har en cyklon i andningsapparaten. 
Sjukdom, som kännetecknas av häftiga omslag mellan hög och låg 
kroppstemperatur, kan på motsvarande sätt jämföras med missförhållanden i 
planetens väder och klimat. 

"Sådant sker eftersom mänskligheten såsom ett rike, ett kollektiv, är ett 
enhetligt väsen och en organism liksom den enskilda människan är ett enhetligt 
väsen och en organism. Såsom en organisk enhet påverkar mänskligheten 
planetens emotionalhölje intensivt." 

VPN Läraren sade att den nuvarande perioden i planetens historia utgör ett mycket kritiskt 
skede. Efter årtusenden med i stort sett oförändrat mönster i människornas medvetande och 
beteende har vi kommit till en avgörandets punkt. Det är en punkt, där energipåkänningarna 
blivit så stora, att någonting måste ge vika. Om energi under lång tid strömmar in i någon viss 
oförändrad form, kommer till slut det skede, då dessa energier måste få någonting att ge vika. 
Någonting bryts sönder, det blir stora förändringar, kort sagt en kris. 

I dag har vi nått en sådan avgörandets punkt på planeten. Med tiden kommer det att 
inträffa oerhörda fysiska omvälvningar på planeten. Detta har vi också påskyndat med våra 
kärnvapenexplosioner, eftersom dessa har haft oerhörd inverkan på planetens eterhölje och 
grovfysik. Det blir stora problem och svårigheter i människoriket, såsom krig. Detta innebär 
stor förstörelse i människoriket, många får gå ur inkarnation, vilket dock inte i sig är en 
katastrof. Verklig katastrof vore det däremot, om det inte funnes en bättre civilisation att 
komma tillbaka till i nästa inkarnation. 

Om man hänger sig åt våldsamma känslor, kan man med tiden få "en jordbävning i 
levern". På motsvarande sätt sker liknande ting i ofantligt mycket större skala med hela 
planeten. Såsom ovan, så nedan; det lilla är gjort till det storas avbild och det stora till det 
lillas. 
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Läraren hänvisade också till att vi idag har många fall av sjukdom i blodomloppet. 
Kroppsvätskorna påverkas alldeles avgjort av varje förändring i människans känsloliv. 
Individer, som hänger sig åt fruktan, oro och bitterhet, företer också störningar i cirkulationen.  
 
 

Sammanfattning av motsvarigheter 
 
 Planeten  Människoriket 
1. Cykloner, stormar 1. Sjukdomar i luftvägarna, 
   astma 
2. Temperaturförändringar 2. Feber, undernormal tempe- 
 hetta, kyla  ratur 
3. Jordbävningar 3. Leverstörningar, våldsamma 
   känslor 
4. Vulkanutbrott 4. Magsår, kräkningar 
5. Jättevågor 5. Cirkulationssjukdomar 
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Kristaller – en energikälla 
 

4 september 1960 
Nattlektion med Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
SK Vad kan du säga om kristaller? 
VPN Alla slags kristaller har geometrisk form. 
SK I vilken ashram hålls denna lektion? 
VPN Jag tror det är tredje strålens ashram. 
SK Vad säger de om kristaller? 
VPN Eftersom kristallerna utgör det högsta utvecklingsstadiet i mineralriket, är de nyckeln till 
fjärde etern och även nyckeln till "F"-energin. 
SK Vad slags kristaller skall man studera i samband med fjärde etern? 
VPN De fem platonska kropparna i kristallform är nycklarna till den energi, som är lika med 
och motsatt elektriciteten. De är ordnade i en stigande spiral. Låt mig se vad det är som 
förbinder dem. Eftersom de är delar av en spiral, verkar de vara förbundna genom ett 
dielektriskt ämne. 
SK Vad är det för dielektriskt ämne som förbinder dem? 
VPN Jo, spiralen är en ledare, men den består av ett dielektriskt ämne. Kristaller är ditsatta i 
ett geometriskt mönster. Jag ser den första kristallen och andra varvet av spiralen rakt framför 
mig. Spiralen gör två varv till. Ett och ett halvt varv, tror jag, och sedan finns en kristall på 
rakt motsatta sidan. Nästa kristall sitter här på den sida som är vänd mot mig. Nästa kristall på 
motsatta sidan. Så ser det ut. En kristall är något större än änden på min tumme. Å, de riktar 
ljud mot en av kristallerna. 
SK Hur gör de när de riktar ljud mot kristallen? 
VPN Ett särskilt ljud – det påverkar kristallernas ordning och "F"-energin. Det är energi som 
uppstår då man skär jordens kraftlinjer. 
SK Hur kommer det sig att kraftlinjerna skäres, då man riktar ljud mot kristallen? 
VPN Spiralrörelsen är samma slags rörelse som jorden gör – om man tillverkar en spiral för 
att skära dessa kraftlinjer. 
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SK Hur tillverkar man spiralen? 
VPN Så som man gör med en elektrisk kabel. Å, den är som den eteriska ryggraden. Man gör 
spiraler som liknar dem i Merkurii stav. 
SK Tillverkar man spiralen av något kristallint ämne? 
VPN Nej, man sätter kristallerna på olika ställen på spiralen. Spiralen själv är gjord av ett 
dielektriskt ämne. 
SK Vilket dielektriskt ämne har man använt? 
VPN Silke eller glas – något mer användbart. Man tar en metall som inte leder elektricitet och 
gör en spiral av den. Spiralerna liknar faktiskt dem i Merkurii stav, en kaducé med en glasstav 
lodrätt, i mitten. Kristallerna – de fem kristallerna – är placerade på spiralen liksom de fem 
centra. 
SK Vilket slags kristaller borde man använda? 
VPN Kvarts. 
SK Någon särskilt sorts kvarts? 
VPN Som det faller sig – naturlig kvarts. 
SK Sätter man dem i olika lägen på spiralen? 
VPN Enkel form i stigande ordning – de fem platonska kropparna står för fem centra hos 
människan, fem centra i bålen. 
SK Vilket centrum står tetraedern för? 
VPN Det lägsta. Sedan allt komplexare kroppar ju högre uppe de sitter på spiralen. 
SK Vilka är de fem centra? Ryggradsslutet, solar plexus, hjärtat, strupen, huvudet? 
VPN Nej, bascentrum, sexualcentrum, solar plexus-, hjärt- och strupcentra – centra i bålen. 
SK Centra i huvudet då? 
VPN Centra upprepas i huvudet, men organismen är ett energisystem, som är byggt på centra. 
Det tar in prana, livsenergi. Centra är liksom kristallerna – de utgör ett energisystem. 
SK Hur använder man ljud på spiralen med kristallerna? 
VPN Vissa ljud påverkar kristallerna och alstrar därigenom energi. 
SK Vilka slags ljud – hörbart ljud, ultra- eller infraljud? 
VPN Det finns flera nivåer: a) under gränsen för det hörbara – de är farliga; b) hörbara ljud – 
dem kan man använda för att alstra mekanisk energi, värme och ljus som vi kan nyttja; c) en 
annan oktav ovan det hörbara ljudet – vilken erbjuder många möjligheter för helande; den 
andra oktaven har samband med högre energislag, särskilt teleportation. Jag tror det är fjärde 
oktaven ovan de hörbara, som har med teleportation att göra. 
SK Vilken har med helande att göra? 
VPN Första och andra oktaverna ovan det hörbara ljudet. 
SK Ultraljud då? 
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VPN Det återstår mycken forskning om ultraljud. Det är farligt att använda. En del av det kan 
vara destruktivt, annat kan tämjas och utnyttjas. 
SK Är det med ljud man åstadkommer helande i dessa centra? 
VPN Man skall finna att vissa ljud, som verkar genom denna anordning av kristaller, påverkar 
energirytmen hos centra och upprättar en harmonisk frekvens. Hälsan i organismen är ett 
tillstånd av harmoni – en harmonisk frekvens hos mönstret. Organismen är ett energimönster, 
även om den förefaller vara fast. När mönstret störs, uppstår en dissonans (man visar med en 
tankeform hur energierna verkar). När man får en sjukdom, har det harmoniska mönstret 
störts och brutits sönder, men det kan återupprättas med hjälp av ljud. 
SK Hur då? 
VPN Ljud (också hörbart ljud), som man riktar genom dessa olika kristaller, när de alla är 
tillsammans eller med en åt gången, är första steget i att återupprätta rytmen. Jaget eller själen 
på sin egen nivå dirigerar den orkester som är människans organism. Men på personlighetens 
nivå blir det störningar – intellektet och känslorna för in andra rytmer. På fysiska nivån kan 
man göra mycket för att upprätta ett tillstånd av harmoni. Men man måste också förbättra sitt 
mentala och emotionala jag. 

I framtiden kommer människorna att undervisas i helandets konst. Patienten får då full 
instruktion i hur han skall samarbeta i helandeprocessen, så att han har viljan att rätta till de 
mentala och emotionala tillstånd som vållar störningar i rytmen och harmonin hos den 
orkester som människans organism är. 
SK Hur skall vi kunna avgöra vad det är för tillstånd som råder i ett visst centrum vid 
sjukdom och sedan kunna återställa centret till sin normala rytm? 
VPN Varje människa har en grundton och en treklang som bygger på grundtonen. I början är 
grundtonen inte perfekt. Börja med att finna ut individens grundton. Det gör man genom att ta 
reda på vilken ton han tycker bäst om. Det är en sorts grov början, där man först prövar med 
en hörbar ton. Pröva sedan med samma grundton i oktaven närmast ovan det hörbara ljudet. 
SK Du menar att om en människa tycker om G i en oktav, så skall man pröva G i oktaven 
ovanför det hörbara? 
VPN Pröva G och dess treklang i det hörbara först. Se efter hur hon reagerar och vad för 
effekt det blir. Sedan kan ni pröva det i oktaven ovan det hörbara ljudet. Det måste man göra 
försiktigt. För stor amplitud blir för starkt ljud och är inte bra. Man skall göra det mjukt. 

Undervisningen handlar också om grundenergin – den energi som 
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ger liv åt formen: alla former, alla atomer – och dess likvärdiga energi med motsatt polaritet, 
elektriciteten. Elektriciteten är i viss bemärkelse den fysiska polen. Vi använder alltså ordet 
dielektricitet för att förmedla idén om en pol motsatt elektriciteten. 
SK Någon kanske har en läcka i något centrum. Hur skall man då hjälpa honom att täta denna 
läcka? 
VPN Man kan pröva med hans grundton, mycket mjukt, och med treklangen till den 
grundtonen i ungefär sextio sekunder. 
SK Upprepar man det? 
VPN Ja, eller man kan få en ihållande ton på elektronisk väg. 
SK Anbringar man tonen på centret? Eller har det ingen betydelse var man anbringar den? 
VPN Det har ingen betydelse. Bara låt den ljuda i rummet där människan befinner sig. Men 
det finns ett problem här. Treklangen man använder med den människan kan verka störande 
på andra människor i närheten. Då kan man utrusta patienten med hörlurar, så att han ensam 
hör den och inte mer än sextio sekunder i början. Det är alltså inte nödvändigt att anbringa 
tonen på centret ifråga. Om patienten får höra tonen, går den genom kroppen, hela kroppen. 
SK Kan vi återgå till frågan, där du beskrev hur man får "F"-energi med den där spiralen? Du 
föreslog att man gör spiralen av dielektriskt material och att kristallerna sätts i olika punkter 
på spiralen. Den första kristallen längst nere, sedan en annan högre uppe och så en däremellan 
och så vidare. 
VPN Det verkar vara ett och ett halvt varv mellan spiralerna. De sätts på den positiva spiralen. 
Det är två spiraler, liksom de runt Merkurii stav. Den som vindlar från höger till vänster 
framifrån sett är positiv. Det är så det visas i tankeformen. 
SK Hur skär den jordens kraftlinjer? 
VPN Som spiralen. Människan riktar ljud längs med spiralen. 
SK Vad slags ljud? En ton eller en frekvens eller vad? 
VPN Till att börja med gör man det med en enda ton. Arbeta bara med oktaven mellan 256 
och 512 hertz, börja med ettstrukna C. 
SK Du menar vibrationen 256 hertz? 
VPN Ja, tonen. Man kan arbeta med ett piano, använda dess toner. 
SK Men hur får man energi ur det? 
VPN Det vill jag ta reda på, om jag kan. Detta är vad som händer i människans organism – 
mjälten är inte inkopplad med ryggraden. Det är någonting annat på sidan. Jag försöker förstå 
det här. Det är bara ljuden som kommer genom mjälten. Det är nästan som en hinna eller 
något; jag ser inte riktigt – det är ljud som kommer in genom mjälten. Det är därför den inte är 
ett centrum som de andra. Den påverkar ryggradens centra. Ljud kommer in genom mjälten. 
Det är 
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som fina trådar runt varje centrum men ändå inte riktigt. Jag antar att frekvenserna färdas 
genom etern. 
SK Men hur får man "F"-energin? 
VPN Spiralen är ansluten till systemet. Det hela är som en maskin. Det här är intressant. 
Primärspolen motsvarar den spiral som har kristaller på sig, och sekundärspolen är som 
sekundärspolen i ett elektriskt system. Spolarna är anbringade likt spiralerna runt en 
merkuriistav. Primärspolen är ansluten till ljudcentrum. Nu kan jag höra ett underbart ljud. 
Sekundärspolen är ansluten till maskinen. 
SK Vad är det för ljud man skickar genom primärspolen? 
VPN Man kan börja med att experimentera med en hörbar grundton inom intervallet 256 till 
512 hertz. 
SK Skickar man den genom primärspolen? 
VPN Ja. 
SK Vad för slags maskin skulle man kunna använda på sekundärspolen för att visa att det 
flödar energi genom den? Hur påförs energin där? 
VPN Det är det som jag försöker se. Det verkar ganska lätt. I kretsen måste man sätta något 
som ger antingen ljus eller värme. Något liknande en kopparplatta. Den är en elektrisk ledare 
och därför resistent mot dielektrisk energi. Först trodde jag att det inte skulle gå med koppar, 
men sedan visade man att den inte leder dielektrisk energi utan är resistent mot den och alltså 
skulle bli varm. Det är ett enkelt system liksom det enkla systemet i elektricitetsläran. 

Den kristall, som svarar mot mjälten i organismen, är en dubbelkon – två sammansatta 
koner. När de satts samman bildar de en solid kristall. De visas isärtagna. Men om man sätter 
dem samman så, att man får räta vinklar där konernas basytor möts, så bildar också planet 
genom konernas mittaxel en kvadrat, eftersom även vardera konspetsen utgör en rät vinkel. 
SK Vad för material skall konerna bestå av? 
VPN Kvarts, glas går bra, men konspetsens vinkel måste vara rät. 
SK Hur går det till när dubbelkonen ovan mjälten alstrar energi? 
VPN Mjälten har sin eteriska motsvarighet. Alla världsalltets ljud spelar på oss, men vi 
resonerar bara med vissa. Om vårt tänkande är negativt, känslorna förvirrade, så resonerar vi 
med en del av disharmonierna, vilket påverkar mjältcentrum och alla andra centra. De flesta 
sjukdomar uppstår för närvarande i människornas emotionalhölje. 
SK Kan vi gå tillbaka till frågan om mekanismen för alstrandet av "F"-energin? Vad är det för 
särskilt slags kristaller som skall placeras på spiralen med ett och ett halvt varvs avstånd 
emellan? 
VPN Kvartskristaller och så att man börjar med den första platonska 
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kroppen. 
SK Du menar att de platonska kropparna måste tillverkas av kvartskristall? 
VPN Ja. Det vill säga, man sätter en tetraeder på spetsen av den lägst placerade. Sedan en kub 
ett och ett halvt varv högre uppe och så vidare i stigande ordning. 
SK Skall de alla vara gjorda i kristall? 
VPN Ja, det är enkelt. Man kan göra en form för kristallerna, men man bör börja med det som 
kallas kristallglas. 
SK Du menar att det också går med kristallglas? 
VPN Man måste ha formen. Glas är dielektriskt. 
SK Om den ena spiralen är gjord av dielektriskt material, vad är då den andra gjord av? 
VPN Spiraltråden är gjord av vilket dielektriskt material som helst. Det är ändarna som är 
kristaller. 
SK Skall de två spiralerna vara gjorda av glas och skall man också sätta kristaller på dem? 
VPN Man kan göra dem av glas, men det är inte praktiskt. Använd något annat dielektriskt 
material. 
SK Föreslår läraren något annat? 
VPN Han sade: Slå upp det bara. 
SK Påför man ljud på ena änden av spiralen? 
VPN Ja, platonska kropparna, och man låter det fortsätta över högsta delen av kropparna. 
SK Kan det gå genom den dielektriska spolen? 
VPN Ja, och den andra spolen fungerar som ledare. Man sluter spiralen och det är där vi har 
analogin med mjälten. 
SK Hur sluter man spiralen? 
VPN Spiralens båda ändar, den övre och den nedre, förlängs och förenas på ena sidan med 
varandra, så att de bildar en rät vinkel. Sekundärspolens ändar förenas på motsvarande sätt på 
andra sidan. 
SK Du menar att de två spiralerna sluts var och en för sig? 
VPN Ja. De förenas inte med varandra men har ändå en gemensam kontakt i rät vinkel. I 
människokroppen förenas de båda spiralerna i sushumna upptill och nedtill. Men vi försöker 
göra en maskin. Vi måste dra ut den och se på den och arbeta med den. Sushumna sluter 
spiralerna. Sushumna är som Merkurii stav men fortsätter in i förlängda ryggmärgen. De två 
energierna smälter samman överst i halsen. Man visar en modell där den ser ut som om den 
bestod av trådar. Två trådar, två spiraler, är förbundna med staven nertill och upptill. Staven 
fortsätter men är då inte längre likadan. Staven är en miniatyr av Sanat Kumaras spira. 
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5 september 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Kristallerna uppvisar den högsta utvecklingen i mineralriket, och de är nyckeln till 

helande genom ljud och "F"-energi. Ädelstenarna hör till kristallerna. En grund till detta 
arbete har man lagt i Indien, där man använt ädelstenar i helande syfte. I framtiden kommer 
man att använda olika ädelstenar för att erhålla ljud av olika oktaver. Så kan en rubin som 
slipats på visst sätt avge ljud av viss frekvens. En individ skall kunna bära en rubin, som 
slipats på sådant sätt att den förmedlar vissa frekvenser till individen men inte till andra 
omkring honom. Olika mineral i olika kristallina former kommer att användas i helande syfte. 
Alla kristaller avger nämligen ljud, som kan vara hörbart eller ej. 

Hope-diamanten har en speciell slipning och avger på grund därav vissa destruktiva 
energier. Det är därför den har ansetts bringa olycka åt dem som burit den. På grund av sin 
skönhet har diamanten blivit föremål för en hel del habegär och avund, vilka i förening alltid 
bringat olycka åt dem som ägt den. Diamanten finns för närvarande vid Smithsonian 
Institution i Washington D.C. 

Opalen är gagnelig för människor med hög intelligens. Den är fördärvlig för individer 
med lägre intelligens. Det är därför som den ibland har ansetts medföra olycka. Av alla 
kristaller har opalen det vidaste spektret av avgivna frekvenser. Den skulle kunna användas 
till att avge vilken frekvens man än önskar. 

Topasen är tack vare sin slipning gagnelig för "G". 
Rubinen och smaragden avger olika frekvenser. Om en människa älskar en sten och 

således hyser en stark känsla för den, kan det ange att hon har behov av just den frekvensen. 
Det vore intressant att studera vad kristaller och ädelstenar betytt i folktron under tidernas 

lopp. 
Innan radion uppfanns använde man inom vissa hemliga samfund metoden att sända ljud 

med kristaller. Man slipade kristallerna till den form som gjorde det möjligt att med deras 
hjälp sända och motta budskap över hela världen. 

Ljudfrekvenser, också om de inte är hörbara, har samma effekt på individen. (Ett exempel: 
Vi blev häromdagen visade hur man kunde använda ohörbart ljud i vatten. Ljudet överfördes 
till försökspersonens organism, och därifrån kunde vi i mikrofon höra musik.) Det är de 
frekvenser som går igenom organismen som är viktiga, även om man inte hör dem. I 
framtiden kommer de sätt på vilka kristaller är slipade att modifiera de avgivna frekvenserna. 
Utgångspunkten blir 
  



Sidan  118 
 
grundtonen och treklangerna hos den individ som behandlas och behöver den frekvensen utan 
att andra i hans närhet skall behöva påverkas. 

Tack vare sina axlar kan kristallerna vara oss till hjälp då vi skall fotografera eterhöljet. 
Med kristaller kan man fotografera energimönster. Det är tillrådligt att skaffa mycket tunna 
kristallskivor och fotografera genom dem. De kristaller som används i radiotekniken är de 
finaste tillgängliga. Även utskottsmaterial kan duga till detta ändamål. 
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Trettiotvå kristallina former – 
nyckelmönstret 

 
23 februari 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
De trettiotvå kristallina formerna är nyckelmönstren för hur energier byggs upp i 

universum och nyckeln till hur man frigör energi på konstruktivt sätt. Kärnsprängning är ett 
destruktivt sätt att frigöra energi. Den kan kallas vänsterhandsvägen. 

Kunskapen om de kristallina formerna kan sägas vara högerhandsvägens metod för att 
frigöra energi. I denna metod använder man kristallina former samt ljud, såväl hörbart ljud 
som ultra- och infraljud. Människan har ännu inte blivit i grunden skapande. Den tiden 
kommer snart, då hon skall flytta in på skaparförmågans område. Då skall hon upptäcka hur 
man använder kristallina former för att frigöra, dirigera och kontrollera energi samt därmed 
forma och modifiera materien. Minns att världsalltet skapades med ljud. Mycket snart skall 
vetenskapsmännen säga detta. 

Det må förefalla egendomligt, men är det ändå inte, att människan här på denna planet 
först upptäckte den destruktiva metoden – vänsterhandsvägen – för genombrottet in till 
materiens och energins skapande mönster. 

Van Allen-bältena är band av ultraljud, vilka omger jorden. De utgör ett förråd av oerhörd 
strålningsenergi, som står i samband med de eteriska polerna och deras axel, vilka står i rät 
vinkel mot jordens magnetpoler och deras axel. Strålningen förefaller röra sig i cirkelbana 
inuti Van Allen-bältena. Bältena utgörs av mycket kraftig strålningsenergi. De drar till sig 
kosmisk strålning och förefaller innesluta energin inom sig. Det påpekades också att bältena 
inte fångar in all kosmisk strålning men en stor del av den. 

Det finns ett samband mellan de trettiotvå kristallina formerna och människans trettiotvå 
ryggkotor. Ryggkotorna representerar olika energinivåer, vilket skall klargöras senare. De 
olika kristallina formerna utgör tillsammans ett kontrollsystem för att handha och 
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dirigera ljud på alla nivåer. 

Också de fem platonska kropparna har ett samband härmed, vilket visar sig i att talet 2 
multiplicerat med sig själv 5 gånger ger talet 32. Korset står för ajna- eller ögonbrynscentrum, 
mötet mellan anden och materien. 
 
 

24 februari 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Närvarande i klassen var sju elever, varav två esoteriska forskare. 
Kristaller är ordnade mönster av molekyler. Även magneter har ett ordnat 

molekylmönster, vilket möjliggör de magnetiska kraftlinjerna. Enligt principen om 
motsvarigheter är magneten materiepolen och kristallen andepolen. Det ordnade 
molekylmönstret i kristallen alstrar ett eteriskt fält. Det eteriska fältet liknar det magnetiska 
kraftfältet. Liksom magnetfältet är nyckeln till elektriciteten, så är kristallens eterfält nyckeln 
till den dielektriska energin. (Jämför härmed uppgiften om jordens magnetiska och eteriska 
axel.) 

I mitten av rummet fanns en vackert slipad kristall, till formen en ikosaeder, vilken 
roterade och därunder reflekterade ljus. Det föreföll nästan som om den rörde sig i två 
riktningar samtidigt, liksom ett gyroskop åt två håll i rät vinkel mot varandra. I den kristallina 
formen har vi skapelseprocessens rena geometriska mönster. 

Det var genom att koncentrera sig på en viss geometrisk form, först i strupcentrum och 
sedan i en punkt inuti hjärnan, som "K" kunde starta sin motor. Själva motorn förutsatte en 
viss sorts konstruktion, som inte var någon hemlighet. När "K" väl hade startat motorn med 
denna metod, fortsatte den att gå tills han stängde av den, antingen på mekaniskt sätt eller 
genom att koncentrera sig på vissa geometriska former och visualisera dem i hjärnan. Det var 
under sina experiment som "K" råkade på denna metod. Han visste att det vore farligt att 
lämna ut den till allmänheten, och därför uppgav han aldrig hur han egentligen förfor. 

Genom att använda kristallina former kan man konstruera energisystem, och genom att 
välja rätt slags kristaller kan man reglera mängden och slaget av den energi man vill erhålla. 
Med denna metod behöver man inte använda elektriska ledningar som vi för närvarande 
måste. Ljus, som alstras med sådan energimetod, blir mjukare och vackrare än det skarpa ljus 
vi får av elektriciteten, och det blir också välgörande för människans organism och eterhölje. 
Den första och grundläggande produkt av "F"-energin, som man kommer att erhålla 
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från energienheter byggda på kristaller, blir ljus, och detta ljus kan man därefter omvandla till 
värme och mekanisk rörelse. 

Det måste finnas minst sju individer i världen i stånd att tillverka och använda dem. Ty 
när samhället bryter samman, skall "F"-energin finnas tillgänglig till ringa kostnad för att ge 
värme och ljus och så hjälpa mänskligheten att överleva. Sådant ljus skulle kunna alstras i 
överflöd, och använt i växtodlingen skulle det kunna ge fantastiskt snabba och rikliga skördar 
på små jordlotter. En familj på sex personer skulle kunna få all sin föda från en åtta gånger 
åtta meter stor jordlott, ty både ljus och temperatur skulle man kunna reglera liksom en 
strålkastare. 

Lektionen slutade med följande:  
"Bed och ni skall få 
Sök och ni skall finna 
Knacka och dörren skall öppnas för er." 
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Att använda kristaller inom terapi och forskning 
 

10 maj 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Ädelstenen i lotusblommans mitt, som det talas om i den esoteriska undervisningen, kallas 

även diamanten. Här finns en symbolik som också har en beröringspunkt i fysiska världen: det 
svarta kolet som förvandlas till den gnistrande klara diamanten. Allt organiskt liv bygger på 
kol, det vanliga amorfa kolet. Genom många förvandlingar föds till sist själens ädelsten, för 
vilken diamanten är sinnebilden. Såväl det amorfa som det kristallina är rent kol. 

Diamanten är således symbolen för det materiella livet förvandlat till det andliga livet. Att 
människorna sätter så stort värde på diamanten, beror just på denna grundsanning och 
livssymbolik. Symboliken framträder också däri att materialisterna låter endast ett begränsat 
antal diamanter komma ut på världens marknader. Det motsvarar faktum att de individer av 
människoriket, vilka låtit själen födas inom sig, alltjämt är förhållandevis få. Materialistiskt 
inställda människor anser att de genom att äga en diamant äger något mycket värdefullt. 
Vanligen äger de dock ingenting av det som diamanten symboliserar. Också det faktum att 
diamanten måste slipas och poleras är en symbol för att själen måste slipas och poleras, 
nämligen göra erfarenheter i jordelivets personligheter och bearbeta dem till insikt. 
Mineralrikets evolution är inskriven i livets bok. En diamant har vibrationer av mycket hög 
frekvens. Om det är en girig, självisk eller ond människa, som bär diamanten, kan det hända 
att hon inte står ut med dess frekvens utan bryts ner av den. Skyddad är hon om hon är så 
okänslig att hon inte tar emot vibrationerna. 

Hopediamantens ägare var mer utvecklade människor men själviska och en del av dem 
verkligt onda, och därför hade diamanten en förstörande inverkan på dem. Runt sådana 
ädelstenar bygger människor upp tankeformer, som kan vara destruktiva för ägaren. Det är 
därför som brittiska kronjuvelerna förvaras i ett museum och används endast korta stunder 
under någon stor ceremoni såsom en kröning, då kraften i deras frekvenser når ut till många 
människor. 
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Det är också därför som många människor bevarar sina ädelstenar i bankfack och bär 
imitationer. De orkar inte med ädelstenarnas vibrationer, fast det vet de inte. 

Gamla kristaller är symboler för de högre frekvenserna i den kosmiska världsbyggnaden. I 
en helt och hållet praktisk bemärkelse resonerar de med högre fysiska frekvenser och inverkar 
på de båda fysiska höljena. Kristallerna upprättar en mer harmonisk frekvens i de fysiska 
höljena. Men det kan också hända att frekvenserna bekämpar varandra, vilket inte är till något 
gagn. Då beror det på att individen har ett alltför negativt mönster i sina känslor och tankar; 
inte på att ädelstenen inte skulle vara positiv. 

Med kristallerna har människan fått en dörr, som hon kan öppna till en ny värld, där hon 
kan nå kontakt med och bruka högre energifrekvenser att bygga och forma sin civilisation 
med. Vi står i blotta början av vår användning av kristallerna. På kunskapen om kristallerna 
skall vi bygga upp den nya civilisationen. Ett exempel på dylik kristallkunskap är den nyligen 
gjorda upptäckten av laserstrålen och det som hittills utrönts därom. Det är nyckeln till "F"-
energin och alla slags tillämpningar därav. Kristallens hemlighet ligger i dess geometriska 
form liksom i kvaliteten av dess materia. Diamanten är den mest utvecklade kristallen. 

Eftersom allt fler människor uppnår Kristi födelse i hjärtat, kan vi snabbare utveckla vår 
medvetenhet också genom att använda geometriska former och kristaller. Lärjungen kommer 
att bära kristaller. Det finns en viss förståelse för detta i Frimurarorden, där den som nått en 
viss grad tillåts bära en ring med en diamant i symbolen. 

För terapeutiska ändamål använder man kristaller i form av de fem platonska kropparna. 
Med hjälp av dessa skickar man energier in i patientens eteriska centra. En av de fem 
kristallerna placeras på kanten av en skiva. Skivan riktas sedan mot patienten och bringas att 
rotera med en bestämd hastighet. Skivan hjälper då till att stabilisera en bestämd frekvens hos 
ett visst centrum. Dylikt helande får en bestående verkan endast om patienten samarbetar 
genom att förbättra sin egen mentala och emotionala inställning. En individ, som exempelvis 
hyser starkt agg, kan just därför inte räkna med bestående bot. 

Den roterande skivan skall helst göras av arton karats guld eller förgylld koppar. 
Diametern bör vara omkring 15 centimeter. Skivan roterar med en hastighet av mellan 200 
och 600 varv per sekund, beroende på patientens utvecklingsstadium: 200 varv för 
normalindividen och 600 varv för den mer utvecklade. Man använder endast en kristallform åt 
gången, och man väljer kristall efter det centrum man skall behandla. Behandlingarna är 
kortvariga – någon eller några mi- 
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nuter – och upprepas en till tre gånger i veckan. Skivan hålls vänd mot patienten, så att 
rotationsaxeln pekar mot centret. Skivan roterar medsols från patienten sett. 

Kristaller kan förfärdigas av kvarts, men vid vissa sjukdomar är andra kristallina ämnen 
mer välgörande. Allt efter det centrum man behandlar väljer man kristallens form: den 
platonska kropp som svarar mot centret ifråga. Till storleken kan kristallerna variera från fem 
till tjugofem millimeter. Storleken är emellertid inte det avgörande utan formen. Man bör 
behandla endast ett centrum vid ett och samma tillfälle. Effekten av detta blir att det upprättas 
en harmonisk rytm, som genomtränger centret, korrigerar energiinflödet till rätt frekvens och 
stadgar det vid denna. Visserligen kan individen med sina egna negativa känslor och tankar 
störa rytmen, men en dylik behandling tjänar ändå till att avlasta honom fysiskt, så att han kan 
förbättra sitt psyke och därmed eliminera orsaken till det onda. 

Närvarande var mellan tjugofem och trettio elever. 
 
