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I  De sju psykologiska grundtyperna (fortsättning) 

 

Nr 4: Den kreativt-artistiska personen 

 

 För att förstå denna fjärde grundläggande persontyp kan det vara av värde att 

studera betydelsen av talet fyra. I sifferföljden 1-7 intar talet 4 en mellanposition: 

1-2-3  4  5-6-7. 

 

Detta ger oss en ledtråd till dess grundbetydelse. Talet fyra sammanbinder det 

första tretalet (1-2-3), den andliga världen, med det andra (5-6-7), den mani-

festerade världen. Eftersom det är beroende av förhållandet mellan den andliga 

och den materiella världen är talet 4 det tal som antingen skapar harmoni mellan 

dem eller som slits i konflikten dem emellan. Talet fyra blir därför symbolen för 

den process genom vilken harmoni skapas ur konflikt eller det sätt på vilket fred 

uppstår mellan motstridiga poler. I människans psykiska struktur är hjärtat det 

fjärde centrum eller chakra där de andliga och materiella aspekterna möts. Här 

fokuseras konflikten och här uppnås harmoni. 

 

Den energi som kopplas till talet fyra sägs vara den som styr mänskligheten. 

Detta faktum hjälper oss att förstå varför krig, strid och konflikter spelat en så 

framträdande roll bland människorna och också varför drömmen om fred, harmoni 

och enhet alltid tett sig så eftersträvansvärd för oss. Det mänskliga livets 

dramatiska natur kan vi hänföra till den allestädes närvarande inverkan av denna 

fjärde energi av harmoni genom konflikt. I sitt lägsta fysiska uttryck har denna 

energi lett till ändlösa perioder av krigföring, blodsutgjutelse och våld, avlösta av 

perioder av temporär fred och stabilitet.  

 

På högre nivåer verkar den för att skapa en dynamisk balans mellan mot-

satserna och manifesteras i storslagen konst, musik, litteratur, dans eller i den 

subtila balansen hos stor arkitektur. På det intellektuella planet strävar denna 

energi efter att skapa ordning ur det skenbara kaoset av fenomen, att upptäcka 

strukturen hos atomen eller i universums evolution.  

 

I psykologin verkar den som strävan att integrera och försona konflikterna 

inom en människa. Det är av denna anledning som den andliga sökaren ofta liknas 

vid en "krigare" engagerad i strid. Den andliga sökaren är själv sitt eget slagfält. I 

samhällsbyggande manifesteras denna energi i sökandet efter det rättvisa 
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samhället där kollektiva och individuella behov samordnas och anpassas till 

varandra. Under inverkan av denna fjärde energi tar sig mänskligt liv uttryck i en 

ständig kreativ strävan att skapa skönhet ur oordning. 

 

Då vi betraktar den människa som på ett särskilt sätt är öppen för påverkan av 

denna specifika energi, det vill säga den kreativt-artistiska personen, märker vi att 

hon till sin fundamentala läggning är dramatisk i sitt sätt att närma sig livet. Det 

finns hos henne en intensiv medvetenhet om konflikt och en intensiv längtan efter 

fred. Assagioli beskriver denna person på följande sätt: "--- emedan denna typs 

innersta natur, då den är fullt utvecklad, är harmoni, frid, enhet och skönhet, 

uppträder den oftast och mer uppenbart som otillfredsställda ambitioner, interna 

och externa konflikter, som en kamp mellan motsträviga materiella och upproriska 

krafter och som pendlingar mellan motsatta poler." 

 

I sitt känsloliv är den kreativt-artistiska personen ett offer för häftiga sväng-

ningar. Alla människor har sina höjder och dalar men sådana är speciellt markanta 

hos dessa människor. I sin mest extrema form kan dessa pendlingar anta en 

manisk-depressiv karaktär. Assagioli har träffande beskrivit den egenskapen: 

"Känslolivet hos denna typ är mycket aktivt och leder ofta till bristande jämvikt. 

Dessa människor är mycket labila; de pendlar ofta mellan ytterligheterna optimism 

och pessimism där perioder av vitalitet och okontrollerad lycka alternerar med 

perioder av nedslagenhet och förtvivlan. Svängningarna överdrivs därtill av den 

här personlighetstypens fantasi, som är speciellt livlig och färgar, förvränger och 

förvandlar verkligheten, ibland i så hög grad att fantasin fullständigt utplånar 

den." 

 

Humörkasten tar sig ofta uttryck i en febril aktivitet som slutar i utmattning 

och följs av en period av oföretagsamhet. Det som saknas är en känsla för stabil 

rytm. Omsatt i terminologin för de tre indiska gunas är dessa kast styrda först av 

rajas (aktivitet) sedan av tamas (inaktivitet). Det som saknas är sattva (rytm), 

som uppnås genom samspelet mellan rajas och tamas.. I denna kontext kan tamas 

uppfattas som obundenhet vid resultaten av en handling, en punkt av vila i 

aktiviteten. 

 

Den kreativt-artistiska personens gensvar till alla former av polaritet förklarar 

en särskild rörlighet i deras karaktär. De är undflyende och svårgripbara. Detta kan 

relateras till att de associeras med planeten Merkurius, gudarnas budbärare, som 

snabbt rör sig mellan himmel och jord och tillbaka igen. Som gud är Merkurius 
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förmedlaren mellan det andliga och det fysiska riket, den som sammanför dessa i 

en fruktbar relation. Han är det snabba tankesinnet som behärskar den högsta 

intuitionen och den mest konkreta tanken. Han är svår att fånga. 

 

Det är naturligtvis många kreativa konstnärer som arbetar under denna energis 

inflytande. Den märks i bildkonstnärens verk då hen harmoniserar de stora mot-

satserna svart och vitt och de många mellanliggande färgschatteringarna; i 

musikerns arbete då hen spelar ändlösa variationer på sju noter och därvid skapar 

harmoni ur dissonans; och i författarens verk då hen orkestrerar det mänskliga 

livets erfarenheter. Inflytandet från denna energi märks ofta i deras liv i form av en 

rytm där intensiv kreativitet åtföljs av en återställande vila och i den dramatiska 

kvalitet som kännetecknar deras relationer till andra människor.  

 

Det sägs att Shakespeare starkt påverkades av denna fjärde energi. Därför var 

också dramat hans naturliga uttryckssätt. I hans mest kända verk, Hamlet, ser vi 

den kanske mest ingående beskrivningen av den kreativt-artistiska personen som 

någonsin gjorts. Hamlet pendlar våldsamt mellan tillstånd av djupaste depression 

och vild glädje. Under långa perioder är han oförmögen till handling men då han 

handlar är det plötsligt och våldsamt. Hans sinne är merkuriskt; han tycker om 

snabba ordlekar. Hans omgivning förstår honom inte. Han kan vara charmerande 

men också svåruthärdlig. Under skådespelets gång uppvisar han många av de 

egenskaper som Assagioli beskrivit som utmärkande för den kreativa typen: 

"intuition, djup mänsklig förståelse, solidaritet, en skarp förmåga att uppfatta 

kontraster vilket ger hen ett subtilt sinne för humor och ett 'gudomligt missnöje' 

som ständigt driver hen att växa... Slutligen lyckas hen uppfatta enheten bakom de 

mångfaldiga formerna och avslöja den djupare innebörden i alla yttre uttryck och 

symboler, i alla fragmentariska delar i den stora kosmiska manifestationen." 