 

21 juni 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Vi lever i en ocean av frekvenser liksom fiskar lever i vatten. Fisken är omedveten om de 

många möjligheterna hos mediet den rör sig i. Så har även människan varit helt aningslös om 
möjligheterna hos det väldiga hav av frekvenser som omger henne. De många 
energifrekvenserna rör sig i geometriska mönster. När de geometriska mönstren ändras, 
förändras deras uttrycksformer. Kristaller är sådana kroppar, som ändrar frekvensernas 
geometriska mönster. Vi måste inse att dessa frekvensmönster är mer eller mindre stabila men 
att kristallerna, tack vare styrkan i sitt geometriska mönster, kan modifiera och omforma 
frekvensmönstret. Därunder kan energi frigöras och riktas enligt människans avsikter. 

Ljuset uppstår egentligen till följd av en förändring i frekvensmönstret. Det viktiga är 
mönstret – den geometriska formen. Man kan alstra ljus genom att använda kristaller så 
ordnade att de kan modifiera vissa frekvensmönster. Detta kräver inte solenergi eller ljus. Det 
kan göras nattetid likaväl som dagtid, och kristallerna blir inte slitna därunder. Med ett sådant 
arrangemang av kristaller skulle man kunna alstra ljus för belysning exempelvis i byggnader. 
Med ett enkelt tryck på en knapp skulle man kunna ordna kristallerna i rätt mönster eller bryta 
mönstret, varvid belysningen slogs på respektive av. 
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Med ett annat slags anordning av kristaller i visst mönster skulle man kunna alstra värme. 
Detta är ett sätt att få tillgång till energi genom att ändra det geometriska mönstret för 
energifrekvenser man valt ut. Man skulle kunna använda allehanda kristallina former för att 
koppla in bestämda frekvensmönster och därmed få de resultat man önskar. Syntetisk smaragd 
är nyckeln till ljusalstring. Kvartskristaller har den mångsidigaste användningen av alla 
kristallformer. De geometriska formerna – hexagonala formerna – är nyckeln till en ny 
energikälla. 
  



Sidan  126 
 
 
 
 
 

Att använda kristaller för belysning 
 

17 mars 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Ljuset färdas inte som vi tror, utan det finns ett band av frekvenser, vilka ger upphov till 

ljus när de skär varandra. Ljuset är en verkan av två orsaker. De två frekvenser som skär 
varandra har motsatt polaritet. Ljuset har en annan natur än vi tror. Det alstras av positiva och 
negativa frekvenser som möts i en vinkel. Vi har begreppet positiva och negativa poler, men 
vi har ännu inte begreppet positiva och negativa frekvenser. 

I "frekvensernas värld" gäller att när två frekvenser möter varandra, får man: (a) summan 
av frekvenserna och (b) skillnaden mellan frekvenserna. 

För de två frekvenser, som tillsammans ger upphov till ljus, gäller att: (a) summan av dem 
ger ljus och (b) skillnaden mellan dem ger värme. Skärningsvinkeln bestämmer 
ljusintensiteten och värmemängden. Istället för att som nu göra ljus av elektricitet skall vi i 
framtiden göra elektricitet av ljus. Det finns ett överflöd av ljus att använda för 
energiutvinning, ja, vi är nedsänkta i en ocean av frekvenser, som vi på enkelt sätt skulle 
kunna tämja för att därav erhålla ljus, värme och mekanisk energi. 

Det skulle gå att åstadkomma det klimat vi önskar över en hektar odlad jord. Man skulle 
kunna sätta upp en liten kristallreflektor, som hade kontroll över området, och sedan odla 
vilka livsmedel som helst, mitt i vintern om så erfordrades. Inom ett litet område skulle man 
få ett visst klimat med en viss temperatur. 

Liksom metallerna är nycklarna till elektriciteten, så är kristallerna nycklarna till denna 
möjlighet för människan att utvinna energi. Det finns i jorden väldiga mängder kristallina 
material av olika former. Det finns faktiskt också diamantformer. Upptäckten av lasereffekten 
är bara början av en lång serie upptäckter. 

Hemligheten med "K"-motorn var den kristallina form som däri användes och som ingen 
utomstående kände till. Den fanns mitt framför ögonen på många, men ingen tänkte sig att en 
kristall kunde ha 
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någon verkan i en motor. "K" upptäckte att han bara genom att visualisera kristallens 
geometriska form kunde få motorn att starta. Det fanns även andra kristaller i motorns 
mekanism. Det borde gå att göra enklare maskiner än "Ks" motor. Magneter och kristaller kan 
enkelt sättas samman till en maskin, som alstrar all den energi som behövs i ett hushåll. 

Magneten representerar den mest ordnade fokus för det vi kan kalla materiepolen. 
Kristallen representerar den mest ordnade fokus för det vi kan kalla andepolen. Skapande 
verksamhet sker alltid mellan de båda polerna. Det är därför som magneter och kristaller i rätt 
sammansättning alstrar energi, en skapande verksamhet. 

Vi har redan lärt att vi genom att slipa kristallerna olika kan få ljudeffekter av olika 
frekvenser. Samma metod kan vi använda för att erhålla bruksenergi av olika frekvenser. 
Ljus, kristaller och kraftlinjer från magneter är beståndsdelarna i ett nytt system för 
energiutvinning. Framtidens belysning ombesörjs med glödande kristaller. 
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Vetenskap 
 



Sidan  130  
  



Sidan  131 
 
 
 
 
 

Människan – livet – formen – ljuset 
 

29, 30 mars 1961 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Hos människan är sju frekvensplan sammanvävda. Hon har färre sådana sammanvävda 

frekvenser från de tre högsta planen. Det finns många mönster i den väv vi kallar 
"Människan". Den mer utvecklade individen har ett medvetenhetsmönster, som innefattar mer 
av de högre frekvenserna. 

Mötet mellan anden och materien är rörelsens upphov – början till frekvensen, som rör sig 
utåt i spiralbana. Den oscillerande elektriska kretsen är mönstret för skapelseprocessen. Den 
är mönstret för det kosmiska bröllop ur vilket föds de utåtgående spiralfrekvenser som utgör 
det skapade universums väv. 

Ljudet är den frekvens som bygger formen. Formen är klotliknande. Denna är formens 
grundmönster. Detta beror på att all rörelse av frekvenser sker i spiral – galaxer och solsystem 
företer detta klotformiga mönster – liksom regndroppar. 

När livet möter formen uppstår matematiken. Matematiken kan definieras som 
sammanfattningen av de principer efter vilka livet och formen växelverkar. Den är lagen för 
spiralrörelse. Einstein sade att rymden är krökt. Han hade till en del uppfattat sanningarna om 
frekvensens spiralrörelse och den klotliknande form som blir resultatet av denna 
frekvensernas rörelse i det skapade universum. 

Den oscillerande kretsen – anden och materien – är den kosmiska dansen i ordnat mönster, 
Shivas dans. Denna kosmiska dans i ordnade mönster alstrar former varigenom livet kommer 
till uttryck. Det är denna kosmiska dans naturfolk söker återge i sina rituella danser. I sina 
omlopp runt solen utför planeterna en kosmisk dans. Så småningom inser vi att alla 
matematiska förhållanden kan uttryckas såsom spiraler som skär varandra. 

Livsaspekten, i egenskap av den positiva polen, formens första rörelse utåt, bestämmer 
typen för den form som skall byggas. Därför säger vi att livet behärskar formen. 
Universum är ett mönster av frekvenser. Men icke nog därmed: 
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den vinkel vari frekvenser skär varandra bestämmer vad slags manifestation som uppstår av 
mötet. När olika frekvenser skär varandra i vissa vinklar, uppstår fysiskt ljus därav. Det är i 
sin tur en frekvens. Ljuset färdas inte hela vägen från solen – frekvenserna gör det, och när 
de skär jordfrekvenserna, uppstår ljus till följd av detta möte. Ljuset är summan av 
frekvenserna då de träffar varandra. Värmet är skillnaden mellan de två frekvenserna. På 
vintern har vi på norra halvklotet en kallare och mörkare tid, fast vi då befinner oss närmare 
solen. Detta beror på skärningsvinkeln. Skärningsvinkeln för de bestämda frekvenser, som 
alstrar ljus och värme, är det viktiga, inte avståndet från solen. Den snedare vinkeln till solen 
ger oss vinter. 
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Universums bok – 
motsvarigheter i energimönster 

 
16 oktober 1961 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
I föreläsningen nämnde man allehanda motsvarigheter för att belysa faktum att mönstret 

oupphörligt upprepas i universum. Ifråga om dessa motsvarigheter påpekade föreläsaren flera 
enskildheter, som vi i en del fall redan kände till men likväl nu kunde förstå i en djupare 
innebörd. Först och främst kan nämnas att det i detta mönster, som alltid upprepas överallt i 
universum, alltid finns två poler: ande och materia, mentalt och emotionalt, manligt och 
kvinnligt osv. Detta mönster uppstår ur samspelet mellan två polära motsatser. Samspelet 
alstrar andra polära motsatspar, vilka åter ger upphov till samspel. På detta sätt formas 
mönstret. 

Detta visades med tankeformer. De två polerna bildade ett samspel – ur detta möte av 
polära motsatser uppstod något som liknade ekrarna i ett hjul. Sättet, på vilket denna 
tankeform bildades, visade att det i änden av varje eker fanns en annan cirkelrund fläck, en 
cirkel som angav en annan energipunkt. Dessa energipunkter var skilda åt och hade 
omväxlande positiv och negativ laddning såsom de var anordnade runt hjulet. Det uppstod 
genast ett samspel mellan dessa punkter, positiva och negativa poler. De tycktes avskilja sig 
från moderhjulet, de gick in i ett samspel och rörde sig återigen utåt liksom ekrarna i ett hjul, 
tills man såg universums mönster likt ett enormt klot med punkter av energi. Jag kan omtala 
att det rådde ett oerhört samspel, att mönstret alltid var cirkulärt och kraftlinjerna alltid 
spiralformiga. 

Hela universum är utformat som rymdgeometri – spiralformat – energi som rör sig utåt i 
spiral. De geometriska formerna är sektioner av ett klot och egentligen inte räta linjer, fastän 
vi föreställer oss dem som räta linjer. De är alla sektioner av ett stort klot eller cirkelbågar, 
inte blott rätlinjiga mönster. Så till exempel består en triangel av tre cirkelbågar som skär 
varandra, inte tre räta linjer som skär varand- 
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ra. 

Visserligen utgör den räta linjen det kortaste avståndet mellan två punkter, men i 
universum är allt rum krökt. Bågen på cirkeln eller klotet utgör det kortaste avståndet mellan 
två punkter. Läraren sade att det var detta begrepp Einstein försökte framlägga, när han talade 
om rummets krökning. Einstein förstod inte helt sig själv och kunde inte lägga fram sin tanke 
åskådligt nog för att folk egentligen skulle förstå den. 

När två motsatta poler möts, är dessa energimönster, ekrarna i hjulet vi ser när vi betraktar 
dem närmare, spiralformiga och inte räta linjer av energi. Efter hand vävs de samman på 
sådant sätt att det därav uppstår en atom eller ett solsystem allt efter omfattningen av 
kraftlinjernas sammanvävnad. 

En atom uppstår där kraftlinjerna kröker sig in mot varandra och rör sig inåt i ett inre 
mönster istället för utåt. De upphör då att vara energi och blir materia. Om de alltjämt rör sig 
utåt förblir de energi. I sin sammanvävnad bibehåller dessa energier spiralformen eller 
?rörelsen, eftersom alla energier rör sig på detta sätt när de skär varandra, och fortsätter att ge 
varandra moment, som är spiralformat, cirkulärt. 

Föreläsaren sade att vi denna natt skulle läsa i Universums Bok. Det finns enkla principer 
med vilkas hjälp vetenskapsmän, på vilken planet det vara må, mycket lätt kan klarlägga 
mycket av energins och materiens mysterier. Eftersom universum fungerar på detta sätt, är det 
självklart att motsvarigheterna verkar i analogi härmed, enligt samma mönster. Analogin är 
densamma för såväl atomen som solsystemet. Det finns en neutral punkt mellan motsatta 
poler – positiva och negativa. 

Jag försöker minnas vad det var – minnas återstoden av denna föreläsning, då den innehöll 
så mycket. Eftersom föreläsningen i morgon kväll skall handla om magnetismen, måste jag 
försöka minnas vad som mera sades under nattens lektion. 
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Magnetismens uppkomst 
 

16 oktober 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Denna lektion handlade delvis om magnetismens uppkomst och natur. 
Samspel av motsatser utgör universums mönster, ursprunget till all energi, all materia, all 

form. Detta samspel mellan motsatta poler får universum att förefalla nästan delat. Delningen 
går genom en neutral punkt eller det homogena universum, vilket blir heterogent just genom 
delningen i polära motsatser. 

Läraren påminde oss om Spencers definition av evolution: "Evolution består i att materien 
förenas till ett helt, samtidigt som rörelsen sprids ut, varigenom en obestämd, 
osammanhängande homogenitet övergår i en bestämd, sammanhängande heterogenitet och de 
medverkande krafterna förvandlas parallellt härmed." 

Detta samspel var upphovet till all manifestation i universum. I denna stora aktivitet finns 
vilo- eller "neutrala" punkter. Till exempel finns i hjärtslagscykeln skeden av såväl vila som 
aktivitet. Detta är oss välbekant, och läraren försökte ge oss analogier. Han sade att det finns 
neutrala punkter. Han återanknöt till det han tidigare sagt om hur atomen uppstår av 
sammanflätade energispiraler, som rör sig in i sig själva. När dessa utåtgående stora 
energispiraler vänder sig in i sig själva och bildar ett mönster, uppstår en atom eller ett 
solsystem, en människa, en växt, ett djur, en form som livet uttrycker sig genom. Mönstret är 
alltid detsamma. 

Energierna rör sig alltid i detta mönster – in i ena kraftvirveln och ut i den andra – så att 
det alltid blir en liten avplattning vid ena polen av en atom, en planet, en sol, och ett litet 
utsprång där rörelsen går utåt. Mönstret är detsamma antingen det är synligt eller ej, det 
mönster efter vilket spiralenergierna rör sig in mot varandra genom centrum hos varje form de 
skapar. Det finns en punkt, där dessa energier rör sig runt varandra som om de vred sig runt 
en stav. Denna stav (och detta är en schematisk beskrivning) är den neutrala punkten. Detta 
mönster är i ständig rörelse men förefaller stabilt, 
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eftersom mönstret är stabilt. Energierna befinner sig i ständig rörelse. 

Alla former, såsom atomen genom vilken två poler kommer till uttryck, är energimönster. 
De tycks stabila eftersom mönstret tycks stabilt, men energierna rör sig och förändras 
ständigt. Detta var en ny tanke för de närvarande eleverna. Det var troligen ett nytt eller 
annorlunda begrepp om atomen. Dessa energispiraler rör sig i det de bildar ett stabilt mönster, 
men energierna förändras oavbrutet. 

Ta till exempel bilden av en atom (som han lät blixtra fram till stöd i undervisningen – 
men det var en tredimensionell modell, en tankeform). I bilden kunde vi se hur energin rörde 
sig. De två energierna hade i tankeformen olika färger. Minusenergin var blå och plusenergin 
röd, sade han, bara för att ge oss en bild av kontrasten. De rör sig inåt, och där de går in i en 
atom, en planet, sol eller något annat, blir det en liten försänkning, medan det blir ett litet 
utsprång där de går ut. Alla klotformer avviker något från den fullkomliga sfären. I centrum 
finns den så kallade "neutrala punkten". Den framställs schematiskt som en stav. Energierna 
rörde sig tvärs igenom varandra. Dessa spiraliserande energiformer vred sig fram och tillbaka 
runt staven. De faktiskt skapade staven. Staven fanns inte där från början, utan det var 
energierna som rörde sig inåt, så att de bildade den, liksom Merkurii stav, symbolen för 
läkaryrket. Energierna rör sig inåt, fram och tillbaka, tvärs igenom varandra och i spiraler. 
Merkurii stav, kaducén, framställs som platt men är tredimensionell. Medan energierna rör 
sig, skapar de en "neutral punkt" i centrum av atomen eller formen. 

Detta är vad som håller en människa – allt slags liv – i manifestation, i sin givna form. 
Denna neutrala punkt är egentligen det som håller en atom i manifestation. Vår tids 
vetenskapsmän benämner denna neutrala punkt "neutrino". De kallar den en "neutral 
partikel", utan tvivel i brist på bättre sätt att beskriva den. Här krävs vissa nya abstrakta 
begrepp, som inte är lätta att åskådliggöra konkret. Denna "neutrala punkt" är energi av viss 
typ och har med magnetismen att göra, universums sammanbindande kraft. 

Dessa oräkneliga stavar eller neutrala punkter, en i varje atom, en i varje planet, en i varje 
solsystem, en i varje form i universum, är det som håller universum i manifestation. 
Magnetismens hemlighet ligger, enligt detta begrepp, i dessa stavar. Om dessa "neutrala 
punkter" på något sätt blev störda, skulle det få mycket destruktiva följder. Men det skulle 
skada livet mer än formen. Det skulle i viss bemärkelse och för en tid medföra att atomer dog. 
Detta är bara ett sätt att beskriva det, inte en strängt saklig framställning. 

Den "neutrala punkten" kan sägas hålla de två polerna tillräckligt 
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isär för att garantera deras samspel. Den fungerar som buffert mellan de två. Den håller dem 
tillräckligt isär för att låta samspel uppstå och ändå bibehålla mönstret. Läraren säger att det 
måste uppstå samspel mellan dessa båda krafter eller energier. Man kan inte frambringa det – 
man måste hålla det i gång, det är det rätta uttrycket. Man måste låta samspelet fortvara i en 
oavbruten process, hålla krafterna isär så att de inte störtar in i varandra. 

Den "neutrala punkten" är vad vi i brist på bättre kallar staven. Det särhållande 
fältet har samband med magnetismen. Detta förklarar den företeelse som kallas magnetism 
och ibland den tredje energin. Staven förefaller vara statisk magnetism, eftersom den är den 
"neutrala punkten". Magnetismen håller isär de båda stora polerna och håller samman alla de 
former som byggs upp av dessa poler. Detta är en mycket intressant tanke. Magnetism är 
attraktion och repulsion. 
 
 

23 maj 1962 
Instämning på kunskap 
av Viola Petitt Neal 

 
Under ett samtal mellan SK och VPN om magnetismen blev det en stunds tystnad, 

varefter VPN meddelade sina intryck av vad hon varit i stånd att uppfatta i ämnet. Detta var 
hennes intryck, då hon stämde in sig på detta kunskapsområde: 

Magnetismen är den skapelse eller manifestation som resulterar ur mötet mellan två 
motsatta poler: ande och materia. I vidast möjliga bemärkelse är själen en magnet. 

En egentlig fysisk magnet består av två motsatta poler: positiv och negativ elektricitet, 
som hålls i inbördes balans. En magnet kan delas i sina beståndsdelar, positiv och negativ 
elektricitet, om man för en ledare genom magnetfältet och i rät vinkel mot detta. En 
permanent magnet är en magnetisk kraftvirvel, där positiv och negativ elektricitet fortsätter att 
blandas till lika delar i ett evigt mönster. 

En ledare i rät vinkel mot ett fält ger oss korsets symbol. En tillfällig magnet kommer till 
stånd i en strömkrets; det är inte ett permanent mönster. Exempel: elektromagnetism. En 
ledning som leder en ström omges av ett svagt magnetfält, ty så länge som strömmen går 
igenom den har ledaren i hela sin längd lika stora mängder positiv och negativ elektricitet. Så 
fås ett tillfälligt magnetiskt tillstånd. 

Magnetism i fysiska världen består till lika mängder av positiv och negativ elektricitet, 
vilka hålls i ett antingen bestående eller tillfälligt mönster. Magnetismens yttringar i fysiska 
världen är genomgå- 
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ende ett uttryck för den alltomfattande skapelseprocessen. 

I egenskap av magnet har själen lika del i anden och materien och beskrivs alltid såsom 
magnetisk. 

Magnetismen bör beskrivas mindre i termer av attraktion och mer i termer av en 
manifestation, som har lika del i två motsatta poler, temporärt eller permanent. En dylik 
beskrivning av magnetismens natur skulle man kunna förstå bättre. Den attraherande 
funktionen är underordnad magnetismens grundläggande natur. 

Magneten (själen eller järnmagneten) attraherar vad som skulle kunna kallas en 
ofullkomlig skapelse, eftersom den söker åstadkomma en fullkomlig skapelse av lika delar 
energi av motsatta polariteter hos det som den attraherar. Exempel: en fysisk magnet, som 
attraherar en nål av järn, åstadkommer för tillfället i nålen lika mängder energi av motsatta 
polariteter. 

Människor, som är bättre medvetna om sig själva såsom "jag, själen", äger en attraktion 
till dem som fortfarande kämpar med "jag, personligheten". Detta är mysteriet med den 
attraktion Kristus förnam till folket i Palestina, då han var det fulländade uttrycket för en 
magnet. 

I detta sammanhang kan det vara intressant nämna att vissa klärvoajanter kan se den blå 
färgen, andeaspekten, och den rosa, materieaspekten, i vardera änden av en magnet. I viss 
bemärkelse är dessa två färger de polära motsatserna i färgspektret. Det är en upprepning av 
polaritetsmönstret. 

En kristall är en magnet av dielektriska polariteter. Den består av lika mängder positiv och 
negativ energi, som är lika och motsatta den elektriska energins polariteter i detta förhållande. 
Dielektrisk energi är andepolaritet och elektrisk energi är materiepolaritet. 

En diamagnet består av lika laddningar av positiv och negativ dielektrisk energi i ett 
beständigt eller tillfälligt mönster. Då dielektrisk och elektrisk energi tillsammans ingår i ett 
skapande mönster, ger de upphov till ett solsystem, vilket egentligen är en magnet, där de två 
energierna, dielektriska och elektriska, ställs, och sedan hålls, i ett jämnt inbördes förhållande. 
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Neutronen 
 

20 september 1964 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Neutronen är materiens ljudbindare. Atomens yttersta hemlighet ligger inte i elektronen 

eller protonen utan i neutronen. Ett studium av de olika grundämnena kommer att uppdaga 
något som skulle kunna kallas för en harmonisk variation i ljudbindaren (neutronen). Om man 
betraktar en tabell över periodiska systemet, så finner man ett mönster för ljudbindarens 
arbete, ett ordnat mönster, som man kan kalla harmoni. I stället för atomvikt skulle man kunna 
tala om atomisk ljudbindare. 

Det samband mellan planeternas solavstånd och omloppstider, som Kepler upptäckte, är 
ett annat exempel på ljudbindarmönster. Det är vad vi skulle kunna kalla en kosmisk 
atomskala, ty låt oss komma ihåg att atomen är som ett solsystem och solsystemet som en 
atom. Överallt i universum kan man finna solsystem, som i sin byggnad motsvarar alla slags 
atomer. En sol med en enda planet motsvarar i mönster och struktur en väteatom etc. Sådana 
kroppar som asteroider skall visa sig ha sina motstycken i andra atompartiklar. Man skulle 
kunna säga att sfärernas harmoni inte bara är en poetisk fantasi. 

Denna föreläsning ges just nu på grund av de upptäckter man nyligen gjort i 
Sovjetunionen. Gåtfulla dödsfall bland forskare ledde närmast av en slump till upptäckten av 
en viss ljudfrekvens, som påverkar järnatomens ljudbindare. Det är en överljudsfrekvens, ett 
ytterligt smalt band på den supersoniska skalan, men dödsbringande, emedan den skadar de 
röda blodkropparna hos människor och djur. 

Även i vårt nuvarande växtrike skulle den kunna vålla stor skada men är inte lika 
omedelbart dödande. Lyckligtvis har man ännu inte upptäckt metoden att rikta och styra 
denna överljudsenergi till att exempelvis döda människor på en bestämd plats. De som gjort 
denna upptäckt vet att riskerna och farorna är oerhörda och att dessa redan medfört flera 
dödsfall även under mycket små experiment i kontrollerade laboratorieförhållanden. 
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Med hjälp av denna överljudsfrekvens förändras "tonen" eller frekvensen hos järnatomens 
ljudbindare, så att järnet bryts ned och förvandlas (transmuteras) till ett annat grundämne. 
Detta blir dödsbringande, när det påverkar järnet i blodet. Vi måste betänka att det påverkar 
järnet i alla föremål inom räckhåll. Vi kan därför föreställa oss vilka skador människan skulle 
kunna vålla hela sin planet. De, som snubblat över denna upptäckt, inser ännu inte vad de 
sysslar med – fattar säkerligen inte de fulla konsekvenserna därav. De vågar inte använda den 
i rädsla för att förgöra sig själva eller hela människosläktet, och detta är utan tvivel möjligt, 
ifall de använde upptäckten. 

När man experimenterar med atomens ljudbindare, uppstår ingen radioaktivitet – 
företeelsen i fråga är något helt annat. I atomens ljudbindare eller neutron ligger 
magnetismens hemlighet. Neutronen är magnetisk. Elektronen och protonen är elektriska. I 
sina rörelser är elektronen och protonen ytterst stabila – det uppstår ett energimönster, som 
utgör en väteatom, en järnatom, en guldatom etc. Ljudbindarens frekvens (eller magnetens 
styrka) bestämmer antalet elektroner eller protoner. 

Det är ett intressant faktum att det i grundämnet järn finns en nyckel, eller vi skulle kunna 
säga en dörr, till hemligheten med materiens byggnad. Förhållandet mellan elektriciteten, 
sådan vi känner den, och järnmagneten säger oss hur detta kosmiska mönster arbetar. Vad 
gäller järnet är systemet inte helt slutet. I fråga om så kallade ledare är det inte något slutet 
system. Genom att sätta exempelvis koppar i förbindelse med fältet hos järn eller en 
järnmagnet kan man få en rännil av energi, positiv och negativ elektricitet, att flöda genom ett 
hål i den kosmiska materiens mur, och så får vi energi som vi kan behärska och använda. 

Vi återgår till idén att ljudbindaren är magnetisk, såsom vi uppfattar magnetismen. Det är 
betecknande att genombrottet i elektricitetsforskningen och upptäckten av den ljudfrekvens 
som påverkar neutronen har med grundämnet järn att göra. Ty järnet utgör en ingång eller 
dörr igenom den kosmiska materiens mur. Upptäckten gjordes i Sovjetunionen genom 
studium av Van Allen-bältena och tillämpning av Teslas arbete. Kunskapen om denna 
ljudbindare kan ge oss en sådan kontroll av atomens energi, att vi får en ny energikälla, som 
inte medför död eller skada för livet på planeten och som inte innefattar radioaktivitet. 

Det finns en tredje metod, som varken är fusion eller fission. Den har att göra med 
ljudfrekvenser, som används på annat sätt än ryssarna gör med sitt nya så kallade vapen. 
Deras upptäckt kan resultera i ett genombrott i mänsklighetens energiforskning, som kan bli 
till 
  



Sidan  141 
 
gagn för hela evolutionen – hundratals år i förväg. Sådana upptäckter är alltså inte alltid 
skadliga. Ibland tvingar de utvecklingen i rätt riktning, där den annars skulle fördröjas i 
århundraden. Som så ofta annars är det hotet mot människan som tvingar fram utvecklingen.  

Varje atom är ett slutet elektromagnetiskt system. Neutronen är magnetisk. Elektronen 
och protonen är elektriska. Det är utifrån som atomen ger intryck av att tillhöra ett bestämt 
grundämne: väte, guld etc. Under kommande lektioner skall vi studera andra sidor av detta 
genombrott. 

Sexton elever var närvarande. Åtminstone fem av dem tycktes vara engelsmän eller 
amerikaner. Jag tror de var vetenskapsmän. Jag var mer en intresserad åhörare. 
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Tid och rum 
 

4 oktober 1964 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
VPN Läraren säger: 

"Under denna lektion skall vi försöka nå fram till en del andra begrepp än 
dem ni vanligen rör er med. För att kunna tänka på och om den värld ni 
förnimmer med era fem sinnen, tolkar med ert intellekt och färgar med era 
känslor måste ni äga vissa begrepp. 

"Vissa av dessa begrepp – tidens och rummets – blir ämnet för vår 
genomgång i natt. Låt oss tillgripa en i och för sig bristfällig analogi och säga 
att tidens och rummets begrepp är karmarna och rutan i fönstret genom vilket 
ni ser ut på det landskap, som är världen. Tidens och rummets begrepp är 
uppfinningar av det mänskliga intellektet som dess redskap och sätt att i tanken 
handskas med det sinnesorganen förnimmer. 

"I natt skall vi i stället använda ljudets och sekvensens begrepp: ljud sätter 
vi i stort sett lika med rum, sekvens med tid. Sekvens och ljud jämställer vi 
alltså med tid och rum, då vi går från gängse begrepp till mer vidgade. 

"Det synliga fysiska universum sätts samman av ljud i en ordnad sekvens. 
Denna ordnade sekvens utgör matematikens grund. Och matematiken är 
egentligen vetenskapen om det ni kallar 'tiden'. Vi håller här i minnet att det 
vanliga begreppet om tid är bristfälligt. 

"Sekvens är ett mer vidgat begrepp. Vi måste definiera sekvens såsom 
ögonblickliga eller tidlösa punkter med många stadier däremellan. 

"Vi har sagt att världsalltet satts samman genom ljud, och vi menar det 
fysiska universum. I detta sammanhang tänker vi på att överfysisk, osynlig 
materia är materia likafullt. För att förstå hur den fysiska materien uppstår ur 
den överfysiska kan vi ta en kemisk analogi: en mättad lösning 
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alldeles innan en förening börjar fällas ut därur. Vid en viss kritisk punkt kan 
den minsta förändring sätta igång utfällningen av föreningen. Intill dess är 
föreningen i ett osynligt tillstånd. 

"På liknande sätt förhåller det sig med den överfysiska materien: den är det 
tillstånd materien befinner sig i alldeles före utfällningen. Den fysiska materien 
är det utfällda ämnet. 

"Vi får därmed en vidgad världsbild. I denna rör sig ljudet i ordnade 
sekvenser, varvid det får överfysisk materia att fällas ut, så att den blir fysisk 
materia. Den utfällda fysiska materien har tagit prägel av den ordnade 
sekvensen och har ett fullkomligt mönster, som vi kallar grundämnenas 
periodiska system. Denna ordnade sekvens är universums tidbindare. Vi kan 
tills vidare definiera matematiken som vetenskapen om universums tidbindare 
och fysiken som vetenskapen om universums ljudbindare. De två 
vetenskaperna är naturligtvis beroende av varandra och kan inte skiljas åt. 

"Jag vill att ni föreställer er ordnad sekvens som något mycket vidare än ni 
vanligen tänker er tiden. Den ordnade sekvensen bestämmer våglängden. I den 
vidgade världsbilden är det våglängden som bestämmer grundämnet, kvalitativt 
såväl som kvantitativt. Flera ljudsekvenser i förening frambringar ett visst 
grundämne. När ljudet rör sig i vissa ordnade sekvenser fram till en 
skärningspunkt, utfälls ur den överfysiska materien ett ordnat mönster av 
elektroner och protoner jämte ljudbindaren, neutronen. Sekvensen är atomens 
tidbindare. 

"Denna tidbindare svarar för att det bildas ett matematiskt ordnat mönster: 
den fysiska atomen. Den bestämmer också atomens livslängd. Vi skulle kunna 
konstatera atomens ordnade mönster, men med undantag för radioaktiva ämnen 
kan vi inte få veta mycket om atomens varaktighet. 

"Vi skall här dryfta ett nytt rumsbegrepp. Vi medger att alla de här använda 
definitionerna är otillräckliga. Ändå är de nyttiga, då de vidgar ert tänkande. 

"Rummet är en oändlig väv av ljud, som rör sig i ordnad sekvens. Det man 
kallar rummet är det större område, där överfysisk materia inte fällts ut att bilda 
fysisk materia. Ni föreställer er atomer eller solar existera i det ni kallar 
rummet. De existerar inom en ordnad sekvens av ljud. I dessa begrepp finns 
början till nya forskningsområden. Iakttagaren av denna ordnade sekvens av 
ljud och av det fysiska 
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universum står nödvändigtvis i en nyckelposition. I viss utsträckning kommer 
han att modifiera mönstret. Människan kan modifiera mönstret till sitt eget 
fördärv eller modifiera det så, att hon blir herre över sin fysiska omgivning. I 
det senare fallet vidgar hon området för sin förståelse och når allt högre nivåer 
av ansvarstagande i ett ordnat universum. 