 

Den kris som denna fjärde persontyp förr eller senare står inför gäller hens 

förståelse av de motstridiga motsatsernas natur för vilka hen är så mottaglig. Den 

gäller den intuitiva förståelsen av 'krig' som ett mänskligt villkor: "Maningen 

ljuder från själ till form: ’Båda sidorna är ett. Det finns ingen strid, åtskillnad eller 

isolering. Från den punkt där du står ser de motstridiga krafterna ut att strida. Gå 

ett steg vidare. Se riktigt, med den inre visionens öppnade öga, och du kommer att 

finna inte två utan ett, inte strid utan fred, inte isolering utan ett hjärta som vilar i 

centrum. Sålunda skall Herrens skönhet lysa fram. Tiden är inne.’” (Alice Bailey, 

Esoterisk psykologi II, s. 277) 
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Nedanstående frågor skall ses som ett stöd för djupare reflektion över denna 

personlighetstyp, samt väcka fler frågor att ta upp under studierna: 

 

1. Varför är varje människa underkastad påverkan av den kreativt-artistiska 

personens energi, även de som inte har den fjärde typens energi i sin egen 

psykiska utrustning? 

 

2. Det antyds att då de två kvaliteterna rajas (överdriven aktivitet) och tamas 

(inaktivitet, tröghet) kommer i samtidig balans blir resultatet sattva (harmonisk 

rytm). Hur uppfattar du idén att tamas då blir likvärdigt med obundenhet? 

Utforska detta på djupet. 

 

3. Den kreativt-artistiska personen tenderar att dramatisera livet. Vilka tendenser 

till detta finner du i ditt eget liv? Vilka exempel finner du i din umgängeskrets 

eller i välkända personers liv? Vilka uttryck kan denna dramatisering ta? 

 

4. Vilken är enligt din åsikt skillnaden mellan fred som uttryck för frihet från 

konflikt och fred som en dynamisk, kreativ aktivitet? 

 

5. Då den fjärde strålen inkommer på en lång aktivitetscykel vid slutet av detta 

århundrade, har det sagts att harmoniaspekten kommer att dominera över kon-

fliktaspekten. Föreställ dig hur detta kommer att förverkligas i samhället och i 

världen. 
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Nr 5: Den vetenskapliga personen 

 

Det anses föreligga ett numeriskt samband mellan typerna 1, 3, 5 och 7, dvs 

mellan de typer som manifesterar vilja, abstrakt tanke, detaljerad tanke och 

rytmisk ordning. Denna relation kan uttryckas på följande sätt: ett syfte förstås på 

den abstrakta tankens nivå, utformas sedan i detaljerad planering och manifesteras 

därefter i verkligheten. Det finns ett mål eller ett syfte (1), det finns en mental 

uppfattning om detta mål eller syfte (3), det finns en mental förståelse för hur detta 

mål eller syfte ska förverkligas på det materiella planet (5), det finns ett 

förverkligande av målet och syftet i något slags fysisk form (7).  

 

Ytterligare ett samband mellan de "udda" typerna kan beaktas: i det mänskliga 

psyket finns (1) Monadens viljeaspekt; (3) Själen som det abstrakta tänkandet; (5) 

den mänskliga intelligensen i personligheten; (7) den mänskliga hjärnan och 

kroppen som fullföljer syftet genom olika handlingar. De fyra energierna som hör 

till de grundläggande typerna 1, 3, 5 och 7 har att göra med syftet och dess 

förverkligande. Hur är det då med de återstående tre energierna och de typer som 

hör till dessa? 

 

Energierna kärlek, harmoni genom konflikt och intensiv längtan har med 

kvalitet att göra. Kärlek (2) verkar som den magnetiska dragningskraft som samlar 

in det material som behövs för att ett syfte ska ta form. Harmoni genom konflikt 

(4) är den energi som förskönar och harmoniserar materialet då detta formas så att 

syftet uttrycks på ett tilldragande sätt. Intensiv längtan (6) förmedlar en inre 

vitalitet och ett starkt behov att manifestera syftet i formvärlden. 

 

Alla de sju energierna bidrar gemensamt till att manifestera syftet. Detta gäller 

såväl i ett planetärt schema, inom en grupp av nationer, inom ett arbetslag som 

inom en individ. Undan för undan aktiveras samtliga energier och börjar verka i 

samklang med varandra. Detta är idealet. 

 

Låt oss nu granska den femte energitypen och se vad en personlighet som är 

styrd av denna kan tillföra en grupp. En sådan personlighets mest utmärkande 

kännetecken är exakthet. Hen närmar sig verkligheten genom att undersöka den i 

detalj. Den vetenskapliga personen studerar formerna med början i det yttre för att 

sedan gå vidare och penetrera det inre. Detta förhållningssätt har symboliskt 

beskrivits på följande sätt: ”Jag drar till mig min Guds klädnad. Jag känner dess 

skepnad och färg, dess form och typ, dess beståndsdelar och dess syften och 
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användning. Jag står förundrad, jag ser inget annat. Jag tränger in i formens 

mysterier, men inte Mysteriet. Jag ser min Guds klädnad. Jag ser inget annat.” 

(Esoterisk psykologi II, s. 281) 

 

Här beskrivs den vetenskapliga personens typiska tendens att överbetona den 

yttre formen. Detta leder ofrånkomligen till en kris. Studiet av den yttre världens 

former är fascinerande men ändlöst. Berg av fakta tornar upp sig. Ur ändlösa 

detaljerade vetenskapliga kunskaper uppstår en kris som upphör först då man inser 

att det yttre är ett hölje som döljer den inre verkligheten. Denna insikt har 

formulerats så här: ”Låt inte naturens former, dess processer och krafter förhindra 

ditt sökande efter det Mysterium som förde mysterierna till dig. Lär känna formen 

väl, men lämna den med glädje och sök Mig. Frigör ditt tänkande från formen och 

finn Mig väntande under slöjorna, de mångfacetterade formerna, de glamourer och 

tankeformer som döljer mitt sanna Själv.” (Esoterisk psykologi II, s. 281) 

 

Det vetenskapliga sättet att närma sig verkligheten genom att koncentrera sig 

på de materiella fenomenens oändliga detaljrikedom och den specifika kris detta 

leder till illustreras väl av den västerländska vetenskapens utveckling från renäs-

sansen och fram till den kris den befinner sig i idag. Som Roberto Assagioli 

antyder kan den vetenskapliga personen "ses som uteslutande modern och är 

avgjort en produkt av den västerländska civilisationen efter renässansen". I tre 

århundraden har den vetenskapliga metoden sådan som den först formulerades av 

Francis Bacon i början av 1600-talet koncentrerats på "naturens yttre form". Den 

har häpnat över fenomenvärldens oerhörda komplexitet. Den har penetrerat 

atomens struktur. Men med varje framgång har ett nytt virrvarr av frågor uppstått. 

Formens yttersta natur har förblivit ogripbar. 

 

 

Nu1 - i slutet av 1900-talet - finns det tecken som tyder på en större kris i det 

vetenskapliga samhället när detta håller på att frigöra sig från formen för att söka 

efter det som formen döljer. Som förutspåtts försiggår denna kris och dess upp-

lösning inom biologins och medicinens områden. Inom biologin förflyttas upp-

märksamheten gradvis mot de energier som ligger bakom organismen och som gör 

det möjligt för denna att bibehålla sin identitet och att utveckla och reparera sin 

struktur. Ett utmärkt exempel på denna förflyttning av uppmärksamheten från den 

yttre formen till det inre formgivande livet är Rupert Sheldrakes The Presence of 

                                                 
1 Texten skrevs och publicerades 1995 
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the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature (London 1988). Där 

framlägger han hypotesen om ett morfiskt eller formande fält i vilket alla struktur-

er är nedlagda. De kan jämföras med Alice Baileys idé att tankeformer är alla 

materiella formers blåkopia. Formvärlden är, som vetenskapen har upptäckt, 

oerhört komplex. Blåkopiorna däremot är relativt enkla. Inom medicinen kan man 

skönja liknande tendenser att gå bortom kroppens yttre former mot de morfiska 

energierna som ger den dess form och liv. Man kan t ex iaktta detta i Wilhelm 

Reichs banbrytande undersökningar av livskraften (som han kallar orgone), men 

också i den nya Mind-Body-medicinen som har hämtat sin inspiration ur den 

uråldriga indiska ayurvediska läkekonsten. Liknande tendenser märks också i den 

tilltagande insikten om psykiska faktorers betydelse för mänskliga sjukdomar. Den 

moderna vetenskapliga forskningens kris kan betraktas som ett uttryck för den 

större materialistiska kris som pågår i vårt århundrade och som har sin upprinnelse 

i en överdriven uppmärksamhet på materiella fenomen på bekostnad av andliga 

fenomen. Det man nu söker är en ny balans där den vetenskapliga exakthetens 

vinningar kan berikas genom ett undersökande av varandets ickefysiska dimensio-

ner. 

 

Utvecklingen, krisen och genombrottet i det västerländska vetenskapliga sättet 

att tänka speglas i varje enskild individs liv som tillhör denna psykologiska typ. 

Hen utmärker sig för ett utpräglat sinne för detaljer. En sådan person är metodisk, 

praktisk, försiktig att dra slutsatser och verkar ofta kylig, känslokall och färglös i 

jämförelse med den konstnärliga typen (4) eller den passionerade idealisten (6). Är 

de skrivbordsmänniskor finns allt på sin plats vid dagens slut, prydligt och 

ordentligt. Däremot är den abstrakta tänkarens (3) skrivbord belamrat med 

papperstravar. Assagioli har beskrivit den femte typens svagheter på följande sätt: 

"Hen har en materiell världssyn och ett analytiskt närmelsesätt som båda leder hen 

in i illusionen och den absurda tron att hen skulle kunna förstå en levande 

organism genom att dissekera en död kropp. Därtill finner vi ofta en destruktiv 

kritik, en mental stolthet, en arrogans, en överdriven och pedantisk uppmärk-

samhet på detaljer, och en utpräglad avsaknad av psykologisk förståelse som kan 

verka obegriplig hos en intelligent människa." (Psychosynthesis Typology, s. 62). 

 

Då hen är som bäst, söker denna person sanningen genom att noggrant insamla 

data och fakta. Då denna förmåga till noggrann och tålmodig uppmärksamhet på 

detaljer kombineras med ett vidsynt abstrakt tänkande (5+3) får vi den verkligt 

stora vetenskapsmannen. Isaac Newton kombinerade dessa egenskaper. Han var 
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fanatisk då det gällde att samla in exakt information och att göra exakta mätningar, 

men var ändå kapabel att formulera synteser av dessa data i mycket enkla lagar. 

 

Ett annat exempel som illustrerar den vetenskapliga personens typiska svårig-

heter är den svenske vetenskapsmannen, ingenjören och mystikern Emanuel 

Swedenborg. Under första hälften av sin karriär gjorde han en ansenlig detalj-

forskning av människokroppens struktur. För varje bok han skrev, upptäckte han 

allt fler detaljer att lägga till det han redan tidigare hade skrivit. I mitten av sin 

karriär genomgick han en djup andlig kris. Vägledd av sina drömmar och visioner 

övergav han sina försök att dokumentera människokroppens oändliga komplexitet. 

Återstoden av sitt liv ägnade han åt att utforska och undersöka naturen hos de 

andliga fenomen som ligger bakom materiens höljen.  

 

Ytterligare ett exempel på den vetenskapliga personen är Carl von Linné. Den 

store svenske botanikern, samtida med Swedenborg, var en fanatisk klassificerare 

av fenomen. Han skapade ordning i den botaniska klassifikationens förvirring. 

Men samtidigt som han var en noggrann vetenskapsman som mödosamt insamlade 

och sorterade fakta kände Linné en stor estetisk glädje i naturens rena skönhet. Det 

fanns något av konstnär hos honom och detta tränger igenom i hans levande, 

nästan lyriska beskrivningar av naturen. Kanske Linné i sin natur förenade den 

vetenskapliga exakthetens och den estetiska harmonins energier (5+4). Detta 

antyder att de energier  som hänger samman med de udda talen (1, 3, 5, 7) som 

komplement  fordrar de mänskliggörande, subjektiva energierna som tillhör de 

jämna talen (2, 4, 6). Assagioli skriver: "Det vetenskapliga sinnet som uppfylls av 

kvantitativa mätningar och objektiva relationer måste utveckla sin uppskattning av 

subjektiva kvaliteter, sin förståelse för människans inre erfarenheter och lära sig 

att behärska intuitionen och syntesen. Endast denna kombination ger en fullstän-

dig och inneslutande (inklusiv) kunskap och gör det möjligt för oss att uppnå en 

identifikation med den sanning som gör oss fria." (Psychosynthesis Typology, s. 

67.) 

 

Låt oss, för att avsluta denna betraktelse över den vetenskapliga personen, se 

efter vad denna typ kan bidra med och tillföra i ett gruppsammanhang. Det är upp-

enbart att en sådan person tack vare sin orientering mot den exakta faktavärlden 

kan hjälpa en grupp att stå med båda fötterna på jorden. 

 

Den filosofiska tänkarens vaga eller storstilade spekulationer, konstnärens 

drömmar, den viljestarka personens våldsamhet kommer till exempel att hållas i 
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schack av vår praktiska planerare. Hen missförstås ofta. Denna persons kärlek till 

det exakta, hens uppmärksamhet på detaljer, hens försiktighet och lugn kan av 

andra upplevas som begränsande. Ändå är - om de inte överdrivs - dessa kvaliteter 

nödvändiga för att förverkliga en grupps syften. De pålägger gruppens idé den 

nödvändiga begränsningen då den förflyttas från tankeplanet till planet för yttre 

manifestation och försäkrar sig om att varje idé på ett lämpligt sätt anpassas till de 

omständigheter och förhållanden i vilka den ska ta form. 
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Nedanstående frågor skall ses som ett stöd för djupare reflektion över denna 

personlighetstyp, samt väcka fler frågor att ta upp under studierna: 

 

1. Den energi som styr den vetenskapliga personen berör avslöjandet av det 

gudomliga i den materiella världen. I ungefär fyrahundra år har vetenskapsmännen 

undersökt den fysiska verklighetens realiteter och trängt allt djupare in i dessa 

mysterier. Vilka bevis kan du finna för att denna vetenskapliga undersökning har 

lett till eller håller på att leda till "avslöjandet av det gudomliga" i den materiella 

världen? 

 

2. Välj en vetenskapsman som till exempel Newton, Linné, Darwin, Curie, 

Einstein eller till och med Swedenborg och ta reda på det väsentligaste om dennes 

liv och verk. På vilket sätt passade denne vetenskapsman in på den vetenskapliga 

typen i sitt sätt att arbeta?   

(Denna uppgift kan göras som en gruppundersökning där varje deltagare presente-

rar sina upptäckter.) 