"Människans utveckling mot allt större ansvar i ett ordnat universum 
förutsätter först som sist att hon ökar både sin vetenskapliga kunskap och sin 
förståelse av meningens värld. Sådan förståelse skaffar ni er genom era studier 
i en annan avdelning av denna skola." 

VPN Sjutton personer var närvarande, varav fyra kvinnor. En person som satt till höger om 
denna elev bör ha varit närvarande under föregående föreläsning om ljudbindaren. Hela denna 
skola hör till första strålens ashram. Föreläsaren om ljudbindaren kommer från sjunde strålens 
ashram. 
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Esoterisk syn på materia och energi 
 

24 januari 1972 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
VPN Detta var en vetenskaplig föreläsning i den avdelning som sköts av femte strålens 
ashram. Över ett hundra människor var närvarande. Föreläsaren sade: 

"Ni är förtrogna med den moderna vetenskapens uppfattning att materien är 
energi. Energin är den första begynnelsen, byggstenen till alla former, alla 
atomer. Atomens verkliga struktur utgöres av täta energivirvlar. Atomen har en 
ordnad struktur, som är förhållandevis stabil, i allt väsentligt mycket stabil. 
Men i motsats till vad ni kanske trott rör sig energin ständigt in i och ut ur 
området med konstanta hastigheter. Dessa hastigheter modifieras i viss mån av 
temperatur och andra orsaker, som vi kan granska närmare sedan. Det jag nu 
vill framställa för er begrundan är inte en statisk materiepartikel utan ett stabilt 
mönster av energier i en oavbruten in- och utåtgående rörelse. 

"Atomen byggs på ett stabilt mönster, så att en tät och dynamisk spiral av 
subtil energi rör sig in i mönstrets centrum med mycket hög hastighet. Detta 
centrum har ni vant er vid att betrakta som atomens kärna. Energin rör sig i allt 
vidare spiralkäglor ut ur detta inloppscentrum. Energin som går in i centrum är 
positiv, och energin som rör sig utåt i spiraler är negativ. Varje atom har ett 
fält, som alstras av den utåtgående spiralkäglan. Även mönstret för dessa 
spiralkäglor är stabilt. Beroende på grundämnet kan det finnas en kägla (väte) 
eller flera. Dessa spiralkäglor kallar ni elektroner. Hela atomen, den inåtgående 
energivirveln och de utåtgående spiralkäglorna inräknade, snurrar runt sin axel. 

"Jag skulle vilja kalla denna energi för världsalltets livsenergi, men 
beteckningen livsenergi har bibetydelser för er, vilka gör det svårare för er att 
tänka klart och kreativt. Därför kallar vi den för eterenergi, varmed vi menar 
'en fin, 
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stark och allt genomträngande energi'. Vi skulle kunna säga att hela rymden är 
en ocean av energi och att vi, var vi än finner materia, finner denna energi röra 
sig in i och ut ur stabila mönster. Vi skulle kunna beskriva ett fast föremål (för 
våra fem sinnen fast) som ett nät av energimönster, vilka är de atomer som 
bildar dess form. 

"Också lede väsen, såsom växter, djur och människor, har sådana 
energimönster. En växt har två ganska stora energivirvlar liknande atomens. 
Återigen kan vi konstatera att energin strömmar in i centrum eller kärnan i en 
tät spiral och rör sig ut ur den i allt vidare spiralkäglor. De två virvlarnas 
utåtgående käglor alstrar fältet runt växten. De sensitiva människor, som kan 
förnimma dessa virvlar, kan även ange om växten är frisk, sjuk eller på väg att 
bli sjuk. Ifråga om lede växter, djur och människor finns det mycket som kan 
störa mönstret och de inströmmande energierna, även om mönstret är ganska 
stabilt. Atomerna som sammansätter formen störs inte i sitt mönster eller i sin 
energi. Liksom i fråga om atomen gäller även för växten att energin, som 
flödar in i den centrala kärnan, är positiv och de expanderande käglornas 
utåtgående flöde negativt." 
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Hymn till Isis 
 

2 februari 1980 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Jag är Isis, jungfrumodern 
Jag är matematiken 
Jag är vetenskapen 
Jag är läkekonsten 
Jag är materien varav allt är byggt i världen 
Jag är materiens energi 
Jag bygger former, många och olika, 

genom vilka livet yttrar sig 
Jag är Medvetandets Gudomliga Moder 

 
Isis mysterier kan måhända ge ledtrådar till ett nytt slags energi. (Atomens eteriska 

neutron – atomens neutron på första eteriska nivån.) 
Kärlek är att se och förnimma samband och förbundenhet. Visdom till handling och 

förståelse är en följd av insikt om samband och förbundenhet. 
Termen Helige Ande, som man i kristendomen använt för att beteckna materien såsom 

pol, avser egentligen materiens energi. Eftersom formen är så oerhört sammansatt, måste den 
äga en övergripande förenklande aspekt. 
 
 

2 februari 1980 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
När människan upptäckt ett nytt slags energi, går hon framåt genom att använda fysisk, 

emotional och mental energi. 
När vi känner mysteriet med atomens neutron, har vi öppnat en dörr eller en kanal genom 

vilken vi kan tappa av den energi som ständigt flödar genom atomerna. Då kan vi fånga den 
rena elektrici- 
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teten, där den går in i atomen. Atomen är ett energimönster, som koncentrerar den energi som 
hela tiden strömmar in i och ut ur mönstret i mycket hög frekvens. Det är koncentrationen av 
energi, som får materien att te sig fast. Världsalltets energi flödar oföränderligt genom 
atomerna. Ren energi flödar i neutronen och får vid denna punkt en positiv eller negativ 
laddning, och det är vid denna punkt i världsalltets manifestation, som materiens alla atomer 
har lika mönster. 

I vår medvetenhetsutveckling är vi på väg mot den nivå, där vi kommer att kunna fånga 
upp denna energi i dess ingångs- och differentieringspunkt och kanalisera bestämda mängder 
(under kontroll och på ofarligt sätt) för användning, särskilt i fysiska världen men också i 
emotionala och mentala världarna. På sätt och vis kan man säga att vi kommer att fånga upp 
energin i den punkt där alla ting har sin början. 

En del av detta förmådde ledarna för Isis-mysterierna i det forna Egypten. Läraren sade: 
"Ni känner till att det i det forna Egypten fanns skolor där man förmådde 

detta. Därför är ni övertygade om att det finns energislag, som vetenskapen 
ännu inte upptäckt eller kunnat använda. Vi kommer allt närmare den tidpunkt 
då man skall upptäcka denna energi för att sedan kunna använda den. Den 
sammanfaller med den tidpunkt då planethierarkin börjar träda fram i det yttre. 

"Kunskapen finns latent i medvetandet hos ett antal lärjungar, som nu finns 
inkarnerade. Den kommer att nå upp i deras dagsmedvetna i sinom tid. Hela 
framträdandet övervakas noga av medlemmar av femte naturriket, så att 
tidpunkten blir den rätta – men var säkra på att det händer! Det är möjligt att 
det kommer att skötas av ett fåtal väl beprövade lärjungar, invigda och adepter, 
så att inte hela processen avslöjas för massan eller för giriga materialister." 
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VII 

Undervisning i framtiden 
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Ritual och medvetenhet och 
deras verkan i undervisningen 

 
September 1960  
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Rätt ritual är framtidens undervisningsmetod. I sin vidaste bemärkelse kan ritual 

definieras såsom: 
Vanliga yttranden, rörelser eller handlingar, som man gör i en bestämd riktig ordning i 

syfte att åkalla och rikta energier (grovfysiska, eteriska, emotionala, mentala och andliga) 
mot ett klart avsett ändamål. 

I vår tids reklam, till exempel, används ett rituellt mantra med en åtföljande bild på 
televisionsrutan såsom "Winston smakar bra som en cigarrett ska" i syfte att få människor att 
köpa detta cigarrettmärke. Många av dessa metoder ger resultat men slår fel lika ofta som de 
träffar rätt. 

Det finns en ritualens vetenskap varmed man kan uppnå önskade resultat. 
Världsreligionerna känner något av den vetenskapen. Nationernas krigsmakter använder 
principen ganska effektivt. Hemliga sällskap – såsom frimurarna – har på ett mycket effektivt 
sätt bundit sina medlemmar vid planerad verksamhet genom bruket av ritual. Ritualens 
hemlighet har emellertid aldrig yppats för mänskligheten på denna planet. Faktum är att man, 
om man utför en viss hemlig procedur i rätt ordning, skulle kunna förändra en civilisation 
nästan över en natt. Å andra sidan skulle samma förfarande kunna missbrukas med mycket 
stor förstörelse som resultat. Ritual är i viss bemärkelse drama: solsystemets drama, 
livsprocessens drama, det drama Shiva utför med sin dans. Vi skulle nu kunna ytterligare 
definiera ritual såsom människans återgivande av Guds processer – i symbolisk handling. 
Ritual innebär symboliska former – symboliska ord eller mantraer – och symboliska 
gärningar. Katolska kyrkans mässa kan ses som ett exempel på detta. Under en tid av 
åtminstone femton minuter till sex timmar efter att ha deltagit i mässan har individen ett höjt 
eller vidgat medvetenhetstillstånd. 
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Rituell dans kan, om den utförs i rätt ordning såsom i vissa indiska och javanska religiösa 
danser, försätta både åskådare och dansare i samklang med oerhörda andliga energier för en 
kort stund. Dansaren kan bli "gudabesatt" av de andliga energier han söker tolka. Det skall 
framhållas att det är det exakta utförandet av en precis ritual, som kan förmå en individ eller 
grupp att resonera med en exakt och precis energi, så att denna åstadkommer beräknade och 
avsedda resultat i medvetenheten och senare i beteendet. Rätt använd inkräktar sådan ritual 
ingalunda på den fria viljan utan tvärtom främjar den normala växtprocessen, liksom solljuset 
främjar växternas normala växande. Däremot finns ritualer, som åkallar ondskans krafter och 
frambringar destruktiva resonanser hos individer och grupper. Vissa sådana ritualer är kända 
och används i världen idag. Det var sådan ritual man upptäckte och använde allmänt och 
därmed vållade Atlantis undergång. 

Kom ihåg: mänskligheten på denna planet kan sätta sig i samklang med ett bredare 
spektrum av energier än någon annan mänsklighet i vårt solsystem. Tiden är inne, då den Vita 
Logens lärjungar, invigda och adepter göres redo att delge mänskligheten de Vita Logens 
ritualer, som mänskligheten kan och vill resonera med och sålunda mycket snabbt 
åstadkomma en konstruktiv ökning av medvetenheten. Denna ritual måste och skall framträda 
mitt i dagens länder och civilisationer – slå ut likt ljusblommor, som länge varit dolda och 
oansenliga knoppar. Dessa ritualer kan ändra mänsklighetens resonans från genklang på livets 
materieaspekt till genklang på medvetenhetens eller själens aspekt. 

Här och var har man gjort trevande försök att använda ritual. Det biometriska programmet 
är ett av dessa försök med en enkel men mycket användbar ritual för en viss anpassning av 
emotionalhöljet. Med de tre symboliska formerna för man in de tre strålarnas energi, varmed 
man åstadkommer en viss anpassning. Detta omnämns i förbigående som ett exempel. 

Ni har kanske märkt att växter och vissa havslevande djur i sitt växande uppvisar vissa 
logaritmiska spiraler och matematiska proportioner såsom gyllene snittet (gyllene rektangeln). 
Alla ritualer har en matematisk grund. Harmoniska klanger har en matematisk grund. 
Matematiken utgör grunden för ljudet, och skapelsen utgår från ordnade matematiska 
förhållanden till de ljud som bringar all materia i ordnade mönster. Vi kan i allmänna ordalag 
säga att matematiken är grundmönstret och det skapande universum manifestationen av detta 
grundmönster. Matematiken är det renaste uttrycket för förhållanden. Då universum skapades 
eller manifesterades, upprättades en serie ordnade förhållanden. Forskaren i människoriket är 
helt 
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enkelt upptäckare av dessa förhållanden. 

I ritualen finns en grundläggande princip. Om och i samma mån som människan i sina 
ritualer följer skapelseprocessens mönster, stämmer hon in sig på universums energier eller 
kommer i resonans med dem, eftersom hon arbetar enligt samma matematiska mönster som 
energierna. Låt oss tillämpa detta synsätt på undervisningens område. Att proppa barnets 
medvetande fullt med fakta är ingen verklig undervisning alls. I undervisningen måste man i 
en bestämd rituell process sätta barnet i samklang med idévärldens energier. Sålunda leds de 
ungas medvetenhet ut till insikter om förut oanade samband, och detta innebär en verklig 
ökning av medvetenheten. I dagens undervisning får barn och ungdomar vetskap om en 
mängd osammanhängande fakta, och det är närmast av en slump de därav kan inse dessas 
sammanhang. 

Ifråga om religion gäller att man kan få verklig tillgång till andliga energier genom rätta 
ritualer. I framtiden kommer dessa ritualer att vara graderade liksom klasser i skolan, avsedda 
för olika medvetenhetstillstånd. Sådana ritualer kan främja en ordnad expansion in i närmast 
följande medvetenhetstillstånd. 

Man kommer att ge bestämda ritualer för att åstadkomma resonans av vissa bestämda 
slag. Dessa kommer man att först använda i mindre grupper och senare i mycket större 
grupper av människor. 
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Undervisningens syfte och framtida metoder 
 

5 mars 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Läraren sade att vi hade blivit helt vilseledda ifråga om undervisningens verkliga syfte i 

människoriket. Vi hade trott att det var en fråga om att proppa barnets hjärna full med fakta. 
Andra hade tänkt sig att undervisning består i att leda ut (av latinska verbet educo – jag leder 
ut) medvetandet ur sitt slumrande tillstånd, vilket är en ganska god definition. Men allt 
eftersom vi går in i ett skede av större förståelse, får vi också en ny uppfattning om vad syftet 
med undervisningen är. 

Först och främst är det verkliga syftet med undervisningen att räta in höljena, särskilt 
emotional- och mentalhöljena, med själen och att integrera personligheten. När vi i 
människoriket kommer till insikt om att det är detta vi vill uppnå med undervisningen: en väl 
integrerad personlighet, så att individen förmår registrera intrycken från själen, får vi en riktig 
definition av begreppet undervisning. 

Många människor är på det stadium där i första hand emotionalhöljet behöver balanseras, 
integreras och rätas in. Andra behöver främst inrikta sig på att integrera och räta in 
mentalhöljet och till sist syntetisera och integrera den fulla personligheten, vilket bör vara 
undervisningens mål. 

Det andra syftet är att hjälpa individen att utveckla sin förmåga att se samband. Med 
avseende på detta bör han undervisas om vissa principer. Först och främst analogins stora och 
förnämliga princip, vilken först delgavs i det forna Egyptens hermetiska undervisning: 
principen om "såsom ovan så ock nedan", "det lilla är gjort till det storas avbild och det stora 
till det lillas". Men i själva verket är människan en varelse, som äger självmedvetande och 
söker upptäcka nya samband i sin värld och i universum. Hon bör läras att betrakta sig själv 
på detta sätt. 

Det tredje syftet är att träna individen att känna igen sambandet mellan orsak och verkan i 
varje värld. Detta är mycket enkelt i fysiska världen. Förstår eleven detta i fysiska världen, 
kan man visa ho- 
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nom fysikens och matematikens lagar. Samma idé tillämpad på emotional- och 
mentalvärldarnas verklighet är vi på väg att uppfatta med vårt närmast elementära begrepp om 
psykosomatisk medicin. Men det finns många andra sidor av lagen om orsak och verkan på 
emotional och mental nivå. 

Den bärande pedagogiska idé vi alltså utgår ifrån är denna: människan är en odödlig, 
självmedveten varelse, som söker fullända sina uttrycksredskap – organiska, eteriska, 
emotionala och mentala; söker bli medvetnare om samband i världen hon lever i och på alla 
nivåer; och på ett intelligent sätt uppfatta lagen om orsak och verkan i var och en av livets 
världar. Framtidens skolor kommer att utgå från denna pedagogiska grundidé. 

Metoden består inte så mycket i att proppa barnets, eller den vuxnes, intellekt fullt med 
fakta, som att peka på samband. Mekaniken eller tekniken för denna metod anges bäst med 
ordet ritual i dess vidaste bemärkelse. Det finns vissa ritualer som då de riktas mot 
personligheten – organismen, eterhöljet, emotionalhöljet och mentalhöljet – inför rätta eller 
snarare harmoniska rytmer eller frekvenser i den. 

Frimurarnas ritual är en sådan nyckelritual. Läraren skyndade sig att förklara att de flesta 
medlemmar av frimurarorden idag egentligen inte förstår ritualens innebörd, inte kan dra nytta 
av den och faktiskt ofta tar mycket lätt på den. Men i den inre frimurarorden finns vissa 
rituella procedurer bevarade – ideer och rörelser inom logen och bruket av geometriska 
former – som kunde visa sig mycket nyttiga i en pedagogisk metod. Åtminstone är detta ett 
exempel därpå. 

Han nämnde naturligtvis att det finns både konstruktiva och destruktiva människor i 
frimurarorden och att det alltid varit så. Franska revolutionen var till stor del resultat av vissa 
åtgärder inom somliga frimurargrupper och -loger i det man använde samfundets hemlighet 
till att dölja förberedelserna för revolution och förförelse. Men detta ogiltiggör på intet sätt 
ritualen eller metoden, lika litet som det utgör någon kritik av de konstruktiva människor, som 
varit medlemmar i orden och dem som alltjämt är det. 

Han sade att det är ett mycket intressant faktum att vinkelhaken och passaren är symboler 
för frimureriet. I sin urgamla, esoteriska form hade frimurarorden att göra med uppbyggandet 
av personligheten. 

Här skall jag gå tillbaka ett stycke i den gångna nattens föreläsning för att förklara att 
frimureriets två symboler, passaren och vinkelhaken, är två av de grundläggande matematiska 
symbolerna. Det sades att det var med dessa båda redskap som Byggmästaren kunde bygga 
universum. De två grundbegreppen, passaren och vinkelhaken, 
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ger oss enhet och tvåfald. Vi rör oss alltså från enhet till tvåfald och därifrån till 
manifestationens treenighet. De två pelarna i ordensrummet, den vita och den svarta, 
symboliserar de två motsatta polerna, den positiva och negativa, ljuset och mörkret. 

Det är möjligt att studera frimurarritualen och finna ett antal intressanta principer och 
samband. Och för att själv göra detta fick jag frigöra mig från varje känsla av gillande eller 
ogillande. Nutidens frimurarorden har omedvetet bevarat en mycket gammal ritual, som 
betyder mycket litet för den genomsnittlige ordensmedlemmen. Det finns däri något som man 
inte borde låta gå förlorat. På motsvarande sätt har många av de esoteriska principerna 
nedlagts i tarotkorten, som med tiden blev blotta spelkort för sällskapslivet. 

Han sade att den byggnad man talar om att uppföra är personlighetens redskap genom 
vilket själen eller livet skall komma till uttryck. Detta är den verkliga symboliken. Både 
katolska kyrkan och frimurarorden hämtade sina riter från den mycket gamla loge mästaren 
Jupiter förestår, en av de äldsta esoteriska logerna. Vissa ting man använder i katolska mässan 
har en alldeles avgjord verkan på emotionalhöljet och i viss mån även mentalhöljet. 

Han sade att personligheten – organismen, eterhöljet, emotionalhöljet och mentalhöljet – 
utgör ett matematiskt mönster. Bruket av vissa geometriska former, såväl de synliga fysiska 
rörelserna som tankens koncentration på idén om dessa former, har en avgjord inverkan på 
dessa energimönster. Detta är en princip, som vi blir mer förtrogna med allteftersom vi 
utvecklas vidare. I framtidens skola kommer man att använda ordnade, rytmiska, harmoniska 
förfaranden, som ger vissa effekter på de olika höljena. Minns igen att undervisningens syfte 
är att fullända de höljen som själen eller det odödliga jaget uttrycker sig igenom. 

Han sade att det alltid funnits intresse för en skola eller ett universitet, som skulle verka 
största möjliga expansion av medvetenheten på kortaste tid med samtidig harmonisk 
utveckling, så att den på intet vis skulle vara ensidig eller göra individen obalanserad. Ett 
sådant undervisningssystem kunde man åstadkomma med användning av vissa ritualer, vissa 
geometriska former, ljud och färg. I framtiden kommer man att bestämma skolan en individ 
skall gå i, inte klassen. Valet av skola skall bestämmas av karaktären på det problem han 
närmast behöver få löst: emotional eller mental. Skolans klasser kommer att vara nivåer och 
stadier i medvetandets utveckling. 

De åttio procent av människorna, som ännu inte gör mycket för att utveckla sitt 
mentalhölje, skall i första hand få studera lagen om orsak och verkan, särskilt i fysiska och 
emotionala världarna. Detta är grundläggande och är den enda princip, på vilken 
uppfattningen om 
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rätt och orätt kan byggas, om den skall vara orubblig och bestående. 

För dem, som tillhör de övre tjugo procenten, är det mycket viktigt att få undervisning i att 
inse samband, eftersom de äger den mentala utrustningen för detta. Vanligen arbetar de på 
mental nivå, men om emotionalhöljet inte är tillräckligt stabilt eller inrätat, får de också 
träning i att avhjälpa detta. 

Människorna skall få mängder av fakta under utbildningen, även om tonvikten inte läggs 
på dem. Däremot kommer värdet och innebörden av vissa fakta liksom deras inbördes 
samband att framhävas. I förbigående kan nämnas att vi skall få de fakta vi behöver utan 
större svårighet. Man kommer att använda en graderad ordning, ritual och matematiska eller 
geometriska former för att påverka mönstren i mentala, emotionala och fysiska höljena. Ljud 
och färg kommer att användas, liksom musik och färg. 

Föreläsningen tycktes viktig främst på grund av den nya syn på undervisningens syfte som 
därunder framlades. Som exempel på användningen av geometriska former nämnde han 
biometrins bruk av cirkeln, korset och triangeln. Det är ett exempel på en metod som anpassar 
individens emotionalhölje. Detta är bara en liten ledtråd till principen om bruket av 
geometriska former. I första hand balanserar den energinivån i emotionalhöljet och rätar in 
emotionalhöljet och dess centra bättre. Det finns andra bestämda metoder, som används för att 
uppnå andra mål. I framtiden kommer vi att kunna använda dem. 

Vårt framtida utbildningssystem blir något totalt annorlunda mot vad vi nu uppfattar som 
utbildning. Vår nuvarande föreställning är mycket ytlig. Den ser främst till vad individen 
behöver utrustas med för sin ekonomiska kamp i världen. De flesta föräldrar tänker på 
utbildning i sådana begrepp. En ung människa måste få utbildning, så att hon som vuxen kan 
skaffa sig ett bra yrke och tjäna mycket pengar; allmänt uttryckt föra sin ekonomiska kamp 
för materiella värden och nå en viss ansedd ställning i samhället. 

Han sade att den nya utbildningen naturligtvis kommer att automatiskt medföra ett nytt 
slags samhälle. Början görs med att en enda skola använder dessa principer. Det behöver 
alltså inte vara ett helt system, som införs i ett helt land samtidigt. Det kan räcka att bara en 
skola använder en sådan metod. 

Han nämnde att Steiners pedagogiska principer och en del av hans metoder står detta nya 
synsätt nära. Rytmiska rörelser är mycket bra för de båda fysiska höljena. Idén om dem har 
kommit genom inspiration från samma idénivå vi var i kontakt med under vår lektion. 

Jag frågade honom om professor "A". Denne har ett otroligt minne – en kapacitet som 
vida överstiger varje normal mänsklig minnesför- 
  



Sidan  158 
 
måga – och därtill förmågan att omedelbart få fram rätta svaret, när man frågar honom om 
kvadratroten av något stort tal, och avge svaret snabbare än man hinner räkna ut med 
kalkylator. Han sade att detta slags förmåga skulle dryftas i kommande föreläsningar. Han 
nämnde att professor "A" och två bröder till honom (jag tror det var vad han sade) 
inkarnerade i samma släkt för att kunna stödja varandra moraliskt. Dessa tre utvecklade en 
häpnadsväckande god inrätning, något som skall tas upp i en annan nattlektion. Annars skulle 
de ha känt sig totalt ensamma med sina förmågor, och känslan av ensamhet skulle ha stört 
dem i livet och arbetet. 

Han sade att detta inte har något med ärftlighet att göra, att ärftlighet är ett begrepp vi 
uppfunnit i brist på kunskap. I detta avseende, mental förmåga, ärver vi ingenting från våra 
föräldrar. Man kommer till vissa föräldrar, därför att de har den sammansättning av gener och 
fysiska egenskaper man ur karmisk synpunkt har rätt till eller förtjänar. Dessa tre bröder ärvde 
ingenting sådant av sina föräldrar. Det slags fysiska höljen de hade var de höljen de kunde få 
genom dessa föräldrar. Han sade att det är som att gå ut och handla något. Man tar reda på 
vilket företag som kan erbjuda en viss vara av den kvalitet man skall ha, och sedan köper man 
den. På samma sätt söker man rätt på de föräldrar som har varan – det organiska och eteriska 
höljet – i den kvalitet som man karmiskt sett har råd med. 

Han sade att barnet får organismen av modern, och att det medan denna kropp byggs får 
det mesta av sitt eterhölje från fadern. Det har ingen betydelse om fadern är närvarande eller 
inte. Han kan befinna sig på andra sidan jordklotet, och barnet kan ändå få de första 
byggstenarna till sitt eterhölje från sin far. 

De tre individerna i professor "As" familj kom in i en släkt, där de kunde få det slags 
fysiska höljen, som lämpade sig för de förmågor de ägde. De inkarnerade tillsammans för att 
kunna vara till stöd för varandra och även för att pröva hur de med sina utvecklade förmågor 
kunde gagna den tidens samhälle. Det fanns andra sidor som de inte hade utvecklat. Det rörde 
sig om en ensidig men ändå nödvändig utveckling. Det bestämda slags inrätning, som gav 
detta särskilda slags förmåga, skall behandlas i kommande föreläsningar. 

Läraren föreslog att jag studerade mina böcker om magiska kvadrater och andra 
matematiska begrepp, också mina böcker om frimureri; då skulle jag upptäcka samband jag 
inte insett tidigare. Han sade att de magiska kvadraterna bär på vissa av hemligheterna med 
denna metod. Också andra slags matematiska lekar, som man kan kalla dem, rymmer vissa 
värdefulla ideer. Hela principen kretsar kring matematiska och geometriska former. Han 
nämnde de platonska kropparna och sade att det är alldeles sant som sagts, att 
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Tesla kom på flera av sina ideer genom att studera de platonska kropparna – fundera på dem. 
De äger en förmåga att stimulera intellektet till att upptäcka samband, och i framtiden skall 
man använda former som dessa. Han sade att de gamle hade rätt när de lade så stor vikt vid 
studiet av matematik, och därvid syftade han särskilt på geometriska former och mönster 
liksom på tal. 

Pytagoras sade att den, som förstod innebörden av den rätvinkliga triangeln med måtten 
3-4-5, skulle förstå universums hemlighet. Läraren sade att denna s.k. egyptiska triangel 
inrymmer en mycket viktig princip och att vi borde fundera på den. 

Vi tre, som deltog i denna lektion, var intresserade av pedagogik, särskilt en pedagogik, 
som kan främja en ordnad utveckling av människans personlighet istället för en slumpartad 
sådan. 
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VIII 

Planetära typer 
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Planetära typer och deras 
psykologiska mönster 

 
Termen "kausalisering" används i den esoteriska läran för att ange tidpunkten då den 

animala människan blev verklig människa; det ögonblick då självmedvetenheten föddes. Det 
sägs att inte alla, som tillhör vår nuvarande mänsklighet, nått detta utvecklingsstadium på 
planeten Jorden. Läran uppger att en del individer av den nuvarande jordmänskligheten 
kausaliserat i andra planetkedjor eller -scheman. Så till exempel sägs det att Herren Buddha 
kommit från "månkedjans" evolution – och att det Liv, som besjälar vår planet, kommit från 
planeten Venus schema. Åter andra har kommit från Mars schema eller Merkurius schema. 
Somliga av dessa själar inkarnerade i fysiskt hölje på planeten Jorden för miljoner år sedan 
men har ändå behållit vissa av de särdrag som kännetecknar det schema där de kausaliserat. 
Denna avdelning kan ge förklaring av de olika grunddrag som finns hos mänskligheten på vår 
jord. De kan bli våra framtida psykologiska typer. 

Kapitlen har nedskrivits så som de dikterades efter de olika nattlektionerna (utgivaren 
S.K.:s anmärkning). 
 
 

3 januari 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Den åttonde sfären har avlats av två föräldrar: materiens liv (fader) och materien själv 

(moder). Där finns ingen andeaspekt som sådan. Materiens liv är ett svart ljus. Avkomman av 
denna förening är mörkrets vanskapta demoner, ondskans själlösa avföda, just eftersom där 
inte finns någon andeaspekt. Det är en hopplös sfär. 

Den åttonde sfären har sitt ursprung på Pluto. Dess skapare är kraftfulla och integrerade 
människor, som förnekar anden och är integrerade i materiepolen. Slutödet för denna sfär är 
att förintas; den består endast en tid jämte sina skapare. Den är ett ondskans kraftcentrum. 
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Varelser från denna sfär finns på planeten Jorden tillsammans med några av detta ondas 
skapare. Dessa demoniska väsen är helt onda, medan däremot deras skapare aldrig kan vara 
helt onda. Dessa demoniska väsen är kortvariga skapelser. De utför sina skapares arbete däri 
att de demoraliserar, fördärvar och förfärar mänskligheten. Dessa själlösa väsen skall bli 
synligare för mänskligheten i framtiden, då ondskans krafter träder i full manifestation i och 
med att antikrist framträder. Dessa är några av de fasor, som nämnes i Uppenbarelseboken. 
Idag är dessa demoniska väsen liksom förankringar för ett stort nätverk av ondska på 
planeten. En gång för alla skall mänskligheten, särskilt jordmänskligheten, verkligen få erfara 
vad det onda är och få välja. Nya Guinea är en härd och ett centrum för den åttonde sfären. 

Korstecknet är ett stort skydd mot demoniska väsen, ty det är en kosmisk symbol för den 
gudomliga föreningen av ande och materia. Inför korstecknet flyr demonerna, ty de har ingen 
del i den gudomliga skapelsen. Symbolen bör användas så: strupe, höger axel, vänster axel, 
hjärta. Ajna, höger öga, vänster öga, strupe. 

Jupiterianer är medvetna på många nivåer, förnimmer den psykiska världen omkring dem. 
De är i viss bemärkelse medier, medvetna medier. De är i stånd att se planetens elementalliv 
och kan betraktas som spanare. De är oklara, eftersom de ser för mycket. De kan se deiros – 
elementalväsen – och vad de känner. 

Jupiterianerna använder nästan alltid eterhöljet som redskap för sina upplevelser. Psykiska 
begåvningar av ordinärt slag använder emotionalhöljet som redskap. Jupiterianer lär sig 
långsamt, men när de kommer till Jorden lär de sig snabbt och lär även känna ondskan. 
Jupiterianer, som inkarnerat på planeten Jorden, kontaktas lättare av det så kallade 
"tefatsfolket". Jupiterianer är mottagliga för själs- eller kausalvärlden, liksom för det eteriska, 
varvid de förbigår övriga materieslag, och är därför inte precisa. 

Marsianer, som varit på Pluto, utvecklar förmågan att känna eller "vädra" plutonianerna. 
Luktsinnet är på den andliga nivån urskillningsförmåga. Mars är Plutos lägre oktav, ty 
marsianerna söker vetenskaplig kunskap och sanningen – de utforskar materiens värld. De är 
krigare. De för sanningens banér ut mot solsystemets fjärran gränser. 

Merkurianer är iakttagare på planeten. De samlar in kunskap och är ofta utmärkta lärare. 
Merkurius har energi tillhörig fjärde strålen, som är uttryck för essentialvärlden, intuitionen 
och Kristus, eftersom "Merkurius och Solen äro Ett". 

Neptunianer är vaga, oklara i sitt tänkande, aningslösa om ondskans krafter, men är varse 
mentalvärlden och andra världar. De har 
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omedelbar klar vetskap från mentalvärlden. 
 
 

17 mars 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Neptunianer har en ganska väl fungerande förbindelse från kausal- till emotionalvärlden. 