 

3. Föreställ er att ni som grupp skulle utgöra en rådgivande instans för ett par, som 

har för avsikt att leva tillsammans. De båda är en lugn, metodisk man av den 

vetenskapliga typen som arbetar i den farmakologiska industrin och en kvinna av 

den konstnärliga typen, en eldig karaktär som arbetar inom teatern. Hur ser deras 

möjligheter ut? Vilka råd skulle ni ge dem? Vilka respektive attitydförändringar 

måste de båda acceptera för att relationen ska lyckas? 

 

4. Den femte, vetenskapliga personens tendens är, i dess vidaste bemärkelse, att 

arbeta analytiskt och att samla in detaljkunskap. Sådan analys och noggrannhet i 

detaljer är rätt om den inte överdrivs. Men den måste balanseras med en förmåga 

till syntes. Hur kan dessa två mentala egenskaper - analys och syntes - samman-

föras till en fruktbar relation? 

(Var specifika i svaret genom att beskriva verklig erfarenhet.) 
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Nr 6: Den hängivna idealismens personlighet 

 

Det har sagts att mänskligheten under de senaste tvåtusen åren har stått under 

inflytande av den hängivna idealismens energi i dess många former. 

 

Först under de senaste tre århundradena har den energi som tar sig uttryck i 

mänsklig idealism börjat ge vika för inkommandet av en ny lång tidscykel, då 

mänskligheten ska leva under inflytande från det rituella organiserandets energi. 

Mänskligheten befinner sig därför nu vid ett vägskäl i sin utveckling. Idealismen 

har fyllt sin uppgift, som var att lära mänskligheten att själv leva upp till idealens 

värld, att uthålligt, ofta fanatiskt, kämpa för sina ideal. Trots att idealismens 

inflytande på mänskligheten nu avtar i styrka, så är den fortfarande stark hos 

enskilda individer på grund av den vana vid idealism som har byggt upp under 

många sekler. Det är denna kristalliserade vana som nu håller på att brytas upp och 

som orsakar mycket förvirring och smärta hos de människor och grupper som har 

en idealistisk läggning och som finner det naturligt att kämpa för sina starka 

övertygelser. Sådana övertygelser är lätta att känna igen i de "ismer" och 

ideologier som har splittrat mänskligheten under de senaste århundradena. Ett 

studium av dessa olika kämpande ideologier kan ge en god förståelse för naturen 

hos den hängivna idealismens energi sådan som den har påverkat oss, såväl 

positivt som negativt. 

 

Personer som står under inflytande av den hängivna idealismens energi (och 

mer eller mindre gör vi alla det) har beskrivits på följande sätt: Hen är ”full av 

religiösa instinkter och impulser och av intensiva personliga känslor; ingenting tas 

balanserat. I hens ögon är allting antingen perfekt eller outhärdligt; hens vänner är 

änglar, hens fiender raka motsatsen. Hens uppfattning grundar sig inte på vad 

någondera gruppen verkligen går för utan på hur personerna faller hen i smaken, 

eller på den förståelse eller brist därpå som de visar för hens beundrade förebilder, 

vare sig dessa är konkreta eller abstrakta , ty hen är full av hängivenhet, det må 

vara till en person eller till en sak.” (Esoterisk psykologi I, ss 195-196) 

 

Av detta porträtt av den hängivna människotypen ser vi lätt att idealisten eller 

den hängivna älskar och hatar med samma intensitet. Denna personlighetstyp 

klänger sig temperamentsfullt och med stark övertygelse fast vid det ideal eller 

den person som hen tror på. Allt som går emot eller kommer i vägen för denna 

hängivenhet och bergfasta tro betraktas som hot eller fiende. Här kan vi ana en 
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återklang av det sätt på vilket den fjärde personlighetstypen, den artistiska, närmar 

sig verkligheten under inflytande av sin energi, som är harmoni genom konflikt. 

Också hen är fången i kampen mellan ytterligheter, hen svänger från den ena till 

den andra och försöker åstadkomma harmoni mellan de båda. Den sjätte typen, 

idealismens och hängivenhetens personlighetstyp upplever samma känsla av 

kluvenhet men tenderar att snarare välja endera sidan och ägna sitt liv åt att tjäna 

den sida hen har valt. Idealisterna har ett större inslag av extremism. 

 

Det är denna extremism som förklarar varför den idealistiska hängivenhetens 

personlighetstyp kan vara antingen ängel eller monster: ”Hen måste alltid ha en 

"personlig Gud", en inkarnation av Gudomen, att dyrka. Den bästa representanten 

för denna stråle är helgonet, medan den sämsta ägnar sig åt bigotteri och fanatism 

- den typiske martyren eller typiske inkvisitorn. Alla religiösa krig eller korståg 

har haft sitt ursprung i sjätte-stråle-fanatism.” (Esoterisk psykologi I, s. 196) 

 

Raderna ovan beskriver ett grundläggande drag hos den idealistiska personen: 

tendensen att förälska sig i en sak, ett ideal, eller i en person som förkroppsligar 

denna sak. Denna kärlek eller hängivenhet har både en mental kvalitet (den sak 

eller det ideal som starkt appellerar till en person) och en emotionell kvalitet (den 

överväldigande hängivenheten till denna sak som innebär ett uteslutande av allt 

annat). Det är denna hängivenhet som gör en människa villig att offra sitt liv för 

en sak eller ett ideal eller att tvinga det på andra i tron att det sker för deras bästa. 

Vilka avskyvärda handligar har inte begåtts i namn av någon våldsamt försvarad 

tro eller religiöst system! Vilka heroiska dåd och självuppoffrande handlingar har 

inte utförts i namn av samma tro eller religion! Den hängivna idealismens 

överdrifter beror på begränsningen hos de ideal som förfäktas. 

 

I dagligt liv brukar den hängivna idealisten vara lätt att känna igen. Det brukar 

heta att en sådan person ofta är ”vänlig till sin natur, men kan vilken stund som 

helst flamma upp i ursinne och förtärande vrede. Hen offrar sitt liv för föremålen 

för sin hängivenhet eller vördnad, men lyfter inte ett finger till hjälp för dem som 

inte omfattas av hens omedelbara sympatier. Som soldat avskyr hen att slåss, men 

slåss ofta som besatt när hen sporrats till strid. Hen är aldrig en stor statsman eller 

en bra affärsman, men han kan vara en stor predikant eller talare.” (Esoterisk 

psykologi I, s. 196) 

 

Det som beskrivs ovan är en av den idealistiska människans typiska brister: 

hennes sympatier saknar bredd. Hennes begeistring i en åsikt utesluter automatiskt 
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alla andra. I historien har denna intolerans gentemot alla andra synsätt än ens egna 

tagit sig uttryck i otaliga religiösa konflikter. Den har karakteriserat kristendomen 

nästan från dess allra första början och nådde sin höjdpunkt med Reformationen på 

1500-talet. Varje större sektor inom den splittrade kyrkan hävdade att den ensam 

besatt Sanningen och bekämpade alla andra läror. Otaliga små sekter uppstod, var 

och en med sin karismatiska ledare, och alla hävdade de att just de representerade 

den sanna formen av kristendom. Det enda som förenade dessa stridande kyrkor 

och sekter var övertygelsen om att sanningen fanns i kristendomen och att alla 

andra religioner på jordens yta var falska budskap. Först under andra hälften av 

vårt sekel har den religiösa splittringen avtagit som ett resultat av den ekumeniska 

rörelsens ansträngningar och den dialog som har öppnats mellan representanter för 

de olika världsreligionerna. 