De har en tendens att gå förbi mentalhöljet. De har en förmåga att i situationer omedelbart och 
klart veta vad de bör göra eller säga. De ger ofta riktiga uppgifter utan att egentligen veta vad 
dessa innebär ifråga om klar mental analys. De har förmågan att inspirera människor med 
energin hos vissa ideer utan att ge människorna det mentala redskapet att arbeta med. De 
skulle kunna bli bärare av vissa ideers energi och använda den för att stimulera andra, som har 
den mentala utrustningen att jorda ideerna. 

Om de utvecklar mentalhöljet, blir det lättare för dem att tillämpa eller jorda sina ideer. 
Lektioner för neptunianer skulle uppmuntra denna kausal-emotionala kontakt men också syfta 
till att utveckla mentalhöljet mera. De är benägna för mystik, en intellektuell oklarhet, som är 
påfrestande för ett mer skolat intellekt. Tack vare sin kausal-emotionala kanal har de en andlig 
kvalitet, som är tilldragande – en sorts magnetisk dragningskraft. Något av själens glädje lyser 
igenom i deras personlighet, och de ger verkligen ut energi till andra människor. De brukar 
snabbt återhämta sig efter sjukdom. Detta snabba tillfrisknande beror på att själs- eller 
kausalenergin slår igenom hos dem. Hos vår mänsklighets individer av alla planetära typer är 
emotionalhöljet i nittiofem procent av fallen orsaken till sjukdom i organismen via eterhöljet. 
Denna själsenergi upprättar mycket snabbt harmoni i emotionalhöljet och följaktligen även i 
eterhöljet och organismen. 

Jordmänniskor svarar på mentala stimuli i allt snabbare takt. Det sker ett uppvaknande för 
mentalvärlden. Jordmänskligheten är i grund och botten sund, och som den för närvarande ger 
ett intellektuellt gensvar, är tiden inne att öppna esoteriska skolor med åtminstone fyra 
avdelningar: grundläggande sann undervisning om Gud och universum, evolutionen, 
reinkarnation och karma; esoterisk matematik, tal och geometri i deras verkliga innebörd samt 
vetenskap; byggande och manifestation av tankeformer; och ett nytt sätt att arbeta med konst, 
drama och skulptur. Jordmänskligheten närmar sig ett tillstånd av andlig nöd, i vilket den 
skulle strömma till dessa skolor. 

Skolor för helande skall knytas till dessa esoteriska skolor, utbilda människor med 
särskilda gåvor. Undervisningen skall ges i gradera- 
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de serier enligt de olika utvecklingsstadierna. Det sagda gäller även de andra planetära 
typerna. 

Jupiterianer har en något annorlunda typ av eterhölje, som vidgar sig litet längre utanför 
organismen. Eterhöljet är mer som ett redskap än vad det är hos andra planetära typer. Det 
tjänar som instrument för kontakt med hela den omgivande etervärlden och i viss utsträckning 
med högsta triadens energi, sådan den når eterhöljet. 

Vanligen har de inte alltför väl utvecklat mentalhölje. Emotionalhöljet använder de inte 
som de flesta. De känner ständigt med eterhöljet – tillståndet hos saker, särskilt naturkrafter. 
De är bra seismografer, men det vet de inte. 
 
 

22 mars 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Jupiterianer använder inte mentalhöljet så mycket som en del andra. De stämmer in sig på 

det eteriska och har instinktiv eterisk medvetenhet, vilket hjälper dem att klara sig i världen. 
De stämmer in sig på det mänskliga samhället och vidtar rätta åtgärder för sin materiella 
välfärd. När de investerar pengar, tänker de inte igenom saken utan känner sig för på den 
eteriska nivån och handlar. Deras mentala synsätt är ofta stelt, då de inte tänker så mycket. De 
är inte hagalna eller materialistiska men har känslan av att livets överflöd tillhör dem. 
Beroende på hur välutvecklad denna är, kan den ta sig ett behagligt uttryck på enbart materiell 
nivå, eller kan den få en mer andlig innebörd. De ger ut en hel del eterenergi till människorna 
omkring sig. 

Neptunianer är hängivna människosläktets mål; ideal och människor som synes 
förkroppsliga dessa ideal; hängivna skapande verksamheter. Deras fokus är riktad mera på 
ideell aktivitet och kreativitet i och för sig själva än på mänskligheten såsom ett egenvärde. 
Deras inställning är hängivenhet mer än kärlek. Mänskligheten är viktig för dem såsom ett 
redskap att frammana idén med, och människorna underordnas det kreativa uttrycket. 
 
 

Treenighetens tre aspekter 
 

Marsianen hyser kärlek till sanningen – första strålen. 
Venusianen hyser kärlek till mänskligheten – andra strålen. 
Neptunianen hyser kärlek till kreativiteten – tredje strålen. 
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Plutonianernas styrning av mänskligheten 
 

10 juni 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Närvarande i en stor hörsal fanns medlemmar av femte riket och lärjungar tillhörande 

människoriket. Det som följer är ett sammandrag av den ihågkomna föreläsningen. 
Talaren föreföll vara ett väsen med stor myndighet – en medlem av de Sjus Råd i 

Shamballa. 
Planeten Pluto, intränglingsplaneten, den åttonde sfären, utgör en sammanhållen och hård 

kärna av ondska i vårt solsystem. Intränglingsplaneten valde att ta över planeten Jorden, 
eftersom mänskligheten på denna planet befinner sig i en kris under sin evolution och Jorden 
därför är den mest sårbara planeten i solsystemet. 

Planeten Pluto förgudar materien. Sådant utgör en hämsko på evolutionen. Varhelst i 
universum sådan förgudning uppträder, håller den i någon liten mån tillbaka den stora 
skapelseprocessen, som är samspelet mellan ande och materia såsom skapande krafter, och 
upprättar ett litet dödfött rike genom att nyttja materien och materiens mörka ljus såsom två 
poler för skapelse, varvid den framkallar en cancer i ett solsystem eller universum. 

Planeten Pluto har kastats ut ur ett annat solsystem och gått in i bana runt vår sol. Den 
söker erövra planeten Jorden för att utbreda mörkrets rike. De plutonianska krafterna är kung 
Herodes som söker Kristusbarnet för att döda det. Detta är grundproblemet med Jorden. 

De medel plutonianerna använder för att styra jordmänskligheten är: massmedier såsom 
radio, television och press; barnens uppfostran och utbildning; världens regeringar; världens 
pengar. 

Plutonianerna vill inte att jordmänskligheten når ut i rymden. Eftersom de i varje situation 
handlar enligt egennyttan och följer med i vad de inte kan hejda tills de finner på ett sätt att 
utnyttja det för sina egna syften, arbetar de med i rymdprogrammet, då det enligt deras 
uppfattning är ett sätt att driva folk och stat till ruin beskattningsvägen. 
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Eftersom planeten Jorden är viktig för hela solsystemet och eftersom dess Planetlogos 
kommit från planeten Venus, ges i detta skede särskilt bistånd från planeterna Venus och 
Mars. Tyvärr är det nödvändigt för Jordens människor att känna sig värre till mods och mer 
bekymrade än de nu gör, för att deras ögon skall öppnas för vad ondskan gör mot dem. 
Därefter kan deras egen fria vilja väckas, deras längtan efter det goda, så att dessa krafter kan 
sättas in i befrielseverket. Man kan inte befria människor, som inte vet att de är förslavade. 

Ondskans krafter innehar inte planeten Jordens rikedom, men de har upprättat en kontroll 
av rikedomen genom penningen. Så snart planetens folk verkligen inser sin svåra belägenhet 
och ber om hjälp, kommer frekvenserna för renande att riktas mot planeten. De som är alltför 
materialistiska kommer att gå ur inkarnation och inte mer inkarnera på denna planet. 

Utan någon Pluto, som effektivt manipulerar dess rikedom, kommer jordmänskligheten 
först att vara förvirrad. (Rikedom betyder realvärden såsom livsmedel, kläder, bostäder etc.) 
Planethierarkin skall upprätta en regering med Kristus i yttre fysisk manifestation som dess 
chef, till dess flera generationer av mänskligheten hunnit utbildas och mänskliga lärjungar och 
invigda förberetts på att leda och styra vår planets mänsklighet. 

Det blev tydligen en paus, och en andra föreläsning hölls av en annan medlem av 
Hierarkin, troligen Manu, men det är inte säkert.  
 
 

26 augusti 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Följande är en sammanfattning av vad VPN kunde erinra sig av ett föredrag om de 

planetära typernas motiv. Den kom från en första strålens ashram. 
De övre tjugo procenten av mänsklighetens intellektuella skikt fördelar sig som följer: 

 
Plutonianer  6%  
Marsianer  4%  
Venusianer  4%  
Merkurianer  2%  
Jordmänniskor  2%  
Jupiterianer  1%  
Neptunianer  1% 
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De nedre åttio procenten är mestadels jordmänniskor. 
Det är viktigt att förstå de olika gruppernas motiv. 
Plutonianerna har kommit till Jorden för att invadera, utnyttja och överta makten. 
Spridd i alla kategorier är "X"-gruppen från det föregående, tredje strålens solsystem, 

kvarlevande individer som inte nådde den förväntade graden av utveckling och fick en andra 
chans i andra strålens solsystem. 

Marsianerna har kommit för att hjälpa jordmänskligheten genom att erövra naturen – 
vetenskapligt framåtskridande – genom att inge oss kärlek till sanningen och insikt om lag 
och ordning i universum. 

Venusianerna är intresserade av att hjälpa mänskligheten i dess strävan att växa i 
medvetenhet. De är ofta osjälviska och älskar att tjäna. 

Merkurianerna är iakttagarna och upptecknarna i solsystemet. De är ofta lärare, historiker 
och kunskapssamlare. De samlar in och meddelar kunskap. De blandar sig inte i 
jordmänniskornas oreda. 

Jupiterianerna stämmer in sig på den eteriska nivån och äger ofta stor förståelse för 
naturens krafter omkring sig. 

Neptunianerna är den mystiska gruppen och strävar att delge oss en mystisk 
gudsuppfattning. Några av medeltidens helgon var neptunianer. De bättre typerna av 
neptunianer stämmer in sig, ehuru vagt, på essentialvärlden och registrerar detta som känsla 
på emotionalhöljets nivå. 

Andra typer. Mycket få har kommit från andra solsystem, förirrat sig hit, så att säga. Och 
mycket få tillhör en demonisk grupp. 
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Hur och när de planetära typerna 
kom till Jorden 

 
27 augusti 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Vid den tid, då den djuriska människan blev verklig människa på planeten Jorden, vilket 

var för mer än tjugo miljoner år sedan, infann sig högt utvecklade venusianer för att hjälpa 
jordmänskligheten att börja sin utveckling. Antalet venusianer, som anlände med Sanat 
Kumara, var litet. 

Vid tiden för fjärde rotrasens tredje underras inkarnerade venusianer och marsianer på 
Jorden. Vissa kom faktiskt i fysisk form med rymdskepp för att hjälpa jordmänskligheten. Vid 
tiden för fjärde underrasen inkarnerade neptunianer, jupiterianer och merkurianer på Jorden. 
Vid tiden för femte underrasen kom plutonianer i massor och invaderade planeten Jorden. En 
del kom i rymdskepp från Pluto. Vid tiden för sjätte underrasen fick jordmänniskorna en 
mycket högt kultiverad civilisation i gåva av de marsianer och venusianer som anlänt under 
tredje underrasen. Det ansågs att jordmänskligheten genom denna gåva skulle inspireras att 
anstränga sig att nå den grad av utveckling, där den kunde själv frambringa en sådan 
civilisation. (I föreläsningen hänvisades till ett bekant folksagemotiv: den goda fen såsom 
gudmodern, vilken lämnar en gåva åt det nyfödda barnet.) Detta hade lyckats, om inte 
intränglingarna från Pluto kommit. 

Plutonianerna nyttjade ett frekvensband, som påverkade jordmänniskornas fysiska hjärna 
och emotionalhölje på sådant sätt att det hindrade deras växande och utveckling. Vi kan kalla 
det för den första stora "hjärntvätten". Hjärntvätt är helt och hållet ett plutonianskt påfund. 
Den omtalas i all världens folksagor såsom den "onda fen" eller "onda djinnen", som infinner 
sig strax efter barnets födelse. I sagan om Törnrosa, till exempel, sticker sig prinsessan på en 
nål och faller i sömn, som varar i hundratals år. Världens folksagor och folklore berättar 
mänsklighetens historia om och om igen. 
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De frekvenser plutonianerna använde hade föga eller ingen inverkan på marsianerna och 
venusianerna och mycket liten inverkan på de andra tre grupperna. Men jordmänskligheten 
blev förvirrad och förvillad och har vandrat i öknen alltsedan. Tiden är emellertid nära då, 
liksom i folksagan, "förtrollningen skall brytas". Plutonianerna brukar en första strålens 
energi, och motmedlet är första strålens energi sådan som denna planets Kristus använder den. 
Jordmänskligheten skall börja ta igen den tid den förlorat på att så länge sova i materien. 
Venusianerna och marsianerna skall ge kunskap och bistånd, som jordmänskligheten snabbt 
kan ta emot och tillgodogöra sig. 

(Andra delar av denna föreläsning kan i detta skede inte kommas ihåg.) 
Istället för att arbeta på den individuella själens utveckling och individuell odödlig 

självmedvetenhet har plutonianerna utvecklat en mycket stark och mäktig rasgruppsjäl i 
mentalvärlden. Varje individ är liksom ett finger på detta monster till rasgruppsjäl, som 
genom själva sin natur är mycket stark, sammanhållen, målmedveten och enveten för mycket 
lång tid framåt; i allt väsentligt är den odödlig. Detta är förklaringen på att de högt intelligenta 
plutonianerna har en känsla av att vara oövervinnerliga och odödliga, en hållning som 
imponerar på vanliga jordmänniskor och stämmer dem till bävan. 

Plutonianerna föraktar "X"-gruppen från tredje strålens solsystem; betraktar dessa 
människor såsom redskap och förbrukningsvaror. De ser jordmänniskorna såsom ett robustare 
släkte och nyttigare slavar. 

Nucleus caudatus i jordmänsklighetens hjärna hämmades i sin utveckling och funktion av 
de frekvenser plutonianerna använde. Denna hade en direkt förbindelse med tymuskörteln, 
som i sin tur står i ett direkt förhållande till hjärtcentrum. Människans såväl intellektuella 
utveckling som kärleksaspekt hämmades sålunda. Både nucleus caudatus och tymus, som har 
en direkt förbindelse mellan sig, hämmades alltså. Mänskligheten skall börja använda den 
förmåga som ligger potentiell i nucleus caudatus. Denna utveckling skall föra in energi i 
mänsklighetens hjärtcentrum för att åstadkomma utvecklandet av visdom och medkänsla 
jämte förmågan att telepatiskt kontakta kunskapens värld. Nucleus caudatus är ett potentiellt 
radarsystem, som skall möjliggöra en häpnadsväckande direktkontakt med kunskapen och 
med den verklighet som omger människan. 

Det frekvensband, som plutonianerna riktade mot mänskligheten vid tiden för femte 
underrasen i Atlantis, hämmade denna utveckling hos jordmänskligheten och inriktade dess 
motivation till stor del på fysiska ting och sexualitet. Dylik effekt hade det inte på de 
marsianska och venusianska grupperna vad deras motiv och livsinriktning 
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anbelangar, men det hindrade dem att använda caudatus och tymus, emedan 
jordmänskligheten inte kunde ge något gensvar genom dessa organ. 

Idag står venusianerna och marsianerna under ett påfrestande inflöde av energier, som 
syftar till att förbereda också dem för en förändring på planeten och i jordmänsklighetens 
utveckling. De medlemmar av jordmänskligheten, som blir kvar i inkarnation efter den 
katastrof, som inträffar i samband med att plutonianerna avlägsnas, kommer att mycket snabbt 
börja utveckla de förmågor, som potentiellt finns i och symboliseras av nucleus caudatus och 
tymus. Det är i själva verket en polaritet, som upprättas mellan hjärtcentrum och 
hjässcentrum. Plutonianerna har sin polaritet mellan ryggslutscentrum och altamajorcentrum. 
De venusianska, marsianska, neptunianska, jupiterianska och merkurianska grupperna skall 
ännu snabbare börja fungera genom dessa två centra: hjässcentrum och hjärtcentrum. I deras 
fall blir det också fråga om att använda hjärnans motsvarigheter till hjäss- och hjärtcentra, 
vilka är belägna i talamusområdet. 

I förbigående kan nämnas att tallkottkörteln är aktivator av nucleus caudatus, en funktion 
som emellertid har varit endast potentiell och legat slumrande. 

Det fanns andra delar av denna föreläsning, som inte kunde återkallas i minnet. 
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Framtidens psykologi – 
besökare från andra solsystem 

 
16 november 1963  
Nattlektion med SK 
Erhållen av Viola Petitt Neal 

 
Framtidens psykologi skall ägnas åt och grundas på följande tre faktorer: planetär typ, 

motivation, medvetenhetens evolution. 
Den planetära typen bestämmer individens allmänna inriktning och sätt att sträva. Den 

kan kallas "medvetenhetsutvecklingens utgångspunkt". Under innevarande period finns 
individer av följande planetära typer här: marsianer, venusianer, merkurianer, jordmänniskor, 
jupiterianer, neptunianer. 

Motivation innefattar individens utvecklingslinje genom många inkarnationer, hans 
inställning till människoriket och insikt om ansvar för det, hans förståelse av universums stora 
process – planen och avsikten på denna planet i synnerhet, och hans samband med den. 
Motivation har att göra med individens relation till plan och avsikt. Människan såsom individ 
med egen fri vilja accepterar denna relation och ger sitt gensvar på den. 

Medvetandets evolution kan definieras som den nivå av "idéfrekvenser" mot vilken 
individen kan svara. Han kan således sättas i en utvecklingsklass, där ideerna i det 
frekvensband han kan svara mot kan framläggas för honom. 

Det finns även individer från andra solsystem här på Jorden. När man talar om individer 
från tredje strålens solsystem, menar man dem som tillhör ett nuvarande tredje strålens 
solsystem. Detta skall ej förväxlas med det tredje strålens solsystem som föregick vårt 
nuvarande solsystem. 

I nuvarande tredje strålens solsystem pågår en evolution av den aspekt som kallas 
intelligent aktivitet, särskilt i avseende på mentalmaterien. I motsats härtill utvecklade det 
föregående tredjestrålesystemet den fysiska och emotionala materien, varför förmågorna av 
sinnesförnimmelse och begär är framträdande i vårt nuvarande solsys- 
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tem. Det finns för närvarande ett tusen individer på vår Jord, vilka kommer från och tillhör 
tredje strålens solsystem. 

(Natten före denna föreläsning uppgav "D", en medlem av första strålens ashram, att 
tredje strålens solsystem utvecklar den mentala aspekten och utgör ajnacentrum hos samma 
Stora Väsen i Vilket vårt solsystem är hjärtcentrum.) 

Individer från fjärde strålens solsystem utvecklar ständigt vidare förmågan att balansera de 
polära motsatserna. Varje gång jämvikt nås måste nya jämviktslägen upprättas, eftersom ny 
energi ständigt flödar in. I ett solsystem som fjärde strålens, där tyngden ligger på detta 
samspel av polära motsatser, finns stor kreativitet och är verklig konst en skapelseprocess. Det 
finns omkring ett hundra sådana individer för närvarande på vår planet. De dras hit, eftersom 
vi har en hel del av fjärde strålens aktivitet på vår planet. 

Det finns på vår planet omkring fem hundra individer, som kommer från sjunde strålens 
solsystem. Fler kommer att inkarnera allt eftersom sjunde strålens energier flödar in. De skall 
visa sig äga utomordentlig organisationsförmåga. 

Andra strålens solsystem (vårt eget): det finns två planeter, som är polära motsatser – 
Vulkanus och Pluto – båda sjunde och första strålens frekvenser. Vulkanus har nått jämvikt 
mellan hjässcentrum och ryggslutscentrum. Denna planet har en mänsklighet tillhörig 
viljestrålen. Dess individer verkar genom eterhöljet men är i stånd att som de vill kontrollera 
materien i de tre världarna – det vill säga etervärlden, emotionalvärlden och mentalvärlden på 
vår planet Jorden. De utgör ett synnerligen vitalt människosläkte, och deras frekvens är inte 
alldeles lätt att tåla för mänskligheten på vår planet. 

Vårt andra strålens solsystem innehar en nyckelställning, emedan det är födelseorten för 
den kosmiske Kristus eller medvetenheten och utgör hjärtcentrum för de sju solsystem, vilka 
tillsammans bildar kroppen åt det "Stora Väsen om Vilket intet kan yppas". 
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De planetära typernas tankeformer 
 

12 juni 1964  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Denna lektion, som ägde rum i sjunde strålens ashram, gavs i form av en genomgång om 

tankeformer: tankeformers makt, tankeformers projektion och manifestation i fysiska världen, 
varför vissa tankeformer ger manifesterade resultat och andra inte. Läraren inledde med att 
omtala vissa ting, som skedde när planeten invaderades av plutonianerna under den atlantiska 
epoken. Denna invasion företogs både medelst ett slags rymdskepp och genom inkarnation i 
den mänskliga livsvågen på vår planet. Eftersom det plutonianska människosläktet styres av 
och resonerar med en gruppsjäl, råder mindre av konflikt i den plutonianska personligheten, 
men den har också mycket ringa förståelse för andliga sanningar eller realiteter. Plutonianerna 
är instämda på materiens frekvenser och förstår egentligen inte kärlek-visdom eller andlig 
aspiration såsom en mänsklighet. Plutonianen är i grund och botten en representant för första 
och sjunde strålarna och använder det mentala som sitt uttrycksmedel. 

Här gick läraren in på en förklaring av tankeformsteknik såsom den används av de olika 
planetära typerna inom vår livsvåg på planeten. 

Plutonianen är mycket vaken och samlad, söker alltid makt, först och främst över andra 
människor men också över former. På grund av första strålens dynamiska kvalitet och sjunde 
strålens organisationsförmåga har plutonianerna nått kontroll på hög nivå inom praktiskt taget 
alla mänskliga inrättningar. Deras tankeformer är skarpskurna och laddade med viljeenergi. 

Här visade föreläsaren klassen en rörlig bild, projicerad av en väl inställd projektor, och 
sade, "Detta illustrerar den plutonianska tankeformens skärpa." 

Han påpekade att jordmänskligheten till stor del kännetecknas av fjärde strålen, harmoni 
genom konflikt. Jordmänsklighetens tankeformer är oklara, suddiga, föränderliga. 
Jordmänniskan kan påverkas att ändra sitt synsätt om och om igen. Sedan visade han oss på 
skär- 
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men ett oskarpt, luddigt mönster, som förändrades allt efter som det träffades av olika 
energier. 

Läraren förklarade att den venusianska typen har vackra mönster, bilder av ett lyckligt 
slutresultat – människor som lever i harmoni, ett tillstånd av god vilja, ideala samhällsskick – 
av allt sådant har de ganska klara bilder, men de lyckas inte göra sig någon klar bild av hur 
detta skall förverkligas. Bestämda, detaljerade planer och bestämda, detaljerade tankeformer 
saknas alltför ofta. Vanligen är venusianen också omedveten om den organiserade, dynamiska 
makt i materialismens tjänst, som han har emot sig i plutonianen. Denna är närmast obegriplig 
för honom. Han har också respekt för människans fria vilja och anser det orätt att söka alltför 
mycket påverka för att inte säga tvinga mänskligheten. 

Plutonianen har inte de minsta betänkligheter om att påverka eller tvinga människor. 
Den marsianska typen söker sanningen. Han vet att sanningen är viktig för mänskligheten 

men bekymrar sig föga om sanningens tillämpning i det mänskliga samhället. Han bygger 
klara tankeformer, som laddas med viljestrålens kraft för hans eget sanningssökande, men 
detta påverkar inte mänsklighetens inrättningar och samhällen direkt. Andra tar hand om 
sanningen och tillämpar den. Alltför ofta blir det plutonianen. 

Jupiterianen litar till Guds överflöd, tror att han lever i ett världsallt som kunde och borde 
förse honom med allt han behöver. Han kan förledas till en materialistisk tolkning av detta 
begrepp, i synnerhet om han kommer under inflytande av plutonianska inrättningar och 
individer, vilket händer. Emellanåt har den mer utvecklade jupiterianen en skarpskuren 
tankeform beträffande något projekt för mänsklighetens välfärd och genomför det också. Men 
på det hela taget ser jupitergruppen som sådan endast till slutresultatet – överflöd – utan 
någon klar uppfattning om medlen att förverkliga idealet med. 

Neptunianerna är idealister, hängivna vackra ideal, men deras tankeformer är vaga och 
dimmiga och framträder i de mentala regionerna mera som förtjusande färgade moln, 
vitaliserade av sjätte strålens energi. Detta har likväl en allmän, gynnsam inverkan på 
mänsklighetens emotionalhöljen. 

Merkurianen är kunskapssamlaren, läraren, upptecknaren, historikern. I detta fall menar vi 
med lärare de många lärare, vilka undervisar i skolor och utbildar ungdomen i det vetande 
som är människans erfarenhetsarv. Vi syftar inte på de stora andliga lärarna. Merkurianen har 
skarpa tankeformer, vilka har att göra med bibringandet av kunskap och med undervisningens 
processer. Han har ofta en förmåga att stämma in sig på historien och se den som en rörlig 
film. Han 
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sköter sitt arbete som han skall i samhället, men det material, som bjuds honom för 
undervisningen, borde vara ett annat. Han är iakttagare och fäller inga omdömen över 
skeenden eller studiematerial. 

Nu till en analys av det nuvarande problemet i människoriket. Invadörerna från Pluto har 
skaffat sig en nästan fullständig kontroll av människoriket. En av deras metoder har visat sig 
mycket effektiv i att vinna och behålla makten över människoriket. De iakttar och vet att 
större delen av mänskligheten är jagmedveten på emotional nivå. De stimulerar därför 
oupphörligt människornas emotionalhöljen med habegär (vår tids reklam till exempel). De 
sätter upp statusmål – värderingar – inflytande – och stimulerar ständigt jordmänskligheten att 
söka uppnå dessa olika nivåer av status och värden. (Märket och modellen på bilen vi kör, 
status på vårt arbete och vår bostad etc.) De håller människorna så ivrigt sysselsatta med 
denna strävan och så ansatta av skulder, att de aldrig får tid att analysera vad som sker, tänka 
på eller sträva efter högre värden. 

Det är intressant notera att plutonianerna faktiskt är mycket litet intresserade av sexualitet 
och vanligtvis är ganska kyliga och förvisso mycket disciplinerade, men att de likväl grundligt 
analyserat den vanliga mänsklighetens mottaglighet för både emotional och fysisk sexuell 
stimulans. De stimulerar därför mänskligheten systematiskt med sexuella motiv, övergår till 
pornografi, perversioner och alla slags förnedrande sexuella eggelser, när de märker att 
normal sexuell stimulans inte längre är effektiv. 

När en civilisationsepok förfaller allt mer, tillgriper plutonianerna metoden att dränka 
mänskligheten i brutalitet. Exempel på detta idag är skräckfilmer, hur man ymnigt förevisar 
krigets fasor i film och på foto, filmar avrättningar för visning i television, ger ut böcker om 
våld och brutalitet, låter nyheterna domineras av brott och våld. På detta sätt försöker de få 
mänskligheten därhän, att grymhet, tortyr, våld och brutalitet uppfattas som normala 
företeelser. 

Med dessa metoder att konstant stimulera människornas emotionalhöljen vill de trötta ut 
mänskligheten emotionalt, så att människoriket blir utmattat och förvirrat, dess intellekt 
försatt ur all aktiv funktion och därmed passivt och mottagligt för ytterligare hjärntvätt. Denna 
metod är mycket effektiv, i all synnerhet som största delen av mänskligheten är jagmedveten 
på emotionala nivån. Denna metod medför också att emotionalhöljet förlamas. 

Här belyste läraren förhållandet genom att hänvisa till det biologiska experiment där man 
utsätter en grodas nerver och muskler för upprepad elektrisk stimulus, tills grodan till följd av 
musklernas och nervernas utmattning inte längre svarar. Han sade att mänskligheten för 
närvarande lider av emotional utmattning på grund av emo- 
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tionalhöljets överstimulans. I ett dylikt skede sätter plutonianerna in allt intensivare stimulans. 

Lösningen för mänskligheten torde ligga i samarbete mellan tre förmågor – marsianer, 
venusianer och jordmänniskor. Ett dylikt arbetslag kunde få stöd av neptunianer, jupiterianer 
och merkurianer. Förutsättningen är att åtminstone venusianerna och marsianerna blir varse 
hur plutonianerna arbetar, vilka och vad de är. Jordmänniskorna är trögare i att nå sådan 
insikt. Venusianerna och marsianerna har såsom grupper alltid varit vänskapligt sinnade mot 
varandra och hyst respekt för varandra, men hittills har de inte samarbetat särskilt mycket 
eller samordnat sina insatser. Med viljestrålen och kärlek-visdomsstrålen i samverkan jämte 
marsianens förmåga av konkret mentalitet kunde de bygga de distinkta tankeformer, vilka är 
förutsättning för fysisk manifestation: uppbyggandet av oegennyttiga institutioner och 
organisationer för väl definierade verksamheter. 

Här kunde neptunianens idealism visa sig ytterst värdefull, eftersom neptunianen är kanal 
för inspirerad emotional energi av hög kvalitet. Han kunde kanalisera dylik energi till 
mänskligheten och så vitalisera människornas uttröttade emotionalhöljen, vilket också skulle 
bidraga till att bygga stabilare emotionalhöljen. Jupiterianerna kunde arbeta med idén om 
överflöd, inte i materialismens och hagalenskapens version, utan idén om sonen som i sin 
faders hus har rätt till alla ting. Hos människan på vår planet har plutonianen uppammat 
rädslan för att inte få tillräckligt, känslan av tvång att ta från andra eller ha mer än andra för 
att vara något värd. Merkurianen kan då bli upptecknare och förkunnare av nya värden. 

Jordmänskligheten kommer att ge gensvar på ideal, på ett nytt slags värden byggda på 
andlig utveckling och på skönhet, om den får sig dessa ting förelagda, och ge gensvar med 
glädje. Vid detta skede i evolutionen kunde de fem andra planetära typerna gå in i ett samfällt 
arbete för hela mänsklighetens välfärd på planeten. Detta skall ytterligare förklaras under en 
senare lektion. 
 
 

Allmänna iakttagelser – Diskussion (VPN och SK) 
 

Plutonianer är misstänksamma, tillägger andra människor motiv de inte har. Deras 
tankegångar är invecklade, präglas av negativt synsätt, misstänksamhet, starkt begär efter 
makt och inflytande. De är osäkra, och majoriteten söker lägre, enbart sinnlig tillfredsställelse. 

Neptunianer är lättlurade, dåliga människokännare, väntar sig osannolika ingripanden av 
gudomliga makter till sin förmån, tror sig 
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om att kunna utföra ovanliga eller viktiga ting utanför sin förmåga eller i strid med fakta eller 
verkliga omständigheter. De är orealistiska ifråga om livsproblemen och har bristande 
verklighetssinne ifråga om pengar och ekonomi. 
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Symboler i det gamla Egypten 
 

15 september 1960  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Öglekorset, ormen, den bevingade cirkeln, sfinxen, papyren, lotusen är några av 

symbolerna. Ungefär femtio meter under Sfinxen finns en serie tempel uthuggna i klippan. 
Där finns välbevarade papyrusrullar. Templen har salar med pelarrader, och ett underjordiskt 
vattendrag går därigenom. Pelarna är av vacker grön sten och snidade. Det finns ännu äldre, 
gröna stentavlor med skrivtecken på. Dessa är mycket gamla. Tempelrummen förefaller vara 
äldre än den egyptiska period vi nu känner. Rummen är invändigt klädda med härlig vit 
alabaster. Symboler och bilder förekommer såsom inläggningar av sten, lapis lazuli och guld. 
Egypterna målade sina väggar. Detta är ett centrum för mysterieskolorna. 

Det finns en tunnel under den stora pyramiden. Pyramiden är ett centrum för mysteriernas 
ceremonier. Där finns rum som ännu inte öppnats. Pyramiden byggdes av prästerna i Atlantis, 
som gick under för mer än 11 000 år sedan. De använde en levitationsmetod, där mental och 
emotional energi ingick. Jag får inte veta hur man använder den. 

Det underjordiska templet är en sinnebild för människokroppen, som är ett tempel för den 
inneboende medvetenheten. I ett av rummen finns en kaducé inlagd på väggen. Den ena 
ormen är av lapis lazuli, den andra av rosa sten. Staven i mitten är av guld. Fem ringlar som i 
dagens symbol. En grupp rum är så anlagda, att de tillsammans återger människokroppens 
form. Det finns andra rum. 

Ormens symbol är sinnebilden för materiens energi, som rör sig i spiral, ringlande. Den 
representerar inte själva materien – det gör den gudomliga modern – utan materiens liv. 
Materiens liv rör sig för att förenas med intellektets livsaspekt, sedan vidare för att förenas 
med anden. Dess rörelse genom människokroppen eller -templet under många liv är en 
kosmisk ritual. Ormen representerar materiens liv. Reptilriket kommer mellan fågelriket och 
däggdjursriket, deva- och människoevolutionerna. Ormen på pannan betyder materi- 
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ens liv uppstiget i himmelen och representerar den invigde, som fullgjort ritualen för den 
animala människans liv och nått illumination – det andra gudomliga hermetiska bröllopet – 
själens förening med anden eller högsta triaden. 

Dessa tempel kan i sinom tid grävas ut. Det finns en öppning kvar i sfinxen. Omkring 
trettio meter från medelpunkten av sfinxens kropp och ungefär femtio meter ner finns en häll 
med en trappa under. Också Sfinxen är atlantidisk. Den vakar över ett mysterium. Den 
befinner sig ovan denna serie av tempel och rum för mysterierna. Där finns manuskript om 
helande och om människokroppens hemligheter. 

Detta var en fältreselektion. 
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Förhållandet mellan ljus och guld 
 

14 januari 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Detta var en fältreselektion. Eleverna uppfattade det som om de fördes till en stor 

öppning, liknande ingången till en grotta. Sextio meter inne i grottan fanns en bronsdörr prydd 
med forntida skrivtecken och mönster. Innanför dörren låg ett stort rum – en sal för bokrullar. 
Där stod ett stort stenbord med plats för femton till sexton personer omkring. Bokrullar togs 
fram ur valven i väggarna och lades på bord vid vilka människor arbetade. En särskild grupp 
av femton studerande var samlad runt ett bord med en lärare i spetsen. Det fanns föremål på 
bordet, men ändamålet med dem förklarades inte. 

Läraren inledde diskussionen, som handlade om den roll guldet har spelat i mänsklig 
civilisation och kultur på vår planet. Guldet är en symbol för ett kärlekens och visdomens 
solsystem, en symbol för medvetenheten eller själen. Det påpekades att vi har en gul sol i vårt 
solsystem. På planeten Jorden används guldet som ett värdemått i vårt ekonomiska system. 
Guldet är förvisso ett mått på värde. Men hela föreställningen om och användningen av det i 
vår nuvarande jordiska civilisation är felaktig, förvirrad och i själva verket fördärvlig. De 
gamla inkaerna och aztekerna hade inte brutit det guld de ägde – de tillverkade det av solljus 
genom en ockult process, som behärskades av prästerna, vilka utbildades i esoterisk kunskap. 
Dessa individer visste en del av hemligheterna om hur energi blir materia och hur materia blir 
energi. 

Ljuset utgör egentligen medelpunkten mellan anden och materien eller energin och 
substansen. Det är därför ljuset förbryllar vetenskapsmännen, ty de finner att ljuset i vissa 
avseenden uppför sig såsom våg och i andra såsom materia (partiklar). Man har i 
vetenskapliga kretsar tvistat mycket om detta problem. 

Människan på denna planet är i färd med att komma mycket nära den punkt, där hon kan 
med stor lätthet handha energi och materia och därför guld kommer att bli en ymnigt 
förekommande metall, som kan användas för tillverkning av bruksföremål. Guld har en 
frekvens 
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som gör människan gott. Det är intressant notera att guldet tagits ur cirkulation och ersatts 
med papperspengar i de flesta länder. Också guldbrytningen har begränsats och nästan 
stoppats. Därmed har många människor berövats guldets välgörande utstrålning. Det tidigare 
allmänna bruket av guld medförde att människorna stod i kontakt med dess välgörande 
frekvenser. Även guldet i jorden gjordes av ljus för eoner sedan, då denna planet kom i sin 
andra inkarnation i fysisk form vid tiden för den andra inkarnationen av vår Sol-Logos, som 
är den Kosmiske Kristus. 

Framtidens mentala människa kommer att kunna göra guld av solljus, men inte för att äga 
eller använda det till pengar utan för att tillverka bruksföremål av det. Detta var alkemisternas 
dröm. Denna kunskap ligger beredd i vårt övermedvetna. Alkemisterna snuddade vid randen 
av denna kunskap, men på grund av felaktiga motiv, härskarnas girighet och mänsklighetens 
allmänna brist på visdom fick de inte lov att förverkliga denna dröm. Det fanns några få, som 
upptäckte hur man kunde göra guld genom att gå omvägen över transmutation av oädla 
metaller till guld. Det salt, svavel och kvicksilver, som ingick i alkemisternas formler, var 
egentligen symboler och avsåg inte de kemiska ämnena. 

Just nu färdas vårt solsystem med oerhörd hastighet genom rymden på väg in i en väldig 
ocean av frekvenser och materier, som förändrar och kommer att förändra livet på alla 
planeter och öka den fysiska solens utstrålning liksom även orsaka förändringar i fråga om det 
andliga. En av följderna härav blir att växterna kommer att gro mycket snabbare. Det blir 
förändringar i människans och djurens organismer och en närmare kontakt mellan grovfysiska 
och eteriska hjärnan. 

Denna fältreselektion är egentligen en elementär föreläsning med främsta syftet att 
klargöra ljusets natur och även förhållandet mellan ljus och guld. 
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Facklans kristalltempel 
 

1 juni 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Närvarande var mer än ett tusen individer tillhörande femte naturriket samt lärjungar 

tillhöriga människoriket. Den officierande individen ägde stor kraft och auktoritet och bar 
violett skrud. Det fanns åtskilligt milt men klart strålande ljus. Han hade skrifttavlor framför 
sig. Detta rörde människans plats i tingens ordning. Han läste från tavlorna: 

"När renandets tid är förbi, gryr en ny dag med sitt klara ljus över vår 
planet, Jorden. Människan, i egenskap av den fjärde skapande hierarkin, den 
som är uttryck för Logos strupcentrum och därför uttalar Guds ord, skall då 
snabbt frambringa ett nytt och bättre samhälle på Jorden. 

"Hon skall använda energi av ett slag, som inte smutsar hennes städer med 
stoft och rök, och jorden skall förse henne med föda, som bättre lämpar sig för 
hennes kropp utan den möda och det slit, som krävdes i de nu tilländalupna 
tidsåldrarna. Hon skall veta att hon lever för att uppnå en större medvetenhet 
om Guds tanke och hjärta. Den stora massan människor kommer att få ett 
konstruktivt ledarskap, som skall hjälpa den framåt i evolutionen. De från 
femte naturriket skall leva bland människorna, och vänner från Mars och 
Venus skall komma i sina skepp till planeten Jorden. 

"Den odödliga medvetenhetens låga skall brinna stadigt i mänskligheten, 
och naturen skall bli skönare än någonsin. 

"Människan själv kanske inleder den omskakande reningsdagen genom att 
slunga Guds åskviggar in i solsystemet. De, som vet att dessa ting kommer att 
ske, känner deras ordning och följd, skall kunna vara stadigt brinnande ljus mitt 
bland dessa ting. 

"I många delar av världen finns grupper av elever och lärjungar, som 
stämmer in sig på skeendets mönster. De har 
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ordnat ställen där de kan söka tillflykt och arbeta, förbereda sig på ljusets 
ankomst efter mörkret, ty de skall vårda världens ljus i människans 
medvetenhet allt genom förstörelsens dagar, och detta är som det skall. Minns, 
all världens lärjungar, ert öde i de dagarna! Minns ert ansvar och tillfälle! Bli 
inte modstulna!" 
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Kraftcentra för det goda och det onda 
på planeten 

 
10 december 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Nationella ledare sammanfattar i sig själva en nations och ett folks eller en ras liv och 

hållning. Så till exempel sammanfattar "Z" i sig själv det amerikanska folkets liv och 
inställning bättre än någon annan amerikansk ledare, eftersom han själv är inbegreppet av 
amerikanska folkets liv och väsen. 

Amerikanska folket är dynamiskt men vacklande. Amerikanerna tycker om att uppfattas 
som givmilda, men de har också en hård kärna av själviskhet och självupptagenhet, nära nog 
ansvarslöshet. De är liksom glada hundvalpar, som är mycket vänskapliga men som morrar 
om någon rör deras köttben. Amerikaner tycker om att vara omtyckta, och så länge de själva 
har ett överflöd, vill de dela med sig. Men de har ingen grundläggande förståelse för de 
principer som vägleder människosläktet på planeten, och deras begär efter att vara omtyckta 
gör dem vacklande. 

Denna diskussion om ledare eller en släkt av ledare, som sammanfattar folkets liv, 
handlade vidare om att man inom en sådan bestämd släkt finner såväl de positiva och 
uppbyggande krafterna som de negativa och nedrivande krafterna företrädda. Detta märks 
tydligare, eftersom de fungerar som sammanfattare av mänsklighetens liv. Ledare 
representerar folket liksom präster sammanfattar och företräder folkets längtan efter andlighet 
i alla religioner och i historiens alla skeden. I religionerna, både de forna och nutida, fungerar 
prästen eller den religiöse ledaren såsom en brännpunkt för människornas religiösa eller 
andliga strävanden. Det är som om alla deras tankar och krafter vore riktade mot en enda 
punkt. Prästerna fungerar som sammanfattningen av den energin, den strävan, den hållningen 
hos folket. Det är därför påven betyder så mycket för katolikerna i deras undermedvetna, 
vilket de inte förstår i sitt medvetna tänkande. Han är kristenhetens brännpunkt, och detta är 
förklaringen av varför katols- 
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ka kyrkan är starkare än den protestantiska kyrkan, som saknar en fokus för sitt ledarskap. 
Den är splittrad i många grupper och sekter. 

Hur föga protestanterna än må tycka om den tanken, är likväl katolska kyrkan 
kristenhetens styrande kraft. Katolska kyrkan är viktig därför att den håller en brännpunkt för 
Kristus-energin i dagens värld. Protestantiska kyrkan endast bidrar till detta. Om kristenheten 
vore hänvisad till de protestantiska kyrkornas förmåga att hålla tron levande, förbindelsen 
med Kristus-energins källa obruten, skulle den förbindelsen mycket snart brytas. Detta beror 
helt enkelt på att det inte finns någon fokus för Kristus-energin i de protestantiska kyrkorna. 
Detta är ingen kritik av de protestantiska kyrkorna – endast ett klarläggande av principer. 

Detta var en mycket intressant lektion om energier och brännpunkter för energier av alla 
slag – andliga, psykiska och fysiska energier. 

En grupp på planeten sammanfattar i sig själv mänsklighetens materialistiska begär, 
begäret efter materiella ting och upplevelser. Dessa två begär hänger samman. De härrör från 
Lemurien och Atlantis. Det finns på planeten en grupp, som i sig utgör en fokus för 
sinnesupplevelser, det lägre slaget av förnimmelser, som innefattas med orden sinnlighet, 
pornografi etc., liksom begäret efter materiella ting för deras egen skull. Gruppen åstundar 
också makt över de flesta människors kroppar och begär. Den koncentrerar i sig själv och i 
sina ledare detta slags energi och princip på planeten. Därför torde ledarna inom denna grupp 
befinna sig på den motsols vända eller nedåtgående bågen. Vi håller i minnet att medsols och 
motsols helt enkelt representerar högerhandsvägen och vänsterhandsvägen. 

Världens politiska ledare kan vara ledare endast därför att de i sig själva sammanfattar en 
nations hållning och liv. I Amerika har vi de ledare vi förtjänar. Andra nationer har de ledare 
de förtjänar. Dessa ledare kan uppstiga till makten endast därigenom att de i sin karaktär har 
vissa beståndsdelar, som gör det möjligt för dem att bli brännpunkt för folkets liv. De har på 
något sätt och under utvecklingens gång lyckats bli brännpunkten för folkets väsen. I det vi 
betraktar ledarna i dagens värld, kan vi se hur människosläktet utvecklas, vad slags 
inställning, bakgrund och natur det har. 

Amerikanska folket måste möta det ondas krafter. Det kommer att se och uppleva det 
ondas träsk och avgrunder, det kommer att självt få erfara förstörelsens makter i sin nation. 
Detta är kanske nästa stora erfarenhet, som amerikanska folket måste göra. Den kommer att 
innebära en stor härdning för detta folk, vilket då antingen fullt medvetet skall välja den goda 
vägen eller gå under med förstörelsens krafter. Det är nästan så, att som amerikanska folket 
väljer, skall 
  



Sidan  191 
 
också mänskligheten på denna planet välja, eftersom amerikanska folket är sammansatt av de 
segaste elementen av alla världens nationer. 

Eftersom Amerika varit en smältdegel för alla folk, kommer amerikanerna såsom nation 
att få utstå svåra lidanden och stora påfrestningar. Amerika skall få möta väktaren på tröskeln 
så som "Z" fick möta en utbredd ondska i detta område. Virveln i oceanen, ormarna och giftet, 
träsken, hettan och ondskan. Detta var en projektion liknande fysisk form av vad den 
amerikanska nationen måste erfara och genomgå i mer bestämd form i den mänskliga 
medvetenhetens djungler. 

Jag förstod detta så klart, när läraren höll föreläsningen, men det var så svårt att uttrycka 
det i den yttre medvetenheten. Alla stegen i resonemanget var så klart fångade, att man fick en 
glimt av förståelse som innefattade hela tanken. 

Kraftvirveln för Lemuriens ondska ligger vid Nya Guinea. Kraftvirveln för Lemuriens 
godhet ligger på Tahiti. Kraftvirveln för Atlantis ondska ligger i Brasiliens djungler. 
Kraftvirveln för Atlantis godhet ligger i Anderna. Dylik kraftvirvel behöver inte ligga i havet, 
såsom den vid Nya Guinea. Det finns en vid Nya Guinea, eftersom den lemuriska epokens 
människor var mycket fysiska och utvecklade de båda fysiska höljena, genom vilka 
mänskligheten senare skulle uttrycka ett andligt rike. Det är mer av en emotional virvel i 
Sydamerika. I Sydamerika är det inte onda fysiska krafter. Även om där finns djungler, är det 
inte djungelns onda krafter man möter på Nya Guinea. 

Allt, som mänskligheten utför och som är gott och uppbyggande i emotionalvärlden, har 
en brännpunkt i Sydamerikas Ander. Där finns ett befolkat centrum. Jag vet ingenting mer om 
det än att det finns människor där. Dessa kraftvirvlar drar till sig vissa aktiviteter och vissa 
människor. 

Kraftvirveln i Brasilien, vilken är en negativ virvel med ursprung i atlantidisk svart magi 
och atlantidisk förstörelselusta, är ett centrum för de materialistiska krafternas aktivitet. 
Virveln i Anderna drar däremot till sig hierarkins uppbyggande krafter. 

Det finns kraftvirvlar även på norra halvklotet. I Mellaneuropa finns en härd för negativa 
och förstörande krafter. Det exakta stället angavs inte, men en stor del av Mellaneuropa 
visades på kartan, innefattande Schweiz. Schweiziska folket är inte i sig destruktivt, men 
eftersom landet är omgivet av berg, är litet och har stor politisk betydelse, har det utvalts till 
centrum för de materialistiska krafterna, för missbruket av världens guld. Nordamerika, plats 
ej angiven, hyser den motsatta positiva virveln. 
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På samma sätt är Tibet brännpunkt för en typ av atlantidisk förstörelsekraft. Han sade att 
det finns två virvlar i Tibet, den ena konstruktiv och den andra destruktiv. De är inte lika 
starka som de andra kraftcentra. 

Detta är en sammanfattning av en mycket lång föreläsning. Medvetandet var mycket klart, 
och jag har försökt att sammanfatta det väsentliga. 
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Centra för oron i världen 
 

10 december 1961  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Det finns fyra centra för oron i världen för närvarande: Mellanöstern med sin brännpunkt i 

Arabien; Sydöstasien med sin brännpunkt i Nya Guinea; Sydamerika med sin brännpunkt i 
Brasilien; Europa med sin brännpunkt i Schweiz. 

Det blev en diskussion i klassen om Uppenbarelseboken. Det framhölls att den stora 
skökan Babylon är en symbol för all sinnlig lockelse på mänskligheten genom alla de 
nuvarande kanalerna såsom pornografi och freudiansk psykologi. Freud var en ond människa 
genom vilken det ondas, svarta logens, krafter lät en flod av smuts välla ut över 
mänskligheten. Skökan var en profetisk symbol. För närvarande myllrar det i planetens 
emotionalvärld av negativa väsen och negativa tankeformer, och vi befinner oss redan mitt 
uppe i de skeenden som Uppenbarelseboken beskriver. 

Människorna skakas i sitt tänkande av regeringarnas totalt oförnuftiga beteende, som på 
varje normal planet skulle betraktas såsom bevis på vansinne och förnuftslöshet. Det som 
ändå verkar stadgande på mänsklighetens breda lager är att de är så upptagna med 
vardagslivets alla behov och plikter, att de inte hinner reflektera tillräckligt för att inse det 
oförnuftiga i alltsammans. De som dock inser det måste hålla sig stadigt inriktade på 
mentalmedvetenheten, eftersom ondskans krafter för krig mot intellektet, söker spränga det 
sammanhållande förnuftet och så förgöra mänskligheten på planeten. Omkastning av värden 
är den teknik plutonianerna använder för att lossa den intellektuella förmågans grundfästen 
hos människan. Detta är deras främsta vapen mot mentalmedvetenheten. 

Om alla lärjungar kunde inse det och icke låta sig rubbas av det, skulle det bli deras skydd. 
Ni måste veta vem fienden är och hur han arbetar: först då kan ni skydda er. Det finns två 
vapen mot mänskligheten idag: pornografin används mot massan och tekniken med 
omkastning av värden mot intelligentian. 
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Uppteckningarnas tempel 
 

31 maj 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
VPN hade mycket svårt att minnas detaljerna i denna upplevelse. Hon kände sig ej fysiskt 

stark. Detta är ett sammandrag av föreläsningen. 
Ur ett förvaringsrum i Uppteckningarnas Tempel hämtades dokument som var avfattade 

på guldplåtar och förseglade. Dessa dokument lades på bordet under viss ceremoni. 
Förseglingarna bröts av En Som arbetar under Karmas Lagar. 

(Vid detta tillfälle tänkte VPN på brevet från Fátima, vilket påminde henne om denna 
större upplevelse, brytandet av förseglingarna och uppläsningen av dokumenten.) 

Dokumentet lästes upp för de närvarande. En stor grupp individer från femte naturriket 
fanns närvarande vid ena sidan av hallen, och vid den andra fanns mer än två hundra 
studerande från alla världsdelar. Alla stod upp. Han läste: 

"Vid tiden för planetens tredje rening kommer den fysiska planeten Jorden 
att skrynklas i sin hud och kommer kontinenter och oceaner att förflyttas. Det 
blir rening genom eld, vatten och vind. 

"Först ges varningar med jämna mellanrum i form av jordbävningar, 
jordstötar, men sedan sker allting mycket snabbt, på blott några dagar. 

"Människan skall påskynda förloppet genom sin egen lek med naturens 
krafter. Ty människan har gripit Guds åskviggar och slungat dem i marken, 
havet och luften med samma ansvarslöshet som barn, vilka leker med leksaker 
utan att visa hänsyn, bruka visdom och taga moraliskt ansvar. 

"Vid denna tid skall från Jorden avlägsnas de människor från 
'intränglingsplaneten', vilka spridit fördärv på Jorden, och de från det 
föregående solsystemet, vilka alltjämt sitter fast i materien. De som 
diskarnerar, såväl jordmänniskor 
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som de från andra planeter, skall återvända igen. Men många skall bli kvar 
förstörelsen till trots. 

"Detta betecknar även reningen av vårt solsystem. Den eteriska solen skall 
kasta ut intränglingsplaneten, och ny harmoni skall upprättas i solsystemet. På 
planeten Jorden skall en ny dag gry med en ljusare och klarare atmosfär, och de 
många som överlevat skall bygga ett nytt samhälle. Detta är inte världens 
undergång utan en rening och förnyelse av Jorden. Den nya dagen kommer 
snabbt, liksom förstörelsen kom snabbt. 

"Tidpunkten för reningsskedet är inte slutgiltigt bestämd. Den beror till viss 
del på människan själv. Detta är också en invigning för Planet-Logos." 
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Förändringar på Jorden år 1962–2000 
 

18 januari 1962  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
De förändringar på planeten, vilka berör människans samhälle, grovt räknat från nu och 

till århundradets slut, har redan börjat. Dessa avhandlades under olika rubriker. 
 
 

Förändringar i planetens fysiska utseende 
 

Det sker rörelser i jordskorpan över hela världen, och liksom i det gamla Atlantis fick 
mänskligheten många varningar – jordbävningar, klimatförändringar och vulkanutbrott, så att 
det nu för tiden, under de senaste åren och särskilt förra året, sker och har skett många 
jordbävningar i olika delar av världen, vilka anger att kontinenterna och jordskorpan kan 
komma att förskjutas. 

Jordrotationen kommer att förändras. Ej rotationstiden, ehuru det blir en störning i denna 
under en tid. Rotationsaxeln kommer att förskjutas. Nordaxeln kommer att hamna närmare 
Sibirien, sydaxeln i södra Stilla havet. Detta kommer att vålla avsevärda störningar i hela 
atmosfären, vilka i sin tur ger upphov till stormar och vindar med höga hastigheter liksom 
klimatförändringar. 

Södra delen av Förenta staterna kommer att hamna närmare ekvatorn. Hela amerikanska 
stillahavskusten förändras, den sydamerikanska inräknad, på grund av allsköns 
landsänkningar och -höjningar. En stor del av Kalifornien kan komma att sänkas i havet, och 
återstoden kan bli till en stor ö. 

Det blir också förändringar i Atlanten, S:t Lawrence- och Maineområdena inräknade. New 
York jämte Manhattan kommer att brytas sönder. Nederbörden blir annorlunda i skilda delar 
av världen. Många områden som nu är öknar kommer att bli mycket fruktbara och få riklig 
nederbörd. Så till exempel blir Saharaöknen i Nordafrika ett mycket bördigt och därför också 
mycket tättbefolkat område tack vare riklig nederbörd och växtlighet. 
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Arabiens klimat blir kallare, mer tempererat, vilket dock gör området mer fruktbart – 
särskilt Sydarabien. Man visade en stor glob, på vilken man då och då angav de platser, där 
förändringar skulle ske. 

Detta sker inte allt på en gång. Förändringarna ökar gradvis här och där. Det kommer en 
tid då det blir oerhörda förändringar plötsligt och på en gång. Dit dröjer det inte länge, men 
det uppgavs inte hur länge. Vi tycks redan vara inne i förändringsskedet. 
 
 

Människans samhälle 
 

Många individer skall gå ur inkarnation, många genom krig men fler genom epidemier, 
klimatförändringar och den fruktan som uppstår ur oförmåga av anpassning och som gör 
människor mottagliga för sjukdomar och ömtåliga för umbäranden. 

Många individer, som tillhör denna livsvåg och som gått in i och ut ur inkarnation på 
denna planet, kommer att avlägsnas till två andra planeter. De flyttas givetvis inte i sina 
organismer, utan de tas ur inkarnation för att sedermera få inkarnera på dessa andra planeter 
och bo på dem. Också många av dem som är från planeten Pluto kommer att avlägsnas från 
vår planet. De skall få dela sin egen planets öde. 

De, som kommer tillbaka i inkarnation, är mer konstruktiva människor, och med tiden 
uppstår det ett mer konstruktivt samhälle. Detta skall ske under den kommande tidsåldern, 
som omfattar tusentals år. Detta nya samhälle skall snart börja taga form, så att många nu 
levande människor får uppleva det. Det blir ett annat slags samhälle. De, som lärt sina läxor 
genom lidanden och svårigheter och de onda krafternas anlopp, skall kunna bygga ett bättre 
och mer konstruktivt samhälle när de inkarnerar på nytt eller – om de nu är i inkarnation – 
börjar handla i dess anda. 

Världsekonomin förändras just nu i riktning mot en mycket allvarlig situation. Det blir ett 
ekonomiskt sammanbrott i alla världens länder och stor förvirring. Nya och tillfälliga 
regeringar upprättas, diktatoriska regeringar, som fördelar livsmedel enligt sina egna 
föreställningar om vilka som bör få och inte bör få dem. Detta kommer ganska snart. Det har 
redan börjat. 

Han nämnde Förenta staterna och sade att dess ekonomiska system redan hamnat utom 
amerikanska folkets kontroll och att dess pengar redan är totalt värdelösa, ehuru amerikanerna 
ännu inte vet det. De skall finna att allt de har eller äger ifråga om livets nödtorft kommer att 
visa sig nyttigt men att deras pengar inte kommer att göra det. Detta gäller även England och 
Frankrike. Det gäller alla världens civiliserade länder. 
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Många människor kommer med tiden att dö på grund av livsmedelsbrist. Inte på grund av 
verklig livsmedelsbrist utan på grund av att distributionen, penningsystemet och hela det 
ekonomiska systemet i världen bryter samman. De, som strävar efter världens rikedom och 
makt och vill få kontroll över människor, kommer själva att befinna sig i ett tillstånd av kaos. 
De kommer att ha vållat ett så omfattande sammanbrott, att de inte skall vara i stånd att 
hantera det och därför själva kommer att råka i panik. 

För en tid inrättas en tillfällig regering, som kallas antikrists regering och som kommer att 
vara hänsynslös, våldsam och ond. De, som bor i avsides belägna områden och fjärran från 
stora befolkningscentra, kommer att kunna behålla ett visst mått av stabilitet och sin 
koncentration på uppgiften. Det finns många sådana grupper runt om i världen, vilka är 
medvetna om situationen. De kommer att hållas samman genom hjälp från planethierarkin, 
nämligen genom inspiration åt deras ledare. 

Hela vårt solsystem färdas under många tusen år genom ett område i rymden, vilket 
faktiskt kommer att frambringa ett behagligare klimat på Jorden än på andra planeter och 
därmed göra jorden mer fruktbar. Men det blir först kaos under de klimatförändringar som 
förestår. Detta kaos beror på förändringar inom planeten mer än på vårt läge i solsystemet. 
Solsystemet befinner sig i ett mycket gynnsamt läge; de omedelbara klimatförhållandena på 
planeten är inte så gynnsamma. Denna situation kommer emellertid att förbättras med åren. 
Jorden blir så småningom mer fruktbar och odlingssäsongen längre. Växtligheten och 
livsmedelsproduktionen kommer att öka. 

Även kommer förhållanden att råda, som är ogynnsamma för destruktiva krafter i 
människans organism. Med andra ord kommer vår organism inte att ha lika många fiender, 
hot mot sin överlevnad, i sådana bakterier och vira som nu vållar sjukdom och skada. Jag är 
inte säker på om man med detta avsåg att organismen skulle utveckla en större motståndskraft 
eller om det innebar att dessa skadliga krafter ej skulle existera. Jag är inte helt klar över detta. 

Där ute finns en stor stjärna, som visar riktningen för vårt solsystems rörelse i rymden. 
Men detta bara i syfte att visa rörelseriktningen. Bilden verkar så stor, att det är svårt att få 
något grepp om den. 

Detta var en lektion där omkring ett hundra personer deltog. 
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29 augusti 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Föreläsningen hölls i Lampans Skola av en medlem av en sjunde strålens ashram. Vid 

ingången till skolan fanns Lampans symbol. Såsom skola i mentalvärlden verkade den mer 
substantiell än andra skolor. 

Denna skola föreföll syssla med astronomi, geologi, mineralriket, förändringar på Jorden 
etc. Det fanns många planscher på väggarna. Föreläsningen handlade mest om framtida 
förändringar på planeten, och syftet var att förbereda eleverna på vad som komma kan. Man 
gav inga exakta tidsuppgifter om när de större förändringarna skulle inträffa, men läraren 
uppgav att vi redan befinner oss i början av detta skede. Dagligen inträffar många smärre 
jordbävningar, och fler kommer tills de stora förändringarna drabbar jordskorpan. I samband 
med det geofysiska året fann man förskjutningar i jordskorpan, och vissa av dessa uppgifter 
har ännu inte publicerats. Man ville inte skrämma upp allmänheten, och det var inte mycket 
man kunde göra åt dessa ting. 

Han uppgav att följande förändringar kommer att ske: en stor del av Kaliforniens kust 
kommer att sjunka. Landmassor kommer att stiga ur havet utanför Kalifornien. Hela Japan 
kommer till slut att sjunka. Det blir förändringar av fastlandet utmed hela Stilla havet, Alaska 
och Sydamerika inräknade. Det blir också förändringar av amerikanska östkusten, särskilt i 
närheten av New York. En del land kommer att höjas i Sydatlanten. Där Mississippi nu flyter 
kommer det att bildas en stor vik, som praktiskt taget klyver Förenta staterna. Vissa av Stora 
sjöarna kommer att torrläggas, i synnerhet Superior och Michigan. En del av England kommer 
att sjunka. Det blir stora förändringar i Medelhavsområdet – jordbävningar i Gibraltar och 
runt Turkiet. 

Läraren förklarade att jordskorpan runt hela planeten befinner sig i ett tillstånd av nervös 
oro; små skalv inträffar över hela planetens yta. Under tusentals år har det byggts upp tryck 
och belastningar, som kommer att finna utlopp i större omvälvningar föregångna av de 
småskalv som för närvarande sker dagligen. Förändringarna blir så omfattande, att det 
verkligen blir "en ny himmel och en ny jord", såsom det sägs i Uppenbarelseboken. 

Himlen får en något annan färg än den nu har, och vi kommer därför inte längre att tala 
om den blå himlen utan den violetta himlen. Vi får hoppas att ingen atombomb sänds att 
detonera i Van Allen-bältena. Om detta ändå sker, kommer det att förorsaka att radioaktiva 
partik- 
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lar smälter samman, varefter ett regn av eldkulor kommer att träffa planeten, förbränna vissa 
områden och smitta dem med radioaktivitet. Detta kan medföra betydligt större förödelse än 
de förändringar på Jorden vi nämnt. Läraren sade att i detta fall ett stort antal människor 
skulle dödas direkt och många fler dö av sjukdom och svält. 

I äldre tider var mer än åttio procent av befolkningen sysselsatta inom jordbruket. Detta 
innebar att man i nödtider visste hur man odlar och bevarar livsmedel. Även försågs varje stad 
med livsmedel från jordbruksområdena i dess närhet. Idag är det mindre än tjugo procent av 
befolkningen som kan något om jordbruk och sysslar med det, och särskilt illa är det i tekniskt 
utvecklade länder. Livsmedel skickas långa sträckor, bearbetas och förpackas i fabriker. Ett 
större sammanbrott av distributionssystemet skulle därför medföra att en stor del av 
befolkningen svalt ihjäl. Vi bör också inse att de som skall överleva hungersnöden måste lära 
sig hur man skaffar frön och säd och odlar livsmedel. I äldre tider var det fler människor som 
kunde detta. Idag är det ganska få människor som kan det. 

Dessa förändringar på Jorden kommer att beledsagas av förändringar i markens bakterier, 
vilka medför att växterna gror mycket snabbare. Människorna skall upptäcka att växterna inte 
bara upptar mineraler ur marken utan också i växtprocessen förtär bakterier som finns i 
jorden. Det finns redan upptäckter om detta. 

Läraren sade att de metoder vi använder för att komma ut i rymden inte är effektiva, men 
att vi till slut skall nå ut i rymden. Han sade att det skall bli smärre förändringar av Jordens 
bana. Under hela denna process kommer plutonianerna att avlägsnas från planeten liksom 
gruppen från tredje strålens solsystem. 
 
 

16 november 1963  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Kosmiska energier och deras effekter 

på planeten Jorden 
 

Lektionen handlade om fysiska förändringar och nya tillstånd på planeten Jorden. 
Läraren började med att säga att det idag sker många förändringar i planetens fysiska 

sammansättning. Dessa förändringar är mer djupgående än blotta jordbävningar på ytan eller 
lokala väderomslag. 