 

På det personliga planet visar sig splittringen som en oförmåga att förstå eller 

acceptera andra människors ideal eller åsikter. I stället för att försöka förstå en 

annan åsikt, försöker den idealistiska personen omvända alla som har andra 

meningar än hon själv till sitt eget sätt att se. Om man lyssnar noga på människors 

samtal, finner man att dessa ofta snarare är ett slags kamp mellan olika 

synpunkter än försök att nå ömsesidig förståelse. Studerar man modern politik på 

samma sätt, kan man också där se hur stark vanan är att i de olika lägren inta 

låsta positioner i mot varandra stridande ideologier. Det kan vara intressant att 

notera att det nu i svensk politik finns en tendens att överge de ideologiska 

konfrontationerna till förmån för den metod som vi kallar "samråd". 

 

Ytterligare ett utmärkande drag hos den hängivna idealismens personlighetstyp 

är en längtan mot avlägsna mål. Ett mål som ligger långt fram i tiden blir viktigare 

än nuet. I religiösa och andliga termer är denna intensiva längtan nära förbunden 

med mysticismen med dess brinnande önskan om förening med Gud och att slippa 

ut ur den ofullkomliga världen. Idealisten har en tendens att låta sin vision av hur 

saker och ting borde vara dominera sitt liv på bekostnad av praktiska hänsyn. 

Detta kan leda till flykt från den hemska verkligheten och in i något slags dröm- 

eller fantasivärld. Att föra drömmen ner i verkligheten ter sig alltför svårt, eller 

kanske tycker man att världen inte är redo för eller ens värd drömmens 

förverkligande. En sådan tendens kan man i viss mån ana hos vissa nationer som 

sägs stå under inflytande av idealismens och hängivenhetens energier, som till 

exempel USA. Ett studium av "den amerikanska drömmen" och den klyfta som 

finns mellan denna och landets sociala verklighet skulle vara lärorikt. 
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Den klyfta mellan vision och verklighet som ofta finns hos idealisten leder till 

en alldeles speciell kris. Idealisten har med själ och hjärta givit sig hän åt en sak, 

en ideologi, en medmänniska. Hens dyrkan av föremålet för hens passion är så 

uppslukande att hen är okunnig om eller avvisar allt som ligger utanför hens snäva 

synfält. När en sak som hen så kärleksfullt har givit allt för visar sig inte bli till 

verklighet eller när hen har gått för långt i sin fanatiska hängivenhet, då kommer 

en kris. Hen ser dårskapen i sin fanatiska, ensidiga hängivenhet. I mellan-

mänskliga relationer kan detta ta sig uttryck i djup besvikelse över att en älskad 

människa inte lyckas leva upp till det ideal som den hängivne har skapat av hen. I 

extrema fall slår kärleken över i hat, hängivenheten förvandlas till bitterhet och 

ilska, beundran blir till svartsjuka. Detta leder i sin tur till att relationen förstörs. 

Och det är då, när den hängivne idealisten skådar ut över sitt sönderslagna liv, som 

insikten kan komma. Låt oss se närmare på ett par exempel på sådana kriser. 

 

Shakespeares Othello handlar om en medelålders man som förälskar sig i en 

ung och vacker venetianska, Desdemona. Othello överväldigas av sin kärlek. Hans 

vän Iago, som är avundsjuk och ond, beslutar sig för att få Othello att tro att 

Desdemona bedrar honom. Han lyckas åstadkomma vad som verkar vara ett bevis 

på hennes otrohet och Othello låter sig långsamt övertygas. Sakta förgiftas hans 

intensiva hängivenhet för Desdemona av svartsjuka. Shakespeare beskriver 

Othello som en saktmodig man, men som när han väl har gripits av vrede blir så 

ond att han inte kan behärska sig. Othello beslutar att döda Desdemona. När detta 

har skett, avslöjas det för honom att han hela tiden har blivit lurad av Iago och att 

Desdemona var oskyldig. "Dåre, dåre" gråter han, då han inser vad han har gjort. 

Och han tar sitt eget liv. 

 

Denna knappa resumé av skådespelets intrig gör långtifrån rättvisa åt 

Shakespeares skicklighet att steg för steg visa oss hur Othellos kärlek förvandlas 

till dödligt hat mot den unga hustrun och att gestalta den kris som förvandlingen 

leder till. Det som är av stort psykologiskt intresse i pjäsen är att Shakespeare 

förstår hur idealisten kan vara mera förälskad i en idealiserad person än i den 

levande människan. Detta är ett av uttrycken för idealistens verklighetsflykt. Hans 

idealism är i själva verket en mäktig tankeform genom vilken han upplever 

verkligheten som genom ett slags aura. När verkligheten skiljer sig alltför mycket 

från idealet, förkastas den eller slås till och med sönder. Shakespeares porträtt av 

Othello visar också på en annan sida hos idealisten - den självdestruktiva 

tendensen som kan infinna sig när dröm och verklighet inte vill sammanfalla. Då 

följer på desillusionen den bokstavliga verklighetsflykten: självmordet. 
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Den självdestruktiva driften som finns i extrem idealism kan illustreras med 

följande utdrag ur Jane Roberts bok, The Individual and the Nature of Mass 

Events: A Seth Book  (Prentice-Hall, 1981). I denna intressanta bok bok skildras 

ett flertal fall som har med fanatisk idealism att göra. Bland annat diskuteras 

Hitlers utnyttjande av den tyska nationens idealism och Jonestown-kulten i 

Californien som slutade med att ledaren och hans anhängare begick kollektivt 

självmord i Guyanas djungel. Den negativa idealismen hos den amerikanske 

presidenten Richard Nixon tas också upp. Det som särskilt kommer fram i Jane 

Roberts bok är det nära sambandet mellan fanatisk idealism, individens 

underkastelse under en grupp och dess ideal samt en ofta omedveten dödslängtan. 

Här följer några utdrag ur boken, som kan användas som diskussionsunderlag. 

”Fanatiker är förvrängda idealister. De är i regel uppfylla av vaga, storslagna 

drömmar och deras planer har nästan ingenting med normala begrepp eller normalt 

liv att göra. De är otillfredsställda människor som inte kan nöja sig med att finna 

uttryck för sin idealism stegvis, en bit i taget, eller att vänta ut de praktiska 

resultaten av sina handlingar i idealismens namn. De vill omskapa världen efter 

sina förebilder... De står inte ut med tolerans eller att idéer som går emot deras 

egna får komma till uttryck. De är de mest självrättfärdiga av alla självrättfärdiga 

och de är redo att offra nästan allt, även liv - sina egna eller andras. De är i stånd 

att försvara nästan vilket brott som helst för att nå sina mål.” (s. 212) 

 

Denna extrema form av idealism kontrasteras mot vad vi skulle kunna kalla 

praktisk idealism: ”Det finns inget mer stimulerande, mer värt att hålla vid liv, än 

vår önskan att förbättra världen. Detta är i sanning varje människas uppgift... Du 

börjar med att arbeta inom det område som är ditt eget unika, med ditt eget liv och 

dina egna aktiviteter. Du börjar i ditt hörn på kontoret eller vid det löpande bandet 

eller på reklambyrån eller i köket. Du börjar där du befinner dig.” (s. 213) 

 

Fanatisk idealism bottnar paradoxalt nog i en pessimistisk grundsyn: ”Man 

måste förstå att fanatiker alltid hänger sig åt grandiosa ideal, medan de samtidigt 

är övertygade om att människan är syndig av naturen och att enskilda individer är 

maktlösa. De litar inte på själens uttryck, därför att de är övertygade om dess 

dubbla natur... I grund och botten tror sig en fanatiker alltid vara maktlös.” (ss 

219-220, s. 225) 

 

Jane Roberts talar om fanatism som en förvrängd form av idealism. Den har 

förvridits av flera orsaker - bland dessa finns tron att människan är i grunden 
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självisk. Detta leder till en misstro mot människans innersta natur. Men sanningen 

är, menar Jane Roberts, att idealism i form av önskan att göra världen bättre är just 

den fundamentala drivkraften i allt liv. Varje människoliv är ett försök att 

tillfredsställa ett speciellt ideal, att växa in i det. När vi arbetar för ett ideal är det 

av yttersta vikt att vi följer våra impulser. Hon skriver: ”Impulser kan visa oss på 

valmöjligheter som vi kanske inte var medvetna om att de stod till buds... 

Drivkraften i universum - i varje partikel, varje våg, varje människa - är det 

storartade, oemotståndliga framträngandet mot skapande möjligheter och den 

spänning, den överflödande spänning, som finns "mellan" tänkbara val och 

tänkbara händelser.” 

 

Om vi nu återvänder till vår tänkta idealistiska personlighetstyp, upptäcker vi 

att hens idealism är identisk med en stark längtan efter självförverkligande. När vi 

litar till vår idealism och omvandlar den i praktisk handling i vår omedelbara 

omgivning är den helt enkelt detsamma som kreativitet. Den öppnar dörren till en 

värld av otaliga möjligheter. Dessa kommer till oss i form av dunkla ingivelser 

eller impulser att handla på det ena eller andra sättet. Det är idealism som får rosen 

att slå ut, björken att sträva uppåt och människan att växa och bli kreativ. Idealism 

är motorn i all utveckling. 
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Några förslag till hur man kan arbeta med avsnittet om den hängivna 

idealismens personlighet: 

 

1. Samtidigt som ni samlar exempel på idealism, såväl negativa som positiva, i er 

omgivning och i litteraturen, det politiska livet och så vidare, kan det vara givande 

att göra följande experiment: 

 

Föreställ er idealism i alla dess former som energistrukturer som pulserar av de 

speciella energier som varje särskilt ideal har. Det kan vara nationella, politiska, 

sociala eller religiösa ideal. Varje enskild människa är också en energistruktur som 

förkroppsligar ett specifikt ideal. 

 

Föreställ er dessa strukturer, var och en med sin distinkta färg och rytm och 

centrala ideal, och se dem samverka med varandra, strida mot varandra eller sluta 

förbund med varandra. 

 

Föreställ er till sist det högsta ideal ni kan tänka er och se det sväva ovanför alla 

dessa stridande ideal. Se hur det högre idealet gradvis förvandlar de andra till ett 

harmoniskt mönster. 

 

2. Välj ett exempel på fanatisk idealism, till exempel fotbollsvåldet eller militant 

nationalism och försök att upptäcka det element av sann idealism som också finns 

där. Hur kan denna goda idealism hjälpas fram, så att den kommer till uttryck? Var 

praktiska och konkreta i era förslag. 

 

3. Vi har alla något av hängiven idealism inom oss. Hur ser den ut hos dig själv? 

Vilket samband kan du se mellan speciell idealism hos dig och ditt sätt att följa 

impulser i livet?   
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Nr 7: Den organiserande personlighetstypen 

 

Så långt man kan gå tillbaka i tiden, och i alla kulturer, har talet sju haft en 

speciell betydelse. Det förknippas ofta med cykler om sju, där det sjunde i en serie 

(som till exempel den sjunde dagen) utgör slutet på en cykel. Som sådant är det ett 

tal för avslutning eller fullbordan och detta ger oss en nyckel till den 

grundläggande naturen hos den sjunde personlighetstypen som får en specifik 

avsikt att bära frukt. Den sjunde typens människor skapar ordning på det fysiska 

planet eller skapar en organisation som blir ett uttryck för en idé, ett projekt, en 

dröm, ett hopp eller en plan. Det som den första personlighetstypen, vilje-

människan, påbörjar, det förs till fullbordan på det fysiska planet av den sjunde 

typen, den organiserande personligheten. Hen gör det osynliga synligt. Det är av 

den anledningen som den sjunde personlighetstypen kan relateras till magikern, 

såväl den vita som den svarta. 

 

Innan vi ser närmare på den organiserande personlighetstypen som hen mani-

festerar sig i det dagliga livet, kan det vara lämpligt att fundera över den energi 

som dessa människor är känsliga för. Det är en energi2 som förbinder avsikt med 

avslutning och som är aktiv i skapandet av sådana former som lättast och mest 

precist gör det möjligt för det inre livet att komma till uttryck. Det är evolutionens 

energi. Genom tiderna har nya former och uttryck för livskraft avlöst varandra. 

Många av dessa former har dött ut, dinosaurerna till exempel. Primitiva människor 

har lämnat plats för andra, som haft större hjärnor. Vegetationen på jorden har 

förändrats radikalt. Arter har dött ut och försvunnit. I ordets vidaste bemärkelse är 

denna utvecklingsaktivitet, i vilken det inre livet söker nya och bättre ut-

trycksformer på det fysiska planet, detsamma som naturens egen vita magi. Den                      

                                                 
2 Vi har medvetet undvikit att använda termerna ’energi’ eller ’strålar’ när vi diskuterar de sju 

psykologiska typerna - detta för att inte komplicera saken. Men för en verklig förståelse av dessa 

sju typer, måste något sägas om de sju grundläggande, kosmiska energierna eller strålarna som 

har sagts ligga bakom all yttre manifestation genom sina cykliska rörelser mellan aktivitet och 

vila. De sju psykologiska typerna är de uttryck som de sju kosmiska energierna eller strålarna tar 

sig på mänsklighetens nivå. Esoteriskt sett brukar dessa energier eller strålar betraktas som 

levande eller medvetna entiteter, vars karakteristiska egenskaper i något förvanskade former 

reflekteras i de sju grundläggande psykologiska typerna, som vi har studerat här. De kosmiska 

energierna eller strålarna når jorden via konstellationerna och deras tillhörande planeter - det är 

denna föreställning som ligger till grund för den vetenskap som kallas esoterisk astrologi. 

Strålarna påverkar civilisationernas uppgång och fall i och med att de i olika kombinationer 

aktiveras och sedan drar sig tillbaka. Detta är ett ämne som vi tar upp i Efterskrift till de sju 

energityperna  (se s. 26). 
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kallas vit, eftersom den arbetar för att skapa nya former som motsvarar den 

gradvisa tillväxten hos den inre livspulsen, precis som kroppen och organen hos 

människan utvecklas från barndom till vuxen ålder samtidigt som medvetandet 

ökar och förmåga och skicklighet tilltar. Svart magi, däremot, försöker hålla 

tillbaka utvecklingen genom att stänga in livsimpulsen i en felaktig form. Med 

form menas då inte enbart den fysiska kroppen, organismen, utan också till 

exempel det sätt på vilket mänskliga samhällen är organiserade. Det finns 

kulturella och ekonomiska former som är någorlunda lämpliga under vissa 

perioder av mänsklighetens utveckling, men som senare blir föråldrade och då 

håller utvecklingen tillbaka. Denna skillnad mellan vit och svart magi i vid 

bemärkelse och i förhållande till framåtsyftande utveckling har ett samband med 

de två vanligaste sätten på vilka en person som av naturen är en organiserande 

människa arbetar. Hen verkar antingen genom att släppa fram inre möjligheter 

genom nya former eller organisationer, eller också genom att klamra sig fast vid 

rådande eller traditionella former. Det första visar sig som en tendens att 

åstadkomma förändringar i den yttre världen alltför snabbt; det andra leder till att 

man beter sig konservativt och värderar allt som är tradition alltför högt. Ur 

konflikten mellan dessa två tendenser kan, om ingen av dem är alltför 

dominerande, ofta komma en kompromiss, som leder till en lugn, men inte radikal, 

förändring. När den ena eller andra av de två tendenserna dominerar leder detta till 

revolutionerande omdaning eller till stagnation. 