Under den tid, då Atlantis sjönk och praktiskt taget hela planetens anlete förändrades, 
inträffade stora nedslag av kosmiska energier, 
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vilka fick Jorden att ta ett språng i sin bana. Detta betyder att Jorden dessförinnan befann sig 
längre borta från solen. Detta liknar en elektrons språng i sin bana runt atomkärnan. Också 
polerna eller rotationsaxeln försköts. 

Jordens kärna är inte smält, såsom ibland påstås. För närvarande rör sig solsystemet 
genom stora strömmar av kosmisk energi i rymden. Då en del av dessa energier tränger 
igenom jordytan, får de vissa ämnen att smälta, vilka normalt befinner sig i fast tillstånd. Det 
är som om dessa instrålningar från rymden tände talrika eldar under jordytan. Så får vi 
vulkanism och även förskjutningar på stora djup. Under jordytan finns många mycket stora 
grottor. Jorden är inte solid rakt igenom. När sedan dessa eldar tänds genom den 
genomträngande kosmiska strålningen, börjar massan flyta och förskjutas, vilket vållar en 
mängd små jordbävningar över hela jordytan. De ökar i antal varje dag och fortsätter att öka, 
eftersom det sker många förskjutningar och förändringar i Jordens inre. Man kan vänta sig att 
större förskjutningar inträffar överallt där det finns större förkastningslinjer eller sprickor 
närmare ytan. 

Smält material bryter igenom havsbottnen på många platser i Stilla havet och i viss mån 
även i Atlanten. Därmed upphettas vattnet på sina ställen, vilket stör livet på stora djup. Hela 
stillahavskusten kommer att förändras. Dessa större förändringar började med den stora 
jordbävningen i Chile i maj 1960. Men som ni har märkt har det inträffat stora jordbävningar i 
vitt skilda regioner – i Algeriet (Agadir), Jugoslavien (Skopje) och Iran. Förändringen på 
planeten är total, inte lokal. Den berör av och till vissa områden, där spänningarna eller 
förkastningslinjerna utsätts för alltför stor påfrestning. 

Vi måste nu något tydligare förklara hur dessa kosmiska instrålningar påverkar planeten. 
Ni har ett bra exempel på detta i en upptäckt vetenskapen nyligen gjort. En laserstråle kan 
färdas genom rymden eller atmosfären utan att verka het, men när den exempelvis träffar ett 
stycke järn, smälter den genast metallen och bränner ett hål i den. En sådan stråle kan därför 
riktas mot bestämda mål, till exempel i kirurgiska operationer eller dylikt. 

Dessa instrålningar av kosmisk energi är av många olika slag. Somliga påverkar bara vissa 
mineraler eller fasta ämnen och inte andra. I vår tid färdas solsystemet genom ett nytt område 
i rymden, där stora kosmiska strömmar och svall påverkar solen och framför allt alla 
planeterna i fysiska världen. Detta har skett förut, under den atlantidiska epoken för omkring 
25 000 år sedan. Dessa förändringar inträffar i cykler om c:a 25 000 år. Det är en kosmisk 
spiral och cykel, som människan har svårt att känna igen, eftersom hon inte förmått att med 
sin medvetenhet omfatta sådana väldiga tidsepoker. Mycket, 
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som nu betraktas såsom tillförlitliga geologiska rön, är inkorrekt. Men det bästa människan 
kan göra är att använda sitt förnuft på vad hon är i stånd att iaktta. 

Dessa instrålningar kommer att höja planetens frekvens och påverka medvetenheten. 
Materien själv, den fysiska, emotionala och mentala, är redan nu i färd med att höjas i 
frekvens. Detta betyder att de höljen, som människorikets individer uttrycker sin medvetenhet 
genom, nödvändigtvis kommer att byggas av materia med högre frekvens. De jag (eller 
själar), som står på lägre stadier i evolutionen, kommer därför automatiskt att vara oförmögna 
att reinkarnera. Detta innebär att de mer utvecklade träder i inkarnation, ett förhållande som 
skall råda i tusentals år, kanske under återstoden av denna planetära livsvåg. 

Höjningen av emotionalmateriens frekvens medför idag en hel del kaos i människoriket. 
Det första resultat vi kan iaktta är brottslighetens och den allmänna ondskans ökning. Man 
skulle kunna säga att emotionalmateriens högre slags strålning på människornas 
emotionalhöljen irriterar och stör dem på lägre nivå av emotional medvetenhet. Därför väcker 
denna strålning den ondska, själviskhet och girighet, som ligger slumrande i människorna. 
Detta är en första verkan, men den långsiktiga verkan är att allt gott, uppbyggande och mer 
utvecklat i mänsklighetens emotionala liv stärkes. De konstruktiva människorna blir mer 
avgjort konstruktiva, bättre i stånd att urskilja och mer beredda att stå upp för det goda. 

Världens lärjungar får en lättare uppgift, såväl i sina egna bemödanden att gå framåt i 
medvetenheten som i sina ansträngningar att åstadkomma ett bättre samhälle. 

De väldiga strömmar av kosmisk strålning som träffat planeten har åstadkommit de 
smältningstillstånd som frambragt planetens kristallina former. Diamant och andra kristaller 
är således icke endast resultat av lokal vulkanisk aktivitet och tryck utan har även bildats 
överallt på Jorden under epoker, då dessa strömmar av kosmisk energi medfört större 
förändringar. 

Det kommer att bli stora förändringar, särskilt i växtriket, vilket kommer att medföra 
bättre tillgång på livsmedel än hittills. Därmed blir det långt lättare för mänskligheten att 
skaffa sig de rätta livsmedlen och så bygga friskare fysiska höljen. 

Det blir förändringar också i djurriket. Tamdjuren kommer att uppvisa högre nivå av 
utveckling. 
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15 december 1963 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal  

 
Förmedlande av viljeenergi 

 
Ostadigheten hos alla världens regeringar kommer att undergräva deras känsla av 

säkerhet. Tyskland kan vänta sig en hel del bekymmer och Förenta staterna ännu mer. 
Det blir fler jordbävningar i mer befolkade områden. Kontinenternas kuster kommer att 

förändras, och land kommer att höjas ur havet. Nordpolen kommer att förskjutas till Sibirien 
och sydpolen norrut i Stilla havet. Kanada och Alaska får tempererat klimat. Södra delarna av 
Förenta staterna blir tropiska. Ekvatorn kommer att skära genom Mellanamerika. Även en del 
av Europas civilisation kommer att förstöras. 

Hierarkins medlemmar kommer att vistas mitt ibland oss för att undervisa oss, liksom de 
från andra planeter. De kommer att äga höljen med vår frekvens medan de är hos oss. 

De, som kausaliserat på andra planeter, kommer att besöka högre läroanstalter under 
ledning av lärare från deras egen planetära grupp. Också många individer ur 
jordmänskligheten kommer att besöka dessa högre lärdomsskolor. Planeten Pluto kommer att 
ryckas ut ur solsystemet. De individer från Pluto, som befinner sig här på Jorden, kommer att 
avlägsnas från vår planet, då deras livskälla inte är vårt solsystem. 

Mänskligheten på denna planet har haft kärlekens-visdomens aspekt och intelligenta 
aktivitetens aspekt men inte viljans eller avsiktens aspekt. Därför har de onda krafterna kunnat 
utnyttja människorna efter sin vilja och avsikt. När nu livsviljan eller den andliga energin blir 
en del av jordmänsklighetens konstitution, kommer vår mänsklighet själv att avsiktligt rikta 
sin aktivitet mot det goda istället för att vandra och irra på illusionens väg som offer för 
ondskans krafter. Beslutet om planeten Jorden har inte fattats av Världens Herre. Det är en 
familjeangelägenhet för hela solsystemet, varför beslutet har fattats av vår Sol-Logos, den 
kosmiske Kristus. 

Till de närvarande eleverna sade man att det är synnerligen viktigt att hela tiden informera 
och undervisa den del av mänskligheten, som är elever och lärjungar på Vägen, för att hjälpa 
dem att förstå de händelser som sker och kommer att ske, att stå fast och bestå ledarskap i 
tider av kaos och förstörelse. 

Efter att länge ha kämpat sig genom mörker, länge vandrat skenbart utan mening, 
förvirrat, sovande, skall vår planets mänsklighet 
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träda ut i medvetenhetens klara ljus. Mänskligheten har under långliga tider vistats i materiens 
mörka moderliv, omedveten om meningen eller ödet. Med dessa förändringar i sin materiella 
miljö, vilka egentligen är "födslovåndor", skall den ur det trånga moderlivet träda ut i det 
andliga livets dagsljus. Icke alla individer uppnår detta, men mänskligheten såsom livsvåg gör 
det. Tack vare att mänskligheten föds på nytt till gudomligt sonskap skall hierarkin, som en 
kärleksfull fader, komma till dess hjälp för att lära och leda den och människorna från andra 
planeter, liksom förtjusta släktingar, bringa gåvor och bistå mänskligheten i dess fostran och 
växt. 

Detta är en stor kosmisk händelse i solsystemet. Kristus bebådade den. Några få 
medlemmar av människoriket förstod den, emedan de individuellt hade upplevat denna 
födelse. Dessa få har häpnat och förbryllats, då de inte kunnat nå annat än ett fåtal av sina 
medmänniskor, medan alla de övriga sovit vidare i moderlivet. Planetens födslovåndor är 
ofrånkomliga, men förbyts snart i glädje, då barnet mänskligheten föds. 

Andra stora omvälvningar på planeten Jorden har inte medfört motsvarande snabba och 
underbara förvandlingar av medvetenheten, eftersom de varit kriser hos Moder Jord själv, 
medan hon bar barnet inom sig. Den atlantidiska epoken ledde nästan till missfall för den 
ofödda mänskligheten. Planeten fick emellertid hjälp från höga nivåer, och man ändrade 
mänsklighetens näring, liksom man i människoriket ändrar en havande moders diet och vård. 
 
 

11 maj 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal  

 
Frekvensband för upplevelser 

 
I människoriket står man i kontakt med vissa begränsade frekvensband och ett visst 

begränsat band av upplevelser. Med andra ord lever man i en upplevelsevärld, som Världens 
Herre avsiktligt begränsat för att nära och skydda människoriket på Hans planet, tills 
människorna nått ett visst stadium i sin växt och utveckling. När man fostrar och sörjer för ett 
barn i späd ålder, inser man att det utanför denna lilla värld finns många ting, som ligger 
alldeles bortom barnets förmåga att fatta. På motsvarande sätt finns det krafter, upplevelser, 
varelser och företeelser, som tillhör vår planets evolution men ligger alldeles bortom normala 
mänskliga erfarenheter och begrepp. 
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De uppbyggande krafterna av denna kategori söker samarbeta med Världens Herre och 
skydda människoriket. De nedrivande krafterna söker bryta igenom den mänskliga 
barnkammarens skyddande väggar. När enstaka individer i mänskligheten börjar växa ifrån 
barnkammarstadiet, börjar de tränga igenom denna gräns i människoriket. Om de är 
konstruktiva till sin läggning och disciplinerade, börjar de komma i kontakt med ljusets 
krafter och gå framåt i växande och utveckling. De, som når ett högt stadium i sin 
intellektuella utveckling och integrering men förblir egoistiska och separativa, kommer 
naturligt nog i kontakt med de svarta krafterna och antingen samarbetar med dem och blir 
starkare på vänsterhandsvägen eller, om de är svaga, faller offer för dem. 

De svarta krafterna tål ingen svaghet. De utnyttjar och förgör de svaga medlemmar av 
mänskligheten, vilka förirrar sig utanför omkretsen för skyddet av mänskligheten. Läraren 
sade: 

"Ni som nu är här (omkring tjugofem individer) behöver inse att det på 
planeten finns många krafter och väsen, vilka äger krafter, som vida övergår 
vad ni kallar mänskliga. Deras sfär och er sfär har börjat tränga in i varandra. 

"Det skall framhållas att det finns rymdmänniskor på er planet, besökare 
som kommer och går. En del av dem är mycket konstruktiva, såsom de från 
Venus och Mars. Andra är destruktiva. 

"Allt mera kommer ni att träffa på människor, vilka medvetet eller ej fullt 
medvetet låter sig styras av individer, som är mer än mänskliga och likväl tycks 
vara vanliga medlemmar av människoriket. Ifråga om alla sådana negativa 
individer har ni ett slags inbyggt skydd. De har ingen förståelse för själen och 
brukar bedöma er såsom personligheter. Om ni är kloka och inte talar för 
mycket, kan ni alltså vistas i deras närhet och iaktta deras aktiviteter, allt 
medan de tror att de ej blivit igenkända. Ni kan alltid begära skydd från en 
Ashram i 'Kristi namn'. 

"Uppgifter av detta slag torde förbluffa det vanliga mänskliga intellektet. 
Människor, som råkat komma i kontakt med någon av dessa företeelser, i 
synnerhet de negativa sidorna, har ibland blivit psykiskt störda. Detta kan ske, 
om människan inte är väl integrerad och inte tillräckligt utvecklad. 

"Er kännedom om dessa ting behöver inte betrycka er. Avsikten med denna 
lektion är att helt enkelt informera er och försäkra er om att dessa ting är 
verkliga. Stålsätt er mot dem; iakttag och låt inte störa er! Det vi nu dryftat har 
ing- 
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enting att göra med den oansvariga lek med emotionalvärlden som förekommer 
i mänskligheten. Det händer förvisso, att dessa negativa krafter tränger igenom 
från emotionalvärlden och når kontroll över en människa, som fuskar med 
psykiska fenomen, men detta är ganska sällsynt. Det hör till er utveckling och 
utbildning att bli medvetna om den värld som ligger utanför den mänskliga 
barnkammarens väggar." 
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Översikt av 
aktuella händelser – 1972 

 
7 januari 1972 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Svarta logens fem mästare 

 
Detta var en intensivkurs och tycktes utgöra en sammanfattning av föreläsningar jag en tid 

åhört. Den hängde samman med en översikt av det som händer på planeten med förklaring av 
varför det händer. Det finns fem svarta* mästare, som var och en leder sin gren av 
verksamheten på planeten. De arbetar med svarta invigda, adepter och lärjungar i en väl 
planerad och väl organiserad aktivitet. Den första föreläsningen förklarade att dessa aktiviteter 
fått pågå ännu så länge, eftersom mänskligheten medverkat i dem, och att de kommer att få 
pågå tills mänskligheten blir tillräckligt illa berörd av att se vad de nedrivande krafterna 
åstadkommer och är beredd och villig att samarbeta med de uppbyggande krafterna istället. 
Läraren förklarade även att det är viktigt för eleverna på högerhandsvägen att förstå vad som 
händer, eftersom de då kan samarbeta på förnuftigare sätt med ljusets krafter och inte behöver 
slösa tid och energi på meningslös verksamhet. Kunskap är förmågan att förstå orsaker och 
förmågan att förnuftigt samarbeta för att rädda mänskligheten på vår planet. 
 
 
 

* Ordet "svart" avser här människans livskvalitet, inte hennes hudfärg. "Svart" betyder strävan att fulländat 
manipulera materien med samtidig strävan att hämma medvetandets utveckling i materien. 
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Den förste svarte mästaren utnyttjar 
elementala och demoniska krafter 

 
Därpå behandlades de fem verksamheterna i tur och ordning av fem föreläsare. Den förste 

föreläsaren, som stod för den ovan anförda inledningen, dryftade den farligaste av alla 
aktiviteterna. En av de svarta mästarna har på sin lott att frigöra och använda planetens 
destruktiva elementala krafter – elementalelden, kundalini-elementalerna – tillhöriga 
involutionen. Dessa elementaler är mycket mäktiga men varken onda eller goda. De 
vidmakthåller naturens balans på vår Jord, planetens inre eld och all dess energi. Det finns 
magiska metoder med vilka dessa energier kan frigöras och användas i destruktivt syfte av 
svarta logen. Dessa elementala krafter riktas mot människor för att åstadkomma underliga 
psykiska fenomen, som inte hör till emotionalvärlden. 

Häxkonst hör till dylik verksamhet, och folk som fuskar i häxkonst eller arbetar med 
denne mästare, antingen de vet om det eller ej, blir små kanaler för dessa negativa elementala 
krafter, som på många ställen förmår folk att göra kusliga och omänskliga ting. 
"Ickemänskliga" är ett bättre ord. Dessa krafter kan inte påverka konstruktiva människor, men 
de övar inflytande på människor, som under flera inkarnationer fuskat i dessa ting och genom 
sina egna vibrationer står i samklang med dem. 

Denne mästare influerar och förmörkar medvetandet hos vetenskapsmän som arbetar med 
kärnkraft. Dessa människor påverkas att spränga allt fler bomber, och varje bomb oroar 
planetens inre eld och för oss närmare katastrofen. Det är oklokt och mycket farligt att 
använda kärnreaktorer för energiutvinning. Någonting håller på att hända, som kan visa sig 
mycket farligare än de omedelbara effekterna av ett kärnvapenkrig. Det finns en kritisk punkt 
vid vilken ett visst antal kärnor har sprängts och en kedjereaktion kan börja, vilken skulle 
förinta planeten. Detta kommer inte att tillåtas hända, men alltsedan den stund, då man 
började detonera atombomber, driva kärnreaktorer och lagra radioaktivt avfall djupt nere i 
jorden och i havet, har vi varit på väg mot denna kritiska punkt. 

Den explosion, som nyligen inträffade i Alaska, satte i gång en ring av eld runt Stilla 
havet, vilken med tiden kommer att vålla kraftiga jordbävningar och vulkanutbrott. Den 
markerade en liten kritisk punkt på vägen mot förintelse. Många av de forskare, som inte har 
förståelse för osjälviskt handlande eller högre livsvärden, påverkas och drivs att fortsätta sitt 
arbete. De svarta har också hängivna lärjungar, som håller denna destruktiva verksamhet i 
gång. 
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Denne svarte mästare handhar även emotionalvärldens demoniska krafter. Dessa är 
mäktiga destruktiva väsen med sådan medvetenhet, intelligens och illvilja, som dörrarna varit 
stängda för sedan Atlantis dagar. Det är människans ondska och denne svarte mästare, som 
öppnat dörren. Vi måste komma ihåg att det alltid är människan som är nyckeln; att 
tillräckligt många människor måste önska, omfatta och samarbeta med ondskan medvetet, 
innan en svart mästare har någon makt över människosläktet. Men inte ens då har han någon 
makt över människor, som ger goda och konstruktiva utlopp för sina energier. Emellertid kan 
sådana människor se sig överväldigas i samhället av dessa nedrivande energier. 
Mänsklighetens majoritet, som egentligen inte väljer sida utan driver med, dras med i denna 
onda malström. De måste vakna nog och lida nog för att träffa sitt val. Förrän de gjort det kan 
varken Planet-Logos eller Vita Logen hjälpa dem. 

Insiktsfulla elever och lärjungar och övriga människor av god vilja utgör ett bålverk och 
en fyrbåk mot det onda. Antingen de vet det eller ej, omges de av Vita Logens ljusvakt och är 
dess medhjälpare. 

Här skall jag förklara att människor i emotionalvärlden och deras tankeformer i viss 
utsträckning kan vara såväl destruktiva som konstruktiva. Dessa utgör ingen stor fara för 
mänskligheten utan kan bemästras. 

De demoniska krafterna är oerhört destruktiva för mänskligheten och kan i yttersta fall 
förstöra de höljen som själen uttrycker sig igenom. De kan således vålla att grupper och 
individer i denna livsvåg misslyckas. 

Asteroiderna är resterna av en planet, som exploderade och förintades på grund av 
manipulation med planetens elementala krafter och kundalini-eld. Vår måne har uppstått ur 
materia, som kastades ut ur denna planet och fångades in av Jordens dragningskraft. Detta 
gjordes så, att medlemmarna av den mänskliga livsvågen på asteroidplaneten fick en frekvens, 
som resonerade med vår planet, och kunde överföras till vår planet att inkarnera här för sin 
vidare utveckling. Dessa kallas "människorna från månkedjan". De flesta av mänskligheten på 
den planeten fick sina höljen förstörda, men de som klarade sig igenom händelserna 
inkarnerade på vår planet. 

När dessa individer, som på många sätt är mer framskridna än jordmänskligheten, kan 
uppnå femte naturriket, kommer månen inte längre att existera kring vår planet och kommer 
att försvinna. De demoniska väsendena i emotionalvärlden är från denna asteroidplanet och 
påverkas av månen. Också dessa demoniska väsen kommer att avlägsnas från planeten, när 
månkedjans människor uppnår femte riket. De sistnämnda var de konstruktiva människor, 
som räddades vid 
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asteroidplanetens förstörelse. 

Naturens grundläggande elementala krafter hör till ett annat rike och en annan kategori än 
emotionalvärldens demoniska krafter. Minns att dessa elementala krafter varken är goda eller 
onda, lika litet som elektriciteten är god eller ond! De hör till materiens rike. 

Emotionalvärldens demoniska krafter är medvetet och avsiktligt onda. De skulle aldrig 
kunna störa människor i fysisk inkarnation, om dessa människor inte hade en frekvens, som 
resonerade med dem. Det finns medlemmar av människoriket, vilka avsiktligt och medvetet 
åkallar dessa krafter och därför blir offer och redskap för dessa demoniska väsen. Människor, 
som har en konstruktiv livssyn och som inte fuskar i dessa ting, kan inte skadas av dem. De 
har ingen därmed resonerande frekvens. 

Andra föreläsningen samma kväll handlade om den andre svarte mästaren i fysisk 
inkarnation och hans arbete. 
 
 

Den andre svarte mästaren arbetar 
genom narkotika 

 
Denne svarte mästare leder arbetet med att främja spridningen och bruket av narkotiska, 

psykedeliska och hallucinationsskapande medel. Denna hantering är organiserad för hela 
planeten i alla led: alltifrån det att medlen produceras och distribueras och till det att 
missbrukarna värvas. Det är inte något som bara har hänt på planeten Jorden. Spridarna är 
giriga människor, som saknar varje moraliskt eller etiskt värde, inte inser hur väl organiserad 
denna verksamhet är, inte inser att de blott är brickor i spelet och alltid är ersättliga. Giriga, 
sluga, illistiga individer tror alltid att de kan vinna över ljusets krafter och att de kan bemästra 
det ondas krafter. Ljusets krafter vinner till sist, men det ondas krafter utnyttjar de giriga och 
kastar dem sedan åt sidan. 

De som är förslavade av droger har ingen möjlighet, sedan de väl blivit förslavade, att 
hjälpa sig själva eller reda upp sin situation, utan de måste bli hjälpta, när och om de vill ta 
emot hjälpen från de konstruktiva människorna. 

Människorna är nyckeln till det onda på denna planet. Om de inte samarbetade med 
ondskan, kunde den inte skada dem. Girighet, själviskhet, sinnliga begär skapar hos 
människorna frekvenser, som resonerar med en hel mängd starka onda krafter. Människor 
med den inriktningen blir kanaler och offer för ondskan. 

Av den organiserade ondska, som riktas mot mänskligheten på planeten, har dessa två 
avdelningar först tagits upp till behandling, 
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eftersom de i det långa loppet är de farligaste. De elementala och demoniska krafterna kan i 
förening med drogmissbruk skada eterhöljet så fullständigt, att själen berövas sitt redskap och 
monaden måste börja om igen i en annan livsvåg. Sådana individer går förlorade för denna 
livsvåg, om de blivit alltför allvarligt skadade, nämligen om de framhärdar i sin livsföring 
utan bättring eller ansträngning att komma tillbaka till högerhandsvägen. Detta är vad som 
hände de flesta av månkedjans människor. 

Det var mer än tre hundra människor närvarande under lektionen, och de tillhörde många 
nationaliteter. 
 
 

Den tredje svarte mästaren saboterar för världens ledare 
 

Den tredje svarte mästaren leder en verksamhet, som organiserats för och inriktats på att 
förvirra, förvilla och omtöckna världens ledare, att öva utpressning på dem, söka muta dem 
och på annat sätt sabotera deras arbete, framför allt regeringarnas ledare men också ledare på 
andra områden. Man studerar ledarnas både starka och svaga punkter och tänker ut metoder 
att därigenom styra dem. Man har tänkt ut metoder att locka ledarna att handla på sätt som är 
destruktiva för människosläktet, medan ledarna leds att tro att de gör vad som är klokt och 
gott. Föreläsaren vände sig till en nations grupp och sade: "Ledaren för ert land har till 
rådgivare en svart lärjunge, som spelar på mannens bättre egenskaper för att leda hans 
handlande i negativa och destruktiva banor." 

Sabotagen mot ledarna har medfört att världen för närvarande knappt har några goda 
ledare, som är vakna och medvetna och opåverkade av dessa krafter. Hela det politiska 
området har denne svarte mästare på ett systematiskt och vetenskapligt sätt korrumperat och 
förvirrat. 
 
 

Den fjärde svarte mästaren saboterar världens ekonomi 
 

Denne svarte mästare söker sabotera ekonomin för alla världens nationer. Åter igen är det 
många enskilda människors girighet och de stora massornas tröghet, som underlättar 
verksamheten. Folkens tillgångar, antingen gruppers eller nationers, består av planetens 
naturresurser och människornas arbets- och tankeförmåga. I en väl organiserad ekonomisk 
struktur skulle flödet av varor och tjänster ske ohindrat och, likt blodomloppet i 
människokroppen, livnära och berika hela mänskligheten. Penningen är utmärkt som 
måttstock för det- 
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ta flöde av varor och tjänster, och rätt använd underlättar den det. Men när de onda krafterna 
tar kontroll över denna måttstock, kan de förstöra det normala flödet av varor och tjänster. 
Idag är detta problem akut av två orsaker: det finns en större mängd människor i inkarnation 
och ett större överflöd av varor och tjänster. Penningen är inte längre ett mått på 
mänsklighetens välstånd, utan ett redskap som utnyttjas mot människorna. 
 
 

Den femte svarte mästaren saboterar undervisningen. 
 

Den femte svarte mästaren står i spetsen för en organisation av svarta invigda och 
lärjungar, som strävar att förstöra undervisningens processer och att i stället införa, genom de 
kanaler som skolväsendet skapat, alla metoder som finns att fördärva människor från tidig till 
vuxen ålder. Glöm inte att detta är organiserat! Det är inte något som bara händer. Det har 
organiserats i det bestämda syftet att drabba undervisningen i alla länder. 

Den Vita Logen och dess hierarki av mästare är beredda att framträda i människoriket 
med genomtänkta metoder och arbetssätt för ett högeligen konstruktivt och kreativt samhälle i 
världen, när mänskligheten är redo. Problemet för Vita Logen består i att den kan vänta sig 
blott ringa samarbete från mänsklighetens sida, förrän mänskligheten lidit tillräckligt och 
erfarit tillräckligt drastiska resultat av sina val. Men den tiden nalkas, och det är alldeles 
nödvändigt att stora grupper av lärjungar klart förstår vilka mänsklighetens problem är och 
vilka de har varit. 

Svarta logen använder svaga människor, destruktiva människor, själviska och giriga 
människor som marionetter, verktyg, redskap. Sådana människor har sällan någon uppfattning 
om den verkliga omfattningen av den ondska de är inblandade i. 

Vita Logen vädjar om samarbete. De informerade och upplysta lärjungar och människor 
av god vilja, som är pålitliga bundsförvanter till ljusets krafter, uppmanas att deltaga i kreativt 
arbete till människosläktets fromma. Därför bemödar sig för närvarande Vita Logen att på allt 
sätt informera och undervisa lärjungar och människor av god vilja för att de skall veta om och 
förstå de problem som mänskligheten står inför och sålunda bli i stånd att arbeta tillsammans 
med ljusets krafter. 
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Det universella alfabetet 
 

14 augusti 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Av denna lektion kunde endast brottstycken erinras. Man avhandlade hur de tre 

grundläggande slagen av rörelse i universum kunde återges i ett slags alfabet, som skulle 
kunna förstås av alla folk. De tre rörelsesätten återgavs så: 
 a) rotativ eller cirkulär rörelse:   
 b) progressiv eller rätlinjig rörelse, såväl vertikal som horisontal:   
 c) spiralrörelse, antingen höger- eller vänsterriktad:   
Eleven fick sig visat hur dessa tre grundläggande rörelser – den rotativa, progressiva och 
spirala kunde uttryckas i symbolform och så utgöra ett alfabet för varje slags språk. Följande 
är några exempel: 
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Medvetenhet 
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Reinkarnation 
 

11 september 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Det finns mycket få precisa uppgifter om reinkarnation. I Asien är man förtrogen med 

tanken men förstår ofta inte dess följdsatser. Västvärlden är redo för kunskapen. Mer måste 
offentliggöras. 

Varje personlighet är en matematisk ekvation av energier. Denna utgör 
personlighetsmönstret för själen i en viss inkarnation. Ibland hämmas vissa redan utvecklade 
själsegenskaper och används andra för att individen skall uppnå vad som erfordras. Man 
borde kunna förstå mer av vad individen utför och bearbetar under ett visst liv och vilka 
aktiviteter som kan gagna honom. Detta skulle vara till stor hjälp för mänskligheten. 
Reinkarnationen är den enda grundvalen för undervisning om livslagar, energier, orsak och 
verkan i ett universum, som arbetar efter lag och ordning. 

Hittills har människan på vår planet gått framåt helt sakta, med mycket smärta och 
lidande. Så behövde det inte vara. Människan borde kunna växa som ett träd växer – i 
rytmiska cykler, ordnat och vackert, långt mindre kvalfyllt. Men eftersom hon inte förstår de 
kosmiska lagarna om orsak och verkan eller hur och varför hon växer, famlar hon i blindo. 
Hon tror att hon kommit hit för att hopa ägodelar. Ofta vet hon inget annat mål. Eller får hon 
kämpa för att alls få mat, tak över huvudet och kläder på kroppen och lyckas knappt. Hon vet 
inget om sitt gudomliga öde eller orsaken till och ändamålet med sin tillvaro i fysiskt hölje. 

För lärjungen såväl som för aspiranten finns fyra särskilda ting, som hindrar 
framåtskridandet i vilket liv det vara må. Det kan gälla en eller flera av dessa ting: 
materialism, självupptagenhet eller själviskhet, högmod, fruktan. Materialismen skiljer oss 
från livet, och på det mentala stadiet skiljer högmodet oss från livet. Självupptagenheten 
isolerar och begränsar individens liv. På en något högre nivå kan fruktan isolera och begränsa 
lärjungens aktiviteter. Alla andra problem kan inordnas under dessa fyra. Sinnliga begär hör 
hemma under materialismen liksom begäret efter ägodelar. Fruktan skiljer 
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oss från kärleken. 

Fullkomlig kärlek förjagar fruktan, sade Kristus. Ju bättre vi inser att vi befinner oss i ett 
kärlekens och visdomens solsystem, där den fullkomliga kärleken sörjer för och skyddar oss, 
desto bättre övervinner vi fruktan. 

Högmodet övervinner vi genom att inse att vi är en oupplöslig och nödvändig del av Guds 
liv, att Gud är beroende av oss och vi av Honom. Vi kan inte leva isolerade från Honom. 
Kristus sade, "I Honom lever vi, rör vi oss och har vi vår boning." Att veta att vi är beroende 
av Hans liv får högmodet och känslan av avskildhet att smälta bort. 

Självupptagenheten är svårare att övervinna. Den beror på sådan upptagenhet med 
personlighetens jag, att individen är omedveten om omvärlden. Han kan förefalla vara 
medveten om livet omkring honom, men egentligen kretsar allt kring hans egen lilla värld. 
Ofta är det bara svåra lidanden, som kan hejda denna cirkelrörelse runt ett nära nog 
stillastående centrum. 
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Meditation 
 

23 juli 1980 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Fem resultat av meditation: 

 
(En återkommande dröm, som jag vaknade efter med ett inre krav att minnas.) 

 
(a) Illumination ifråga om de ting man studerar. 

 
(b) Insikt i de problem inom oss som behöver utredas. 

 
(c) Kreativa ideer – nya sätt att utföra saker – nya rön – nya uppfinningar. 

 
(d) Ögonblicklig förening mellan själen och personligheten. 

 
(e) Insikt i naturens och livets lagar. 
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Nya etapper i medvetandets utveckling 
 

September 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Lärjungens förmågor kan ses som en mutation i utvecklingen av människans normala 

förmågor. Mutationer förekommer i de organiska naturrikena och innebär att det under 
pågående livscykel uppträder en ny och annorlunda typ av livsform. 