 

Om vi nu ska se närmare på de drag som är utmärkande för den organiserande 

personlighetstypen kan vi börja med följande beskrivning av Alice Bailey av en 

person som står under inflytande av ’strålen’ för organiserande förmåga:”Detta är 

den ceremoniella strålen, den stråle som får en människa att glädjas åt att ”det är 

ordning och reda” och att allt sker enligt skick och bruk. Det är översteprästens 

och kammarherrens stråle, strålen för soldaten som är född till organsisationsgeni, 

och för den idealiske generalintendenten, som kläder och föder trupperna på bästa 

sätt. Det är den perfekta sjuksköterskans stråle. Hon är omsorgsfull in i minsta 

detalj, men ibland alltför benägen att ignorera patientens personliga särdrag och 

låta dem försvinna i rutinernas kvarn. 

 

Detta är formens stråle, strålen för den perfekte skulptören, som ser och skapar 

den ideala skönheten, och för formgivaren av alla slags vackra former och 

mönster. Men en sådan människa blir inte framgångsrik som målare med mindre 

än att den fjärde strålen påverkar henne. Kombinationen av fyra och sju ger den 

allra högsta typen av konstnär, ypperst i såväl form som färg. Sjunde-
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strålemänniskans litterära arbete är anmärkningsvärt på grund av sin extremt 

förfinade stil. En sådan författare tänker vida mer på uttryckssättet än på 

innehållet, men har lätt att uttrycka sig i både tal och skrift. Sjunde-stråle 

människan är ofta sekteristisk. Hon finner glädje i fastställda ceremonier och 

ritualer, i stora processioner och uppvisningar, i armé- och flottparader, i 

stamtavlor och i regler efter rang. 

 

Sjunde-strålemänniskans dåliga variant är vidskeplig, och en sådan människa 

har ett starkt intresse för omen, drömmar, alla ockulta övningar och spiritualistiska 

fenomen. Den goda varianten har föresatt sig att ovillkorligen göra det rätta och 

säga det rätta vid rätt tillfälle, och härav följer stor social framgång.”  (Esoterisk 

psykologi I, s. 197) 

 

Denna rika och nyanserade beskrivning förtjänar all uppmärksamhet och den 

ger den som studerar den på rätt sätt rik lön för mödan. De olika uttrycken för 

tendensen att organisera hos den här personlighetstypen - hos en hög kyrkans man, 

hos den effektiva sjuksköterskan, den stilistiskt fulländade författaren, personen 

som älskar att studera genealogi och rita upp släktträd - kommer att bli begripliga 

om man försöker att förstå den grundläggande naturen hos denna typ syntetiskt. 

Vari ligger till exempel det gemensamma i glädjen hos en designer som skapar 

vackra kläder och förtjusningen hos någon som tittar på vaktavlösningen framför 

något kungligt palats? Varför älskar samma personlighetstyp i ett av sina sämre 

uttryck ”omen, drömmar, alla ockulta övningar och spiritualistiska fenomen”? På 

vilket sätt kan detta förknippas med driften att organisera? 

 

 Genom att öka vår intuition mot en allt större förmåga att begripa den 

allomfattande, drivande energin bakom alla dessa olika uttryck, kommer vår 

förmåga att arbeta esoteriskt stadigt att öka. Sådan esoterisk insikt innebär att man 

upptäckt den enande faktorn bakom det yttre uttryckets myriader av former. 

 

En intressant aspekt av den organiserande typens karaktär kan beskrivas med 

ordet koordination. När verklig koordination har uppnåtts hos en individ eller i en 

grupp, eller mellan sinnet och kroppen, eller mellan olika organ i kroppen, då har 

också maximal effekt uppnåtts. Saker och ting blir gjorda. Detta är särskilt sant när 

man har åstadkommit koordination mellan sinnet och kroppen (mellan det 

osynliga och det synliga) och mellan olika delar av kroppen. Kroppen är då mer 

eller mindre ett med sinnet och utför det som sinnet vill att den ska göra. Med 

andra ord - detta är ett exempel på när formen eller den yttre aspekten är den rätta 
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och är känslig för den inneboende livsenergin. Det är av den anledningen som den 

sjunde energitypen ofta opererar på ett samordnande sätt mellan kroppen och 

individens psykiska utrustning. När koordinationen är stark och ett fokus är riktat 

på någon sorts fysiskt uttryck, blir resultatet till exempel skönheten och 

spontaniteten i en stor tennisspelares rörelser och slag eller i precisionen och 

rytmen hos en dansare. Detta är exempel på hur inre avsikter tar sig precisa uttryck 

i fysisk handling. På samma sätt kan koordinationen ta sig uttryck i den 

fullständigt ostörda kontakten mellan sinnet på själslig nivå och den fysiska 

hjärnan. När sådan koordination äger rum mellan det inre och det yttre, blir 

personligheten i stånd att registrera intryck från själen. Detta kan till en början 

leda till ett ökat intresse för psykiska fenomen. Kanske är detta förklaringen till 

varför, som Alice Bailey påpekar, det i början kan förekomma överdrivet intresse 

för drömmar, ockulta övningar och spiritualism. Är inte ett medium någon som 

erbjuder just en form genom vilken psykiska fenomen kan manifestera sig? 

 

Den organiserande personlighetstypen är också en koordinator, en personal-

chef, en ceremonimästare, en som arrangerar saker (och älskar att göra det), den 

födde diplomaten. Det är kanske framförallt i diplomatens arbete som vi tydligast 

kan urskilja det sätt som den organiserande personlighetstypen tycker om att verka 

på. Hens arbete består i att finna en formel för förlikning mellan två parter som har 

olika åsikter. Hen bringar dem till samförstånd genom att komma med praktiska 

förslag för att avstyra det som skiljer de stridande åt. Hen är av naturen dragen till 

det ceremoniella, håller strikt på protokollet, är envis och tålmodig. Hen åstad-

kommer rytm och harmoni mellan människor som förut var i otakt med varandra. 

Det finns ett etymologiskt samband mellan orden rytm och ritual. 

 

Ett exempel på den organiserande typen som ges av Alice Bailey är den 

”perfekta sjuksköterskan”, noggrann i minsta detalj, men med en tendens att 

behandla patienter som föremål och att ”låta dem försvinna i rutinernas kvarn”. 