Ifråga om medvetenheten innebär mutation att det uppträder nya och häpnadsväckande 
förmågor i medvetenheten närmast oförmedlat. I teosofisk framställning talar man om 
rotraser: en ny rotras uppstår ur närmast föregående vid en mental vändpunkt. Mänskligheten 
befinner sig för närvarande vid en sådan vändpunkt, där det finns möjlighet för nya förmågor 
att uppenbara sig. "Mutation" är inte den exakta termen, men om den vidgas till att avse också 
medvetenheten, svarar den mot begreppet. 

I början av föreläsningen sade läraren att han inte tänkte tala om så kallade psykiska 
förmågor utan om ett nytt inslag i mänsklighetens medvetande, en ny utveckling, som gäller 
kontakten mellan kausalmedvetandet och den eteriska hjärnan. 
Läraren fick frågan huruvida radioaktiviteten hade något med dessa skeenden att göra eller ej. 
Han svarade: 

"Det är mutation i medvetandet mer än i det fysiska organet. 
"Radioaktiviteten är i mineralriket ren ande. Därför förmedlar den till 

kroppscellerna energi från högsta triaden. Denna kan vara skadlig i större doser 
men gör det annars möjligt för höljet att lättare anpassa sig till medvetandets 
mutation." 

VPN De ord som användes tjänade till att uttrycka en ide, inte exakta uppgifter i vetenskaplig 
bemärkelse. 

Vi översvämmas idag av böcker som skrivits av "kontaktpersoner" – människor som "är i 
kontakt med andra världar". Mycket av det som sägs däri är förvrängning, mycket är insvept i 
det emotionala självbedrägeriets dimmor. Men det ingår ändå i höjningen upp i nya 
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medvetenhetstillstånd. Dessa människor känner hur en ny era i medvetenheten bryter in, och 
om medvetenheten är odisciplinerad och oskolad blir det nödvändigtvis sådana resultat. Sök 
efter guldkornen bland fenomenets alla agnar! 

Lärjungar, som deltar i lektioner anordnade av första strålens ashram, får information om 
detta och utbildning i att hantera det. På grund av den snabba höjningen intensifieras 
undervisningen, och en del diktamen förekommer också ibland. På grund av denna snabba 
utveckling av medvetenheten kommer det fram många nya ting i världen – ny information – 
nya vägar till hälsa – nya upptäckter – nya undervisningsmetoder. 

Upptäckten av atomenergin kom för tidigt men gjordes ändå inte av en slump. 
Jordmänskligheten sitter fast i materialismen, och enda sättet att väcka den var att möjliggöra 
ett genombrott i fysiska världen, nämligen genom att låta människorna klyva atomen. Istället 
för ett genombrott i medvetandet, det vill säga uppifrån och ner, måste det komma nerifrån 
och upp. 

Atomklyvningen, framställningen av radioaktiva ämnen, åstadkommer i 
människokroppens celler ett tillstånd, som gör den fysiska hjärnan mottaglig för ett 
genombrott i medvetandet. För mycken radioaktivitet skulle kunna förgöra mänskligheten. 
Det är ur viss synpunkt ett mycket kostsamt sätt att göra det på. Vi får räkna med att många 
människor går ur inkarnation i vad som verkar vara underliga epidemier. Därmed kommer 
förmodligen de mer materialistiskt sinnade att tas ur inkarnation, i synnerhet en grupp som är 
ytterst materialistisk. 

Radioaktivitet vållar ett visst mått av fysisk spänning i nervsystemets finare substans, 
spänning som är svår att bestämma. Detta är kanske en orsak till att många människor tar till 
lugnande medel, vilket inte är bra. Ett visst mått av spänning ger fokus och står i samband 
med en ny sorts fokus i hjärnan. Sådan fokus är inom vissa gränser mycket bra och gör 
mänskligheten mer mottaglig för detta medvetandetillstånd. Det innebär att det automatiskt 
byggs en bro, antahkarana, mellan människans medvetande och fysiska höljen. (Detta sagt 
bara för att förmedla en idé.) 

Man kan säga att mänskligheten har inlåtit sig på ett nytt slags experiment på planeten, 
nämligen att med hjälp av radioaktiviteten höja frekvensen hos organismens celler – alltså 
utnyttja fysiska medel snarare än medvetandehöjningen. Det blir dödsoffer, men det kan i det 
långa loppet visa sig vara en metod för snabbutveckling. Nucleus caudatus är ett organ, som 
resonerar med medvetenheten. Den är i stånd att resonera med medvetandets moduleringar 
liksom en harpa med många strängar. 
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September 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Det finns två aspekter av en idé: nämligen idéns kropp och idéns liv eller ande. 
Vi kan förstå en idé rent intellektuellt med det mentala och veta vad orden betyder. Men 

idéns energi får vi tillgång till först när vi nått den kausala förståelsen av idén. De flesta 
människor uppfångar bara idéns form, inte dess liv. När en idé verkligen blir dynamisk, har 
individen tillgodogjort sig båda dessa beståndsdelar. 
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Skapelseprocessen 
 

17 oktober 1960  
Nattlektion  
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Vi talar ofta om skapelseprocessen och om att vi själva söker vara kreativa. Det är viktigt 

att klarare förstå vad skapelseprocessen är. Vi skulle kunna förklara den så: anden, den ende 
blev de två – anden och materien, vilka uttrycker sig som liv och form. Mellan dessa två stora 
motsatta poler äger skapelseprocessen rum. 

Skapelseprocessen är den process, vari livet anpassas till formen (med avseende på 
kosmos eller universum) för att frambringa medvetenhetens blomma. Anden och materien – 
fadern och modern – arbetar på att bygga bättre former åt livet, så att avsett slag av 
medvetenhet kan uppstå. 

Att anpassa livet till formerna och formerna till livet är hela skapelseprocessen med sikte 
på slutresultatet: att frambringa medvetenhet. I formhänseende – en galax, ett solsystem, en 
planet, en växt, en människa med hennes höljen – görs en ständig ansträngning att finna allt 
lämpligare, allt vackrare, allt böjligare former. I livshänseende riktas ansträngningen mot att 
allt bättre styra och använda formen. Med dessa bemödanden söker man uppnå flera mål i den 
ständigt pågående skapelseprocessen: snabbare, mer fulländad och mer harmonisk tillväxt av 
medvetandet. 

I universums idoga verkstäder prövas många former. Vissa visar sig vara lämpligare än 
andra. Vissa ger bättre resultat än andra. På planeten Jorden har växande genom strid och 
kamp mot ondskan visat sig frambringa en starkare och visare medvetenhet än vad en del 
andra planeter kan uppvisa. Men i fråga om skönhet i medvetandet har vår planet blivit efter 
och måste ta bristen igen. 

Medvetandet är resultatet av andens kontakt med formen – dess utforskning av formen, 
erfarenhet av formen. Medvetandet är kärlek, ty det har inom sig förnimmelsen av alla 
förhållanden, alla kontakter med livet och formen (i tiden – allt). Medvetandet är därför det 
magnetiska kraftfält som anden och materien upprättar genom sitt inbördes förhållande. Det är 
därför orden kärlek och magnetism används 
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nästan synonymt i språket. Medvetandet är också visdom. Visdom betyder att mening och 
värden har uppstått och blivit igenkända. Medvetandet känner igen värden och mening, då 
livet kommer i kontakt med formen. 

Man bygger sig ett hus och flyttar in i det. Livet har flyttat in i formen. Man får uppleva 
och erfara sådant som har värde och mening. Livet flyttar in i formens hus, och medvetandet 
blir skapelsens resultat. 

Konstnären i människoriket riktar människornas uppmärksamhet på denna väldiga 
skapelseprocess. Målaren söker få mänskligheten inse att det finns en livsaspekt som uttrycker 
sig genom alla former. Antingen han vet det eller inte strävar han visa att formen inte är den 
yttersta verkligheten. Den finns till för att låta livet komma till uttryck genom sig och låta 
medvetandet blomma. Detsamma gäller bildhuggaren. Målaren måste framhäva livsaspekten, 
skulptören likaså. Arkitekten däremot framhäver formsidan, formens skönhet – formen i sin 
betydelse som livets hus. Han ritar byggnader att hysa en kultur. I sin tur inverkar 
byggnaderna på det slags liv, som kan komma till uttryck i en kultur. 

Musikern talar om egenskaper hos medvetandet. Han fäster vår uppmärksamhet på 
medvetenhetsaspekten och på egenskapens nyanser på många nivåer – ljudet – musiken – är 
medvetandets skala. 

Religionen borde ägna sig åt medvetandets kärleksaspekt, vilket den gör men kunde göra 
bättre. Religionen avser människans förhållande till andens och materiens hela verklighet. 
Alla religioner talar om kärleken. Att ge människan förståelse för medvetandets kärleksaspekt 
är religionens egentliga uppgift. 

Vetenskapens (ännu ej insedda) uppgift är att ge människan förståelse för medvetandets 
visdomsaspekt – skapelseprocessens värde och mening, andens kontakt med materien. 
Vetenskapen har förlorat sig i formvärldens yttre ting. Den kommer med tiden att finna sitt 
verkliga syfte. Vetenskapen och religionen skall då gemensamt åta sig uppgiften att göra 
människan medveten om sig själv såsom kärlek-visdom. 

Den kreativa delen av litteraturen berör alla tre aspekterna av skapelseprocessen. 
Dramatiken ägnar sig åt livets kamp med arbetet i och genom formen och skildrar det lyckliga 
eller tragiska slutet i försöken att skapa medvetenhet. Litteraturen handlar allmänt sett om 
livet, formen och medvetandets kvalitet. Litteraturen skall en dag betraktas som den 
syntetiserande formen i människans kultur och medvetenhetsutveckling. 

Skapelseprocessen innebär att formen anpassas till livet och livet till formen. På lägre nivå 
igenkänner människan denna skapelsepro- 
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cess i konsten, religionen och vetenskapen. Därigenom blir människan skapande på en lägre 
nivå men växer allt snabbare i medvetenhet ju bättre hon kan göra detta. 
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Kaos och ordning 
 

Oktober 1960 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
I egenskap av lärjungar på Vägen söker vi klart uppfatta de stora frågorna på vår planet, så 

att vi kan samarbeta med planethierarkin, arbeta konstruktivt efter Planen. Detta är det enda 
handlingssätt som kan ge oss tillfredsställelse, en känsla av trygghet och det växande i 
medvetandet vi söker. Det är inte lätt att se den stora planetära Planen och meningen såsom 
den utformas. Ofta talar svarta logen och det ondas mästare som vore de ljusets änglar och 
förefaller även vara sådana, till dess vi utmanar dem i Kristi namn. 

Vi skulle kunna säga att striden på vår planet står mellan kaos och ordning. Kaos och 
förvirring är de stora motståndarna till ordning – manifestationens negativa och positiva poler. 
Materien ensam är kaos utan andens kraft att befalla. Sjukdom uppstår då kaos segrat för 
stunden. Krig och svält och farsot söker förstöra ordningen. 

Det finns en världsomfattande kraft, som strävar att göra mänskligheten till en enda 
utslätad robotlik massa. Den kraften arbetar för kaos. Målet är att dra mänskligheten tillbaka 
till djurrikets nivå, så att den kan styras som en boskapshjord. Antingen segrar kaos till sist 
eller uppslukas det av ordningen. Kampen mellan de två för med sig att människan växer och 
härdas. Ty människan måste välja sida. Människan finner denna yttre kamp speglad inom sig. 
I själva verket når kampen sin höjdpunkt i människan. Det är i människan, som maktbalansen 
först måste nås och sedan slutsegern för ordningen vinnas. 

I de undermänskliga rikena härskar materien och är anden fängslad. I de övermänskliga 
rikena styr anden och har materien besegrats. Mänskligheten är således den axel runt vilken 
kampen föres i vårt solsystem; vår mänsklighet på vår planet och solsystemets andra 
människosläkten på sina planeter. Människan ansluter sig till antingen kaos krafter eller 
ordningens krafter. Det är i människan som striden föres särskilt våldsamt, men det är också i 
människoriket som de största segrarna kan vinnas. I denna strid kan människan sanner- 
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ligen vinna livets segerkrans. Av alla naturriken har människan mest att vinna och mest att 
förlora. 

Människan är på en gång en soldat i Logos armé och själv en mikrokosmisk logos för sina 
flera höljen och alla de ytterst små väsen som utgör hennes eget universum. Människan måste 
först bringa ordning i sitt eget individuella universum, om hon önskar bli en dugande soldat i 
Logos armé. Det är därför hon ständigt får veta att hon måste lära sig att styra sina höljen, 
särskilt dem i personlighetens tre världar. Som resultat av denna ansträngning vidgas hennes 
medvetenhet, utvecklas hennes vilja, kärlek-visdom och intelligenta aktivitet. 

Under långliga tider har människan kämpat för livsvärden: lag och ordning i de tre 
världarna. Idag söker kaoskrafterna i vårt samhälle riva ner dessa värden och slunga 
människan tillbaka i ett tillstånd av förvildning, där ingen livslag råder. Kaos är materiens 
naturliga tillstånd, som råder innan anden börjat verka och göra intryck på den. När anden väl 
kommit i kontakt med materien och börjat forma den för livets uttryck, uppstår ordning. 
Människan blir sonen av fadern-modern, ordningens väktare. 

Eftersom människan är en medveten Guds son, är hon den punkt där slaget vinnes eller 
förloras. Människan kan välja. Människan är sammanfattningen av universum. Hon är 
slagfältet. Människan är segraren när slaget är utkämpat. Mänskligheten är universums 
främsta stridslinje och prövoställe, och detta är förklaringen av människolivets svårighet. Men 
människans belöning är oerhörd, övergår hennes föreställning. Hon blir materiens herre och 
övergår till femte naturriket, till allt vidare fält av genomlyst erfarenhet i världsalltet. Till sist 
uppslukar ordningen kaos och upphöjs materien i himmelen. 

Människan finner alla sina förmågor prövas till bristningsgränsen. Innan hon blir en 
lärjunge på Vägen, rör hennes problem främst det personliga jaget, det liv hon lever åtskils 
från andra, själviskheten, upptagenheten med de små personliga begären. Hon lider på grund 
av sina emotioner och själviska begär. När hon blivit lärjunge på Vägen, finner hon att den 
stora ansträngningen består i att bruka urskillning. Hon har nått en viss grad av behärskning i 
personlighetens tre världar och söker nu famna de eviga andliga värdena. När hon kommit dit, 
söker de svarta krafterna omtöckna hennes urskillningsförmåga, förvända hennes syn på egna 
mål och förmå henne att arbeta för deras mål, bedragen med ord och fraser som klingar bra. 
Här är det stora provet: urskillning. 

Idag har vi i vår livsvåg på vår planet nått avgörandets punkt i kampen mellan ordning och 
kaos. Skall mänskligheten sjunka ner till att bli en oformlig massa av slavar utan ansikten, ett 
monster vid namn staten – i viss bemärkelse bara ett annat namn på antikrist – 
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eller skall Guds söner, individualiserade människor, stiga till stora höjder av ordning, skönhet 
och rättvisa och leda mänskligheten till dessa höjder? Världens lärjungar skall vända 
krigslyckan, om de kan hålla stadigt fast vid de andliga värden och mål de ser och känner. 

Låt oss bedja om urskillning att känna skillnaden mellan antikrist och Kristus. Antikrist är 
kaos herre. Kristus är ordningens, sanningens, skönhetens, rättvisans och kärlekens herre. 
Antikrist skulle, om han segrade, förvandla mänskligheten till boskap, som våra herrar, 
materiens slavar, skulle njuggt utfodra med världens blott fysiska värden. Kristus uppfordrar 
mänskligheten att söka bli Guds upplysta söner och den fysiska världens mästare. Ty antingen 
har vi världen i vår makt eller har världen oss i sin makt. Vi måste bestämma oss: vill vi vara 
materiens slavar eller dess mästare? 
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Människosläktets medvetenhet 
av Manu 

 
24 februari 1961 
Nattlektion för Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
VPN Här finns åtskilliga elever. Det är inte en vanlig lektionssal – liknar mer ett tempel. Man 
diskuterar medvetenheten. 

Läraren är klädd i skrud. Vanligen bär han inte skrud. Den har elfenbensfärg – någon sorts 
dekorativ nyans av violett. Han är en lärare av högre rang än de andra. Jag tror det är en 
ashram på första strålen, en ashram som ägnar sig åt den nuvarande jordmänsklighetens 
medvetande. Han säger: 

"Det har varit ett mycket stort problem med vår planet, eftersom 
medvetandet hos den planetära livsvågen har utvecklats så sakta. Särskilt svårt 
har det varit att få till stånd en förbindelse mellan själen och personligheten. 
Man anstränger sig att påskynda medvetenhetsutvecklingen. Detta förutsätter 
att de olika höljenas materia förändras: organismens, eter-, emotional- och 
mentalhöljenas materia. Människorna förmår inte bära medvetandets 
frekvenser. Medvetandet är naturligtvis en frekvens. Materien måste kunna 
bära energiens frekvens. 

"Man prövar en ny metod, ett nytt sätt att närma sig planetens mänsklighet. 
Denna metod skall särskilt innefatta dem som befinner sig på högre 
utvecklingsstadier – en ansträngning att föra in materia med högre frekvens. 

VPN Det är en underlig metod. Jag försöker förstå den – något mycket underligt. 
SK Vad är det underliga med den? 
VPN Jag vet inte hur det går till. Jag tror han förklarar det litet mera om en stund. Det är 
mycket konstigt, eftersom det ser ut som vore det materia. Materia utifrån – inte bara någon 
annan planet – genomträngande materia som rör sig in i vårt solsystem, når alla planeterna 
men särskilt planeten Jorden. 
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Denna etermateria reagerar nu och kommer allt mer att reagera med utstrålningarna från 
solen och planeterna. Den kommer att orsaka en sorts lysförmåga i vår atmosfär över hela 
Jorden. Den rör sig redan in mot oss en smula – vad man skulle kunna kalla ett väldigt 
etermoln – mer än hundra miljoner kilometer i genomskärning. 

Denna metod härrör inte från vår planet, inte ens från vårt solsystem. Den har faktiskt sitt 
ursprung utanför vårt solsystem. Detta, som nu påverkar hela solsystemet, har man utnyttjat 
för att främja medvetandets utveckling på vår planet. 

Detta är mycket allvarligt. Det är inte så mycket en lektion som ett möte, en tilldragelse 
med djupare innebörd. Det är många närvarande. Många medlemmar av ashramerna och en 
del av eleverna. Vi står samlade i ena delen av salen – inte i huvuddelen. Den liknar en hörsal 
men också ett tempel. 
SK Hur många tror du är närvarande? 
VPN Jag tror det är flera hundra. 
SK Var befinner du dig? Vilken del befinner du dig i? Är du tillsammans med eleverna? 
VPN Några av eleverna befinner sig i högra delen av salen. 

Denna etermateria kommer att genomtränga eterhöljet hos människorna på planeten. De 
mer utvecklade kommer att kunna tåla det. De kommer att få betydligt mer förståelse – 
betydligt större förmåga att inse samband, inse varför förhållandena är sådana de är på vår 
planet. Det är som om vi levde i mörker och inte kunde se. Denna materia, som tränger 
igenom eterhöljet, kommer att hjälpa oss att orka mer av eterenergin. Vi kommer att förstå 
klarare än vi nu gör, se klarare. En del människor kommer inte att orka med det. Det blir likt 
en epidemi som tar dem ur inkarnation. Andra kommer inte att reagera alls, då energin inte 
kan tränga igenom den tätare materien med dess lägre frekvens. Talaren säger: 

"Detta är något gott och uppbyggande – det kommer att gynna 
evolutionsprocessen och bidra till att förändra en del förhållanden på planeten 
snabbare. Det kommer också att påverka växtlivet. Växterna kommer att växa 
snabbare och bättre." 

VPN Detta är inte en föreläsning – det är en orientering, som ges ashramernas grupper ifråga 
om det man förväntar sig skall hända och som man planerar för. Talaren säger: 

"Detta har redan börjat hända så smått. En mycket, mycket tunn kant av 
denna etermateria har nått in i vårt område av solsystemet. Den påverkar också 
planeten Venus. Detta är en av orsakerna till att planeten lyser mycket starkare. 
Det beror inte endast på att den befinner sig närmare 
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Jorden utan också på denna etermateria, som nästan är grovfysisk." 
SK Säger han var detta eteriska moln kommer ifrån? 
VPN Han säger: 

"Vårt solsystem rör sig in i det. Det rör sig in mot oss. Det är två rörelser." 
SK Var kommer det ifrån? 
VPN Det utgör en del av rymden själv, ett av dessa tillstånd långt ute i rymden, som vi möter 
då solsystemet färdas genom rymden. Under årmiljonerna händer det ibland att vårt system 
korsar mönster av energi eller materia. Allt ingår i den plan eller avsikt som har med vår Sol-
Logos att göra och därmed påverkar allt liv på alla planeterna. Han säger: 

"Vi får inte bli rädda. Förändringarna kommer inte att medföra någon 
förstörelse eller katastrof för solsystemet. Vårt solsystem kommer att gå vidare 
i sin evolution och sitt framåtskridande, och vår planet Jorden likaså. Detta 
gagnar dem som studerar kunskapen, förstår fenomenet och inte skräms eller 
upprörs av det. Sådana förvandlingar i organismen, eterhöljet, emotional- och 
mentalhöljena, som annars skulle ta flera inkarnationer, kan nu ske mycket 
snabbare. 

"Själen, jaget, får en klarare, bättre anpassad och integrerad uppsättning 
höljen, och får det snabbare. De, som studerar kunskapen och förstår den, skall 
inse och förstå också detta. Utvecklade och integrerade människor, som ännu 
inte funnit kunskapen, skall finna den och förstå den; liksom många andra, som 
är goda, intelligenta människor med konstruktiv livssyn. 

"För dem som är negativa, destruktiva, kommer materiens mörker att öka, 
så att deras höljen blir mindre användbara för dem. Det är en positiv sak, 
positiv i så måtto att det gynnar de uppbyggande krafterna. 

"Tiden för stora förändringar är nästan inne. Dessa förändringar skall göra 
oss mer medvetna om oss själva såsom jag, såsom själar." 

VPN När man sitter här, förstår man vad han menar. Man förnimmer en styrka och integration 
och koncentration och medvetenhet och kunskap, och man förnimmer den oavbrutet. En klar 
insikt om att man skulle kunna vara mer integrerad – som om man samlade ihop sig och visste 
med sig om att vara "jaget, själen, evig och odödlig". Det är som att stå i ljuset. Det finns en 
förnimmelse av klarhet, som man vanligen inte har. Det är en telepatisk kontakt med 
kunskapen, en 
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omedelbar förståelse från högre nivåer, från de kausala medvetenhetsnivåerna. Den verkar 
lätt, inte svår, den här sortens kontakt, men det är därför att man befinner sig i en viss 
atmosfär. Kanske det är därför att man är i ashramen och bland medlemmar av ashramen. Jag 
tror att lärjungarna och eleverna är medvetna om detta. 

Talaren är inte den vanlige läraren. Han är någon i ledande ställning på viljestrålen. Inte 
mästaren Jupiter, inte mästaren Morya. Det är Manu. Talaren vänder sig inte direkt till oss 
utan till människor som står högre än vi i ashramen. 
SK Har du sett honom föreläsa någon gång tidigare? 
VPN Jag har inte sett honom förut. Han har stor kraft och myndighet. Det är kanske därför 
man får sådan förnimmelse av klarhet. I hans ljus skall vi se ljuset. 

Det finns styrka – stor styrka och stor visdom – stor klarhet. Det är en klarhet man tycker 
om. Viljestrålens energi är inte så påfrestande som man kanske tror. Talaren ger en känslan av 
att viljestrålens energi är liv. 

Jag vet också varför detta verkar underligt. Det är ett försök eller en metod eller ett sätt att 
förnya eterhöljet och organismen. Det är detta etermoln, som är på väg in, utan nedrivande 
kraft, utan att behöva förstöra särskilt mycket. Det är ett sätt att föra in liv för att göra det 
möjligt för formen att tåla högre spänning av energi, ta emot starkare energi utan att förstöras. 
Annars skulle grupper av människor behöva gå ur inkarnation för att sedan komma tillbaka 
gång på gång för att anpassa sig. Med förbättrade höljen blir det möjligt att uträtta mycket 
mera under den korta tid som står till buds. 

Man förnimmer livskraften. Kraft är inte rätta ordet. Livsenergin – en stark och klar 
förnimmelse av livsenergin. Den skiljer sig från vad jag känt eller upplevat tidigare. Talaren 
säger: 

"Ni måste ha modet att leva. Ni måste ha modet att inte störas eller 
skrämmas av förändringar. Vet och var från ert inre och utåt!" 

VPN Detta är ämnat för människoriket. Han säger: 
"Det är därför det finns lärjungar i människoriket närvarande. Vet och var 

inifrån ert jag och utåt!" 
VPN Man känner vad Han menar – om man kan hålla det kvar. Han säger: 

"Ljusets liv är inom er. 
"Livets ljuslåga är inom er, vet detta! Och vet att ondskan och förstörelsens 

krafter inte kan komma er nära! 
"Vet att ni är livet! 
"Ni är Guds ljuslågor, bärare av den eviga elden. Vet det!" 

VPN Jag försöker hela tiden förstå varför detta förefaller vara en 
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mycket allvarlig tilldragelse. Kanske det beror på Manus närvaro. Han är ju bärare av 
livsaspektens energi. Jag tror att alla lärjungar försöker uppfatta någon aspekt av medvetandet 
eller åtminstone meningen för människorna på planeten. Man inser att vi under större delen av 
vår tid befinner oss i ett medvetenhetens dunkel, ty tanken är så klar här. Det finns sådan 
klarhet, sådant annorlunda perspektiv på livet, sådan annorlunda inriktning. 

Manu verkar i sig själv sammanfatta vad människosläktet är på en planet. Detta har en 
mycket dynamisk energiverkan. Det har en strålglans omkring sig – strålglans och makt. Men 
det är en makt, som är sanning och liv och kärlek – motsatsen till makt i negativ bemärkelse. 

Det är energier som verkar här. Jag tror det är frekvenser, som betyder något för 
medvetandet hos dem som står på högre nivåer i ashramen. Det är som om dessa frekvenser 
riktades mot dem och de förstod dem. Vi strävar att bli medvetna om vad de betyder, ty vi är 
inte på samma frekvens, har inte samma kapacitet – vi lärjungar, elever. Jag vet att det är mer 
som jag vill förstå. Han säger: 

"Denna information kommer att nå ut till många grupper. Det kommer att 
ryktas om den från vetenskapliga kretsar. Man kommer att nämna litet om det 
då och då i forskningsrapporter, för att förbereda folk på underliga skeenden. 
Om vi är uppmärksamma, skall vi finna sådana hänvisningar också i vanliga 
tidningar och tidskrifter. En del av de olika esoteriska grupperna kommer att få 
denna information på ett eller annat sätt, genom sina ledare eller genom andra 
egna kontakter med källan. Många människor kommer att ha mycket mer 
utomsinnlig förnimmelse, eftersom den utomsinnliga är en normal 
uppfattningsförmåga på vissa utvecklingsstadier." 

VPN Det är mycket intressant att bli medveten om kontaktfrekvenser, som ligger bortom vårt 
eget frekvensband och det band som används vid kontakten med ashramnivån. Men eleverna 
får åtminstone veta huvudpunkterna i detta möte, vad det handlar om och varför det hålls. Han 
säger: 

"Mycket snart kommer vetenskapsmän att mumla och muttra om detta 
fenomen, eftersom detta väldiga etermoln alldeles avgjort skall påverka 
planetens materia och därmed också människans båda fysiska höljen: eterhöljet 
och organismen." 

VPN Läraren är med oss och säger att vår del av mötet nu är slut. Lärjungarna, eleverna ger 
sig av till något annat ställe. Vi lämnar det tempel eller den plats, där detta möte hållits. 
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Kärlekens verkan på medvetandet 
 

13 september 1961 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Medvetandets expansion är en kärleksaktivitet. Man inser förbundenheten eftersom man 

älskar. Kärleken är en sammanhållande kraft, som håller tingen förbundna med varandra. 
Genom att inse vilka förbindelser vi har med andra deltar vi i universums kärleksaktivitet. 

Själen eller kärleken är Kristus-aspekten hos individen. Genom att inse våra relationer 
med andra ökar vi på sätt och vis kärleksenergin i universum. Gud behöver vår förståelse för 
relationer. Gud gläds när vi börjar kunna se relationer, samband, förbindelser, liksom 
föräldrarna gläds när barnet börjar kunna tala. Allt eftersom vi vidgar vår medvetenhet, 
kommer vi Gud allt närmare, blir Honom allt mer lika. Ju mer det blir av givande och tagande 
mellan oss och Gud, liksom mellan oss och våra medmänniskor, desto mer förstår vi Honom. 
Gud behöver vår livsförståelse. Han är på sätt och vis ensam utan den. Han behöver vår 
förståelse av allt Han skapat. En självupptagen människa tränger samman sitt 
medvetandespektrum, och därmed förstör hon egentligen sitt medvetande. 
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Planeten Jordens strålningstillstånd 
 

5 september 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Livsformerna på planeten Jorden – det vill säga: mineralriket, växtriket, djurriket och 

människoriket – är i färd med att ta ett steg framåt, ett steg som kan beskrivas med ordet 
strålning. Strålning innebär att livet bryter igenom formen, då formen inte längre räcker till 
för att uttrycka livet. Det blir oerhörda förändringar i alla fyra naturrikena, och samtidigt med 
dessa blir det förändringar också i själva den fysiska planeten, allt för att göra det möjligt att 
bygga nya former. Visserligen hamnar stora landområden under havsytan eller förvandlas till 
öken för lång tid framåt, men det är för att rena och bereda dem för ett nytt stadium i 
evolutionen. Liksom bonden måste lägga åkrar i träda för att kunna få bättre skördar senare, 
så sker förändringar med hela planetens yta. 

Det som synes vara katastrof är i det långa loppet egentligen ingen katastrof. När man ser 
på det från en viss punkt i tid och rum, den punkt som det mänskliga medvetandet erbjuder, 
liknar förändringarna i världen en total katastrof och verkar de meningslösa och grymma. Om 
människorna ägde obruten medvetenhet, skulle de inte bli så olyckliga och skrämda. 
Ändamålet med dessa ting är alltid utveckling mot ett högre tillstånd av medvetande. 

Planeten Jorden är som helhet redan inne i en fas, där medvetandets utveckling sker allt 
snabbare. Detta innebär att nivåerna höjs i alla naturrikena. Det är därför det kommer att 
uppstå nya växt- och djurarter och nya former också i mineralriket. 

Jordens omvälvningar kommer att bryta vårt moderna civilisationsmönster, som för 
närvarande håller människans medvetande hårt inspärrat. Denna civilisation var bra så länge 
den gynnade medvetandets växt, men duger inte längre, då den verkar hämmande. Många 
intelligenta människor känner sig idag helt frustrerade, liksom tryckta mot en stenmur. Den 
civilisation de lever i ger dem ingen möjlighet till vidare utveckling. Vi har nått gränsen för 
formens förmåga att uttrycka livet. Den stora massan mindre utvecklade männi- 
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skor är tillfreds med materiella ting men tyngs ned av oro för sina skulder och en allmän 
känsla av otrygghet. De har mer begränsade möjligheter till utveckling; känner också de en 
mycket stark besvikelse. Detta är vad som menas, när det påpekas att formen inte längre tjänar 
livet. Människorna saknar mål och mening med sitt liv. En stor majoritet av dem, på alla 
utvecklingsstadier, ser inget mål framför sig och känner ingen entusiasm för vidare 
ansträngningar i livet. 

Så länge vi är i fysisk inkarnation, strömmar det energi in i oss genom mjältcentrum från 
planetväsendet (planetens fysiska liv). Människan liksom ligger i materiens moderliv och har 
förbindelse med sin moder, planeten, genom livets egen navelsträng. Lärjungen bör ha sin 
medvetenhet centrad i huvudet, i en punkt som är central för anpassningen av energiflödet. 
Nucleus caudatus är ett organ, som den mer framskridna människan kan bruka. Det används 
inte ännu av den vanliga mänskligheten, och mycket litet av en del lärjungar. 
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Varför mänskligheten är den fjärde 
skapande hierarkin 

 
8 maj 1962 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Inom femte naturriket brukar man kalla människan för muraren eller byggmästaren. Med 

sina tankar och känslor alstrar hon vibrationer, som med sina frekvenser drar till sig materia 
från eter-, emotional- och mentalvärldarna. Av denna materia uppför hon den byggnad, som 
är höljet för den mänskliga personligheten: eter-, emotional- och mentalhöljena. 

Materiens kvalitet bestäms av frekvenserna hos människans tankar och känslor. Eleverna 
fick se en tankeform, där de frekvenser människan sänder ut liknades vid ett transportband, 
som för in byggstenar. Detta skulle man kunna åskådliggöra med bilder, om man använde 
analogin med hur man bygger hus i lera eller tegel. De slags materia man bygger in i höljet 
bestämmer i sin tur de frekvenser höljet är mottagligt för. Men därutöver har människan, 
invånaren i huset, förmågan att ändra materien och strukturen. Eter-, emotional- och 
mentalmaterien är mycket lättrörligare än den grovfysiska materien, och därför är det lättare 
att bygga och ändra i dessa högre materier än i en grovfysisk struktur. Att det ofta tar så lång 
tid för människan att göra detta, beror på att hon är trög i att ändra sina mentala och 
emotionala frekvenser, sina tanke- och känslovanor. 

De energier, som automatiskt strömmar in i centra, består av vibrationer på alla tänkbara 
frekvenser, men höljena svarar bara på de frekvenser de resonerar med. En bra analogi är 
fiolsträngen. Dess spänning och tjocklek bestämmer tonen och frekvensen. Ju tjockare 
strängen är, desto lägre blir tonen. 

Alla vibrationsfrekvenser är ständigt tillgängliga, men människan uppfattar endast de 
frekvenser som materien i hennes höljen resonerar med. Detta för oss tillbaka till kvaliteten på 
de tankar hon tänker och känslor hon hyser, människan, monaden, invånaren i huset. 

Man visade tankeformer för att belysa förhållandena. 
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Meningens värld – 
planens och ändamålets värld 

 
16 december 1963 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Den verkliga meningen, förståelsen för meningens värld, är egentligen matematisk. Den 

har att göra med förmågan att se energimönster och deras samspel på planeten, förmågan att 
se hur skeendena hänger samman med planen och ändamålet. 

Det är betecknande för människorna att de tolkar händelser emotionalt, vilket betyder att 
skeenden för det mesta, för individer och kollektiv, får en känslomässig innebörd, som inte 
behöver ha något samband med den verkliga meningen. Människan uppfattar meningen på det 
konkreta intellektets nivå och på grundval av det fåtal fakta som finns tillgängliga vid en viss 
tidpunkt. Hon uppfattar meningen i förhållande till sitt eget själviska lilla livsområde. Det är 
ett begränsat sätt att närma sig meningens värld, och detta sätt att se samband har vanligtvis 
mycket ringa giltighet i den större värld som energimönstren utgör. 

Meningens värld är inblandad i de sätt på vilka energier möts och påverkar varandra i 
förhållande till den övergripande Planen och Avsikten. 

Händelserna själva är de slutresultat som erhålls, när frekvenser skär varandra. Man kan 
börja förstå vad meningen är inte genom att tolka händelserna utan genom att undersöka 
energierna och deras mötespunkter, där händelserna uppstår. På högre nivå skulle man kunna 
se detta matematiskt, liksom den hörbara överlagringsprodukten av två högfrekventa 
radiovågor. 

Människans försök att lägga in mening i händelser beror på hennes synsätt, vilket 
innefattar hennes bakgrund, utbildning och fördomar. Inom dessa begränsningar får därför 
samma händelse olika innebörd för olika individer eller kollektiv. Ta till exempel 
amerikanska oavhängighetsförklaringen. För engelsmännen var undertecknarna förrädare, för 
amerikanerna var de hjältar. Då människosläktet en gång 
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når den verkliga meningens värld, har det tagit ett stort steg framåt i sin strävan att förstå 
friheten, och det är en viktig sak i den övergripande Planen eller Avsikten. 

För att kunna komma meningens värld närmare är det nödvändigt att förstå 
evolutionsprocessen, att ha insikt i den esoteriska läran. Därvid får man inte behärskas av sina 
känslor eller begränsas av sitt konkreta intellekt. Det måste finnas elever och lärjungar, som 
kan börja förstå denna verkliga meningens värld och uttolka den för mänskligheten. 
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Manuns avdelning – 
livet, formen och medvetandet 

 
9 augusti 1964 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Universum rör sig framåt i en evolution av livet, formen och medvetandet. Detta kan 

symboliseras med Merkurii stav, där de två spiralerna representerar livet och formen, och 
staven i mitten medvetandet. Kom ihåg att symboler alltid har en sjufaldig innebörd (i vårt 
sjuvärldsuniversum); detta sagt i förbigående. 

Här skall vi använda ytterligare en symbol för att i ert tänkande skapa bättre möjligheter 
att förstå vad det är fråga om. Låt oss ta cirkeln med punkten i mitten. Punkten representerar 
livet, cirkeln materien och korset medvetandet. Triangeln står för den manifesterade 
formvärlden, som ju måste äga alla tre aspekterna för att kunna manifesteras. Syftet med 
symbolen är att kunna blixtsnabbt ge tanken ett helt mönster av begrepp. 

Så över till ämnet för denna serie lektioner. 
Livet i rörelse genom materien är den universella elektriciteten, som oundvikligen skapar 

ett magnetfält, vilket kallas medvetenheten. När livet flödar genom ren, odifferentierad 
materia, uppstår ett universellt, odifferentierat magnetfält. Det skapande universum existerar 
alltså ännu inte. Låt oss komma ihåg att detta odifferentierade magnetfält är medvetandet. Vi 
skulle kunna kalla det ett första, drömlikt tillstånd av medvetande. 

Formen uppstår på grund av medvetenheten. Detta är mycket viktigt att minnas. 
Medvetandet behöver formen för att kunna utvecklas. 

Livets flöde in i materien är involution (livets inveckling i materien). Men så snart 
medvetenheten kommer in på evolutionens väg (livets utveckling ur materien), behöver den 
olikartade former för att kunna nå sina utvecklingsmål. Eftersom medvetandet är magnetiskt, 
drar det till sig materien och bildar så former av olika slag. Detta börjar med grundämnena: 
syret är ett medvetenhetstillstånd och ett 
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magnetiskt tillstånd, guldet är ett medvetenhetstillstånd och ett magnetiskt tillstånd. I 
mineralriket finns det högsta medvetenhets- eller magnetiska tillståndet hos kristallerna. 

I varje rike byggs materien till allt mer sammansatta former, genom vilka livet flödar, 
medvetandet växer och i sin tur förändrar formerna. Medvetandet förändrar eller förvandlar 
inte själva livsaspekten. Men genom att förvandla formen som livet flödar igenom 
åstadkommer medvetandet oavbrutet en förändring av sig själv och en förvandling i enlighet 
med vad den själv uppfattar såsom önskvärt och kreativt. Självmedvetenheten betecknar en 
hög uppnådd nivå. 

Människan har nära nog obegränsad möjlighet att förvandla former. Hon förvandlar inte 
grundämnena men kan bygga en ändlös rad av former med materiens grundläggande 
byggstenar. Hon förvandlar minerala former, växtformer och djurformer och förvandlar 
därigenom medvetenheten i dessa former, i naturrikena under henne själv. I flera av 
världsreligionernas heliga skrifter uttrycks detta faktum med att människan "fått herraväldet" 
över de lägre rikena i naturen. Vi skulle kunna säga att människan utgör ett starkare 
magnetfält än djuret. 

Här skulle jag vilja att ni tänkte på analogins princip – som enkelt uttryckt handlar om 
likheter hos förhållanden. Analogins princip är sann, eftersom universum är byggt på ett 
mönster, som ändlöst upprepas på alla nivåer. Vi kan kalla det för principen om tre och fyra. I 
korthet: Livet flödar genom materien och alstrar därunder magnetismen eller medvetandet (de 
tre aspekterna). Det till mångfald manifesterade form-universum representeras av fyrtalet. 

Låt oss här återgå till vår analogiprincip, som gäller i alla världar och på alla nivåer. I 
lägsta, fysiska världen har människan upptäckt elektriciteten. Hon vet egentligen inte vad den 
är, men hon har upptäckt sätt att använda den på. Låt oss betrakta elektriciteten en stund. Vi 
kan säga att elektriciteten (livet) då den flödar genom en ledare (materien) alltid alstrar ett 
magnetfält (medvetenheten). Detta är principen på det vanliga tänkandets nivå, förståelig för 
människan som en vardaglig händelse. 

Människan har framställt elektromagneten (bildligt: medvetandet). Men elektriciteten 
upptäckte hon först i och med att hon upptäckte den naturliga magnetismen hos järnmalm. Det 
var kanske logiskt att hon först skulle upptäcka medvetenhetsaspekten, eftersom hon själv är 
självmedvetenhet. Genom att arbeta med magnetfältet kunde hon tämja och styra det liv som 
oavbrutet alstrar magnetfältet och så styra flödet av livsaspekten – och genom former hon 
förvandlat framställa vad hon vill. Hennes styrning av denna livsaspekt är vad vi kallar 
elektriciteten. Kom ihåg att det vi talar om sker i lägsta, fysiska värl- 
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den. 

Nu återgår vi till grundbegreppet: att livet i sitt flöde genom materien alstrar medvetandet, 
som bygger och förvandlar formerna. Livet varken bygger eller förvandlar formen. Det flödar 
genom de former som medvetandet tillhandahåller. 

En planetlogos eller sollogos är ett ofattbart högt medvetenhetstillstånd, som bygger och 
förvandlar oräkneliga former, genom vilka livet flödar. 

Energin är en aspekt av livet. Förmågan är en aspekt av medvetenheten. Man skulle kunna 
säga att livsaspektens ändamål är att flöda – att ge sig själv åt materien, varvid den alstrar 
medvetenhet. Medvetandet är med nödvändighet magnetiskt, ty det binder och håller samman 
livet och dess förhållande till materien. Till de närvarande eleverna sade han: 

"Er medvetenhet och alla människors medvetenhet förvandlar oavbrutet 
formerna, och nu mer än någonsin förut. Detta sker huvudsakligen genom en 
punkt i er medvetenhet, det konkreta intellektet. Det konkreta intellektet iakttar 
och analyserar formernas värld, bearbetar och förändrar den. Detta har 
förvandlat er civilisation (den övergripande medvetenhetsaspekten hos en 
nation eller mänskligheten), eftersom förändringen hos formerna påverkar det 
sätt på vilket livet flödar genom formerna. 

"Men till er elever skulle jag vilja säga något ytterligare: det är möjligt för 
människans totala, integrerade och förenade medvetenhet att öva en omedelbar 
verkan på formen, på materien. Detta är inte bara det konkreta intellektets, utan 
det totala medvetandets inverkan. De i femte naturriket har denna förmåga att 
omedelbart påverka formerna i de tre världarna (fysiska, emotionala, mentala-
kausala). Denna förmåga har sin första början i förmågan att behärska materien 
i personlighetens tre höljen. 

"Eftersom vi i vår tid är på väg in i nästa underras, som blir första början till 
nästa rotras, kommer människan att lära sig mer om det magnetiska 
medvetandets omedelbara inverkan på materien, formerna." 

VPN På en fråga om magnetiskt helande svarade han: 
"Enkelt uttryckt handlar det om att medvetandet i viss utsträckning 

förvandlar formen. Helaren förstår inte principen och har förmodligen ingen 
uppfattning om hur han utför sitt värv. Men tack vare sitt eget medvetandes 
utveckling kan han i viss utsträckning förändra formen för att låta flödet av liv 
bli mer harmoniskt. Detta behöver inte innebä- 
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ra att han totalt sett är en högt utvecklad individ. Men det har så att säga skett 
en utveckling i sidled, som möjliggjort detta i större eller mindre utsträckning. 
Organismen utsätts faktiskt för en magnetisk påverkan, som bättre rustar den 
för livsaspektens inflöde." 

VPN På frågan om ljudet svarade han: 
"Detta kan förefalla er svårt att förstå, men ljudet är medvetandets 'ord', 

som bygger formen. Det är ljudet som förvandlar den odifferentierade materien 
och bygger den till former. På sätt och vis kan man säga att den magnetiska 
helaren uttalar ordet. Människan kan lära sig att med sina mekaniska 
hjälpmedel använda ljudfrekvenser för att påverka organismen och därmed 
framkalla ett mer harmoniskt livsflöde, vilket vi kallar hälsa. 

"Logos uttalar ordet (ljudet), som bygger vårt solsystems form. Med sina 
ljudfrekvenser kan människan vålla förstörelse, innan hon lär sig använda dem 
konstruktivt. Att tämja kraftens åskviggar är en farlig bragd, som en Guds Son 
likväl en gång måste utföra." 
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Konst och arkitektur 
 

27 juli 1980 
Nattlektion 
Ihågkommen av Viola Petitt Neal 

 
Delar av denna nattlektion ihågkoms och nedtecknades senare av VPN. 
Sammanfattning av föreläsningen i slutet av lektionen: 
Italiens (renässans-) konst är frodig, dynamisk och skön. 
Franska konsten är förfinad och elegant. 
Engelska konsten är lika tråkig som engelska köket. Engelsmännen når sitt mästerskap i 

litteraturen – ordkonsten. 
Holländska konsten är jordnära, tung, men förtjusande. 
Ryska konsten är mystisk och vemodig. 
Egyptiska konsten och arkitekturen är monumental och kraftig. 
Grekiska arkitekturen är behagfull, symmetrisk och matematiskt tilltalande. 
Romerska arkitekturen är fast och stark. 
Orientens arkitektur är sinnlig, rik, frodig, med en överton av andlighet. 
Islams arkitektur är stark, stadigt fästad vid jorden, men sträcker sig uppåt i andlig 

strävan. 
Europas arkitektur (under medeltiden). Kristendom. Mystisk, behagfull, uppåtsträvande. 
Detta är bara mina anteckningar av vad jag minns från sammanfattningen av 

föreläsningen. 
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Materia och ande – 
en ny inställning hos medvetandet 

 
18 september 1960 
Nattlektion för Viola Petitt Neal 
Inspelad av SK 

 
SK Vad för lektion besöker du? 
VPN Min lektion börjar just. Jag tror omkring trettio elever är här. 
SK Vad är det för lektion? 
VPN Detta är mästaren ______s ashram, och ämnet är materia och ande. 

Vi börjar lektionen med att se på ett runt skinande klot av energi i mitten av rummet. Det 
är klart lysande, liksom klart vatten lyser som silver i solskenet. Energier rör sig vackert i 
detta klot. Det är ett stort klot, ungefär en meter i diameter. Det ger mig en egendomlig och 
intressant insikt, eftersom jag mycket klart vet att yttervärlden, formens värld är ett fenomen 
men inte verkligheten. Den är den kristalliserade yttre formen av ett inre samspel av energier. 
Den är inte den verkliga världen. Det är som när man går in i inkarnation. När man arbetar i 
formens värld – så är det som att komma in i en tät skog och försöka bana sig väg genom den. 

Vi kommer in i denna värld av kristalliserade former, vi lever i den varje dag och försöker 
sätta vår prägel på den. Mesta tiden sätter den sin prägel på oss. Mycket, mycket få människor 
sätter någonsin någon prägel på formens värld på det sätt de borde kunna göra eller över 
huvud taget. Och ändå kommer vi till denna värld i avsikten och med syftet att sätta vår prägel 
på den. Vi måste göra saker i den värld som är vår vardag. 

Läraren säger att vi måste göra saker för att forma och förändra yttervärlden, formvärlden. 
Vi får inte låta den forma och prägla oss, utan det är vi som skall forma och prägla den. Det 
kan vi göra endast om vi handlar från själens nivå, såsom individer eller kreativa varelser. Det 
ligger glädje i att kunna påverka från själsnivån, och det ryms bara feber och jäkt och 
förvirring i att påverkas på fenomenens nivå i yttervärlden. 
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Detta klot av kristall-ljus är ett snurrande klot med glittrande färger och representerar den 
verkliga värld vi lever i. Om vi kunde uppfatta det, skulle vi förstå att mayas värld eller 
fenomenvärlden (det är en god översättning av ordet) är det kristalliserade yttre skalet för en 
inre verklighet. Om vi kan bli centra eller brännpunkter för denna livsenergi, kan den flöda ut 
i fenomenvärlden och förändra den på många sätt, som är mer önskvärda. 

Detta ljusklot lyser i silverfärg men tycks ändå i sig ha potentiellt alla färger vi vet och 
talar om. Jag är säker på att det är en tankeform, som läraren har projicerat. Ens sinne öppnas 
när man betraktar det. Man kan klart se energins eller ljusets värld. Man kan se ett nytt 
samband mellan livet och formen. Om formen vore mer böjlig, skulle det råda ett bättre 
förhållande mellan livet och formen, ett mer glädjefyllt och skapande samband, så tror jag 
man skall benämna det. Varje elev uppmanas att betrakta ljusklotet, meditera på det och 
anteckna sina intryck, innan läraren går vidare i undervisningen. 

Då man betraktar det, finner man att man egentligen inte ser det utifrån utan förflyttar sig 
in i det. Man blir energin och livet. Man identifierar sig med livet, den levande individen, den 
högre själen och den högsta triaden. Det går upp för en att läraren har placerat klotet här för 
att hjälpa eleven att själv bli ett glittrande centrum för livskraften. För att bli ett med detta liv, 
denna ljusenergi, och röra sig med det, glädjas med det, sjunga Livets Sång med det. Läraren 
säger:  

"Universums oräkneliga sånger är Livets Sånger. Alla energier, som dansar 
genom Universum, skapar i sitt samspel och i sin rörelse en oerhörd symfoni, 
som är matematisk i sin precision, eftersom musiken är matematisk, kreativ i 
sin effekt. Livet och formen bör alltid söka nå ett böjligt samspel. 

"Tröghet är ett kännetecken för materien, särskilt fysiska materien, sådan vi 
känner den, och tröghetslagen i fysiken är ett mycket gott exempel på detta. 
Denna tröghet får formen att kristallisera så länge som så mycket av livet kan 
flöda genom den, och det måste finnas andra former än den. Människan är den 
allra böjligaste formen." 

VPN Mycket intressant. Han säger: 
"Människan på planeten är den allra böjligaste formen. Hon har förmågan 

att vara böjlig eller inte enligt sitt eget val. Vi kan leva tre eller fyra 
inkarnationer under en livstid, om vi i den inkarnationen är böjliga nog. Då kan 
vi ändra vårt synsätt och godta ett annat och så åstadkomma mycket mer än 
annars vore möjligt. Vi kan gå framåt i vår växt och utveckling, vi kan nå 
högre. 
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"Det är därför det hjälper människan att ha ett öppet sinne. Lärjungen på 
Vägen borde vara en sådan människa och borde kunna uppnå mycket mer 
under någon viss livstid än vad man normalt kan vänta sig. Just i egenskap av 
den böjligaste av alla former är människan ett centrum för livskraften, för 
livskraftens spel genom hennes höljen." 

VPN Detta sköna klot av glittrande ljus är också en sinnebild av människan, den invigde, den 
invigdes medvetande. Det är en modell eller en framställning inte bara av universum utan 
också av människan, den invigde. 
SK Vad är den invigdes medvetande? 
VPN Det är den andra eller fjärde invigningen, den andra på hierarkins nivå. När lärjungen 
har genomgått andra invigningen, har han blivit en invigd, som är varse livskraftens flöde 
genom sig. Flödet av andens, högsta triadens liv genom sig – och denna höjda frekvens ger 
honom ett visst herravälde över materien. 

Det finns ett medvetenhetstillstånd, som ger herravälde över materien, ett herravälde som 
kan forma och förändra materien på sätt som den vanliga människan inte kan. Detta är något 
ovanligt, eftersom den vanliga människan inte förmår det. Det är förmodligen därför det 
kallas den invigdes medvetande. Läraren säger: 

"Allt fler lärjungar måste kunna bli varse detta liv som verkar i och genom 
formen. I sitt levande medvetande måste lärjungarna vara varse denna livssida 
lika väl som formsidan. Detta är för lärjungen Vägen i mitten. När han vandrar 
den och så håller både livssidan och formsidan i medvetandet, kommer han att 
kunna sätta den prägel på sin omgivning som det är meningen att en Guds son 
skall göra." 

SK Hur kan en lärjunge bli mer medveten om livsaspekten? 
VPN Till en början kommer han helt enkelt att stanna upp i sitt dagsmedvetna och inse att 
varje form – ett träd, en blomma, en fågel, en hund – varje levande djur- eller växtform – har 
ett liv som pulserar i sig. Han kommer att vara medveten om detta enbart. Människan har en 
inställning i sitt medvetande. Läraren säger: 

"Detta är ett väl valt uttryck, en inställning hos medvetandet. Inställningen 
hos människans medvetande är att se formen och ta den för hela verkligheten. 
Om hon bara kunde ändra den inställningen, så att hon blev medveten om 
livsaspekten, om så bara för korta stunder, varje gång hon ser ett träd, eller en 
blomma, eller ett djur, eller gräs, så skulle hon faktiskt för stunden vara 
medveten om och veta att det finns ett liv bakom denna form. 

"Ni förstår, det är fråga om att förskjuta fokus – liksom då 
  



Sidan  248 
 

man fokuserar eller ställer in ögonen på något närbeläget eller avlägset 
föremål. Om man ställer in fokus på det närbelägna, kan man inte se det 
avlägsna föremålet; eller kan man betrakta det avlägsna föremålet, varvid det 
närbelägna liksom försvinner ur synfältet och uppmärksamheten. Så enkelt och 
så svårt är det. Ändra inställningen hos ert medvetande! Var medvetna om livet 
bortom formen, om så bara för stunden!" 

VPN Då vi lever i fenomenvärlden, måste vi handskas med former. Det finns en enkel 
hemlighet om hur man kan få ett större herravälde över sin omgivning. Han säger: 

"Detta är en viktig hemlighet för världens lärjungar, en hemlighet de har att 
förstå. De, som sitter fast i det jordiska, nedsjunkna i materialism, och vandrar 
med fötterna i dyn, griper efter materiella ting och behåller dem, varvid de tar 
för sig mer än de behöver och så stjäl från dem som faktiskt lider nöd. De 
strävar feberaktigt efter att samla på sig rikedom, pengar, guld, ägodelar, och 
idag är mänskligheten offer för denna grupp, de människor som alltjämt är 
fullständigt bundna vid materieaspekten. Lösningen av detta ekonomiska 
problem ligger i medvetenheten hos världens lärjungar, aspiranter, antagna 
lärjungar och invigda." 

VPN Låt mig söka förstå detta. Detta är ett intressant uttalande. Han säger: 
"Om man lägger en högre frekvens på materien, kan man därigenom 

förflytta, förändra och behärska den. Det var inte meningen att människan 
skulle bli materiens tjänare. Det var inte meningen att människan skulle gripa 
efter allt materiellt, samla det på sig och äga det. Det var meningen att hon 
skulle behärska materien. När hon söker äga den, blir hon dess tjänare. Men 
det är materien som skall vara hennes tjänare. Materien är den lera som 
krukmakaren formar till sköna och nyttiga ting, varmed han kan tjäna andra. 
Men om han glömmer sin drejskiva och bara söker samla på sig berg av lera, så 
har han glömt varför han kommit till denna världen, meningen med sin tillvaro. 
Om han är medveten om livet bakom formen, så skall det hjälpa honom att 
bemästra formen. Så enkelt är det. 

"Till en början blir ni varse livet bakom formvärlden. Ju mer ni blir varse 
detta, desto bättre bemästrar ni formens värld, bygger, präglar ni den – 
yttervärlden. Att ha, äga och besitta materien är att ha, äga och besitta ett dött 
skal, men att känna livet bakom den formen är att veta tillvarons me- 
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ning och mål. 
"Må världens lärjungar nå en ny inställning i sitt medvetande. " 

VPN Han säger oss: 
"Börja med det första träd eller annan växt ni ser när ni börjar dagen och 

betänk en kort stund det liv som flödar genom denna växt. Detta är början på 
att se livet bakom formen." 

VPN Här finns en tanke, som är litet svår att fånga. Han, läraren, söker förmedla till oss en 
grundtanke om medvetenheten. Han säger: 

"Människan, fokuserad på det emotionala, är offer för sina begär, när 
hennes begär riktats mot att ha och äga ting. Därmed har formens värld fått 
makt över henne. Lärjungen på Vägen måste bemästra formens värld, eftersom 
han vet om livet bakom formen." 

VPN Här kommer den igen, den idé som läraren försöker ge oss. Han upprepar det: 
"Lärjungen kan behärska formens värld, eftersom han i sitt medvetande har 

klar kunskap och uppfattning om livet bakom formen. Det är därför som 
lärjungar på Vägen ofta har problem med det materiella. De befinner sig i ett 
slags ingenmansland. Lärjungen reser sig och beger sig bort från den värld där 
materien härskar. Han ger sig av på resan från formen till livet. (Läraren 
försöker uttrycka denna tanke på ännu ett sätt.) Han ger sig av på resan från 
formen till livet, från de materiella tingens land. Han är liksom den förlorade 
sonen, som lever i ett fjärran land, där han äter med svinen, men som en dag 
säger: 'Jag vill stå upp och gå till min Fader.' 

"Den förlorade sonen är mänskligheten, som lämnat Fadershuset och gått 
ner i formens värld. Och när sonen äntligen säger, 'Jag vill stå upp och gå till 
min Fader,' säger han i själva verket, 'Jag vill stå upp och anträda resan från 
den värld där materien och tingen härskar till den verklighet som är liv eller 
ande.' Och under resan, medan han lämnar den värld där materien härskar och 
ännu inte kommit fram till den värld, där han skall förverkliga livet eller anden, 
befinner han sig i ett slags ingenmansland, där han känner saknad. Han står vid 
en sorts mittpunkt. Lärjungen måste ofta fortsätta resan för att kunna förstå 
livet bakom formen, och när han gör det skall han upptäcka att han vunnit inte 
endast livet utan även herraväldet över formen. Då skall han kunna använda 
formen eller materien väl och visligen, 
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eftersom han bemästrar den." 
VPN Här sägs något som knyter an det sagda till något annat. Jag vet inte vad det är. Läraren 
säger: 

"Gå ut i trädgården en stund, kom sedan tillbaka, så fortsätter vi." 
VPN Nej, han fortsätter nu. Han vill göra ytterligare en tankeform. 
SK Vad är det för tankeform? 
VPN Jag tror det är en trädgård. Där finns pelare av vacker sten, ett slags violett sten. Nej, det 
är det inte, det är ljus. Och eleverna – jag tror vi skall gå in igen och fortsätta. Vår lärare skall 
tala. 

Det finns två klot. Det ena är ett klot av glittrande kristall-ljus, liksom klart vatten i 
solsken. Det andra klotet är av ett slags mjölkvitt fast material. Det verkar som om de vore de 
två polerna, ande och materia, liv och form. Och det finns en dragningskraft mellan dessa två. 
De rör sig mot varandra – livet och formen. Det kosmiska bröllopet mellan livet och formen. 
Det är mycket vackert, liksom universums skapelse. 

Det större, glittrande klotet rör sig mot det mindre. Skapelseprocessen börjar. De rör sig, 
snurrande klot av ljus och materia, som rör sig ut i hela rummet, så att väggarna tycks 
förskjutas och vi finner oss betrakta ett slags film om universums skapelse. Galaxer och 
stjärnor, solar och planeter; det råder en mycket stark upprymdhet och glädje, en känsla av 
ljus och liv och gudomlighet, en djup förnimmelse av skönhet. Ja, vi får erfara universums 
sång eller symfoni, som om vi befunne oss någonstans ute i Vintergatan. Läraren säger: 

"Vi måste söka förstå denna idé om livet och formen. Vi måste lära känna 
den glädje som ligger i naturens skapelseprocess. Om vi kan känna den i vår 
medvetenhet, skall den ge oss behärskning av formen." 

VPN Han använder inte ordet "makt". Han säger att det ofta missbrukas – kanske ordet 
"behärskning" bättre återger hans tanke. Han säger: 

"Vanligtvis känner människan sig vilsen i den ödemark som är världen, 
känner hon sig omges av något som förekommer henne som en meningslös 
labyrint. Men lärjungen på Vägen måste kunna se ordningen, och det gör han 
genom att helt enkelt skaffa sig denna nya 'inställning hos medvetandet' – att se 
livet bakom formen." 

VPN Kanske ideerna mognar i ens medvetande med tiden. Jag tror inte jag har fattat dem 
riktigt klart. Läraren säger: 

"Kom åter till lektionerna tills ni har förstått det. Fäll inte modet, om ni inte 
förstår allt med en gång." 

VPN Och så säger han: 
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"Tänk på dessa saker, så kommer de att stiga upp i ert medvetande liksom 
solen om morgonen! 

"Må livet gå före er och följa er. Må livet vara det skinande ljus som 
bebådar en ny dag av medvetenhet. 

"Vet att ni vandrar i livet och ljuset och friden! Dynamisk frid – frid som 
inte är något stillastående utan harmoni – starkt och rörligt liv. Ty den sanna 
innebörden av frid är inte stillastående – frånvaro av aktivitet – utan livets dans 
i fulländad harmoni, dynamisk skaparkraft. 

"Krig är oordning och förvirring – disharmoni i Universums processer. 
"Tillståndet av frid är det tillstånd vari livet rör sig dynamiskt, symmetriskt 

och ordnat mot ett kreativt ändamål. 
"Slutet på disharmonin är förstörelse. 
"Syftet med frid är nyskapelse. 
"Och därför, lärjungar, skall ni gå i frid, i vetskap om fridens sanna 

innebörd! 
"Gå stilla i er inre medvetenhet på det att ni inte går miste om den nya 

dagens gryning i er egen själ! När en ny dag har grytt i er egen själ, liksom i 
andra lärjungars, då skall också en ny dag gry i mänsklighetens värld." 

VPN Det råder en stark och djup glädje, en känsla av vördnad som är oerhörd. Man närmar 
sig en förståelse av Guds Kärlek i universums hjärta. Det är underbart. Läraren säger: 

"Lärjungar, låt edra hjärtan vila i Guds, Faderns, Andens kärlek! 
"Det finns en medveten och Gudomlig Kärlek i universums hjärta, och 

denna kärlek håller ert liv och er utveckling kärare än som kan sägas i ord eller 
fattas med tanken. 

"Var stilla medvetna om denna kärlek i universums hjärta, vilken söker och 
gör allt för er växt och er trygghet och er utveckling! Denna kärlek, som utan 
att tröttas verkar endast för ert bästa." 

VPN Nu slutar lektionen. 
Jag tycker vi skall dröja kvar i förnimmelsen av detta stora ljus, denna starka kraft. 
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Aktuell litteratur från Foinix Förlag 
 
 

Förklaringen 
 

En lättfattlig introduktion av Lars Adelskogh till den esoteriska kunskapen i allmänhet och 
hylozoiken i synnerhet. Boken är organiserad i tolv avdelningar, var och en med ett antal 
kapitel. Ett och Två ger en inledning till Pytagoras kunskapssystem (hylozoiken) i moderna 
termer. Tre och Fyra ger en översiktlig redogörelse för tillvarons grundfaktorer: materia, 
rörelse och medvetenhet. Fem och Sex handlar om den levande naturen och människans plats 
däri. Sju och Åtta behandlar de livslagar, som är viktigast för oss människor att veta om. Nio 
och Tio redogör för människans närmaste möjligheter till självutveckling. Elva och Tolv 
vidgar perspektiven på vår tillvaro, vårt förflutna och vår framtid. I slutet finns en hänvisning 
för ytterligare litteraturstudium. 

Boken är inbunden och omfattar 187 sidor. 
 
 

Litet esoteriskt lexikon 
 

Uppslagsbok om i första hand Henry T. Laurencys och hylozoikens terminologi, i andra 
hand teosofins och Alice A. Baileys terminologi. Över 500 uppslagsord; såväl kortfattade 
definitioner som längre artiklar. Utförliga referenser till Laurency-litteraturen. 

Första upplagan av detta arbete utgavs 1986 och är sedan en tid slutsåld. Andra upplagan 
planeras till år 1993. 
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