Detta pekar på ett utmärkande drag hos den sjunde personlighetstypen: de har en 

tendens att överorganisera, att styra och ställa, att åstadkomma likriktning eller att 

ritualisera all aktivitet. Allt som är individuellt, slarvigt, icke-konformistiskt eller 

avvikande stör den smidiga organisationen och regelmässigheten som den sjunde 

typen åstundar. Samma tendens till överorganisation finns också i samhällen som 

domineras av den sjunde kavliteten. Det brukar till exempel sägas att det ryska 

folket karaktäriseras av idealism på personlighetsplanet och av kärlek till ordning 

på själsnivån. Den risk som kan ligga i en sådan kombination av egenskaper är att 

idealism i form av en brinnande tro på ideologier kan påtvingas samhället i avsikt 
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att skapa en ny ordning. Individualism och avvikande uppfattningar mals då ner 

mellan den påtvingade uniformitetens kvarnstenar. Ordning införs uppifrån; den 

uppstår inte på ett organiskt sätt underifrån. Det är tänkbart att en liknande tendens 

att ordna och reglera samhällslivet finns också i Sverige, som ett inslag i nationens 

psykologiska utrustning. I vilken utsträckning tar sig kärlek till lag och ordning 

uttryck i Sverige? Vilken är den psykologiska innebörden - om man talar om 

nationens psyke - hos den unika institutionen Systembolaget? Vilka tecken på 

överorganisering kan vi se? En undersökning som ställer dessa och liknande 

frågor skulle säkert ge intressanta resultat. En sådan undersökning skulle också 

kasta ljus över vilken typ av kris som är oundviklig för en människa eller en 

organisation som älskar just organiserande, ordning. Det är en kris som beskrivits 

på följande, symboliska sätt: ”Jag står i centrum, en arbetare på magins område. 

Jag känner till några regler, några magiska styrsätt, några Kraftord och några 

krafter som jag kan styra. Vad skall jag göra? Faran finns där. den uppgift jag har 

åtagit mig är inte lätt att förverkliga, ändå älskar jag makt. Jag älskar att se 

formerna växa fram, skapade av min tanke, och fylla sin uppgift, fullborda planen 

och försvinna. Jag kan skapa. Jag känner ritualerna i Herrens tempel. Hur skall jag 

arbeta? 

 

 Älska inte arbetet. Låt kärleken till Guds eviga Plan styra ditt liv, ditt sinne, 

din hand, ditt öga. Arbeta för den förening av plan och syfte som måste få sin 

varaktiga plats på jorden. Arbeta med Planen. Fokusera dig på din del i detta stora 

arbete.”  (Esoterisk psykologi II, s. 287) 

 

En nyckel till att förstå den kris som är typisk för den organiserande 

personlighetstypen ligger i distinktionen mellan ”plan” och ”Plan”. Det är när en 

plan, som är utarbetad på den begränsade personlighetsnivån och genomförd i 

formvärlden, av misstag tas för en större, mer allomfattande Plan, som det förr 

eller senare uppstår en kris. Personligheten älskar att se sin favoritplan ta form och 

bli verklighet. Personligheten är förälskad i sin femårsplan, sin samhällsplanering, 

sin plan att förändra saker och ting till vad den tror är något bättre än sakernas 

nuvarande tillstånd. Den identifierar sig med sin utarbetade plan. ”Faran finns där” 

och den kris som uppstår har beskrivits på följande sätt av den skotske poeten 

Robert Burns: ”The best-laid plans of men and mice / Oft gang (=go) awry.” 

Närhelst en sträng planering som är skapad av personligheten tvingas på 

verkligheten leder detta förr eller senare till en våldsam reaktion, ett uppror från 

vilket den fängslade verkligheten försöker bryta sig loss. Det kan hända med ett 

samhälle eller med en individ. Ett liv som är alltför strängt bundet av regler, 
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etikett, att göra det enda rätta, att följa givna rutiner, kommer förr eller senare att 

göra något ”otypiskt” eller ”irrationellt” eller ”förskräckligt”. Hos en sådan 

individ kommer krisen att leda till att hen inser att det mönster som styrde hens liv 

var alltför snävt. Det hade uteslutit det otypiska, det irrationella och det 

förskräckliga och på sätt och vis kriminaliserat dem som icke önskvärda i det 

sociala livet. Därför måste de tas med in i livet. Ett nytt levnadsmönster, vidare, 

mer allomfattande och generöst än förut, kan nu ta sin början. Med varje 

utvidgning av den individuella livsplanen följer ytterligare ett närmande till en 

förståelse av den allomfattande Planen som söker uttryck i allt mänskligt liv. 

 

Vi har studerat ordningens eller organiserandets energi som den formar en 

individ och i viss utsträckning ett samhälle. Något måste också sägas om den 

globala betydelse denna energi har idag. Alice Bailey hävdar att det är 

”idealismens”  energi som har format mänsklighetens liv under de senaste tvåtusen 

åren. Den började avmattas år 1625 och håller nu snabbt på att ebba ut. I dess 

ställe är den ”rituella ordningens” energi på väg in och denna nya cykel tog sin 

början 1675. Det är denna växling mellan två energityper - den ena som uttrycker 

sig genom idealism men som nu håller på att ”stelna” och den andra som uttrycker 

sig genom rytmisk ordning och som är i tilltagande - som förklarar den turbulens 

som råder i vår tid. Det är nu en inrotad vana hos mänskligheten att agera som 

idealister, när vi vill förverkliga en dröm eller en vision. I det mänskliga livet har 

idealismen ofta tagit sig fanatiska och våldsamma uttryck. Den rituella ordningens 

energi som nu påbörjar sin långvariga period av inflytande kommer, har det sagts, 

att manifestera sig som en drift att materialisera den dröm eller vision som har närt 

människornas fantasi i ett par tusen år. Den kommer att föra ner drömmen om ett 

gott liv och goda relationer från tanke- och önskenivån till ett förverkligande på 

det fysiska planet. Idealistens individualism kommer att avlösas av en samordnad 

gruppaktivitet. För att få en idé om vad denna övergång från idealismens energi 

till den rituella ordningens energi kan innebära kan det vara intressant att studera 

de traumatiska upplevelser som det ryska folket nu genomgår och som man kan 

säga är resultat av idealistisk påverkan på personlighetsplanet och av den 

ordnande energins påverkan på själsnivån. Vi kan dra oss till minnes att den 

intensiva idealismens kris lämnar människan ”helt utan drivkraft, motiv, känsla, 

uppskattning från andra och livsmening. ... Hen känner sig som en idiot och tror 

att andra betraktar hen på samma sätt.” Kanske beskriver dessa ord just det 

tillstånd av djup desillusion som nu råder i det forna Sovjetunionen. Vi skulle 

därför kunna vänta oss att det ur denna sammanstörtade dröm ska växa fram en ny 

vision i och med att det ryska folket åstadkommer en frivillig, självvald och 
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flexibel samhällsordning. Detta är spekulationer, men det skulle vara intressant 

och upplysande att studera denna kris närmare. På sätt och vis exemplifierar den 

det totala världsläget just nu i och med att den söker sin väg bort från separatistisk, 

idealistisk nationalism mot en ny världsordning. En världsordning som nu i all sin 

ömtålighet föds i ruinerna av den gamla världen. 

 

Att diskutera och reflektera över: 

1. Om du skulle ge en ung människa råd för framtiden och du hade klart för dig att 

hon eller han dominerades av den organiserande personlighetstypen, vilka råd 

skulle du ge beträffande ett framtida yrkesval? Försök, medan du arbetar med 

frågan, att tänka ut så många yrken och karriärer som möjligt, där lusten att 

organisera kan komma till uttryck. 

2. Välj ut två personer i gruppen som ska agera mannen och hustrun i ett gift par 

vars äktenskap har kommit till en krispunkt. Mannen är den ordnande, 

organiserande typen; hustrun är en starkt idealistisk typ (eller vilken som helst av 

de fem andra typerna). De två agerande arbetar ut ett scenario (makarnas arbeten, 

livsstil, friktionspunkter) och sedan agerar de två, först den ena, sedan den andra, 

och spelar själva upp krisen (de ska beskriva men också argumentera) inför resten 

av gruppen, som spelar familjerådgivare. Gå in i era roller, ha roligt och diskutera 

efteråt. 

3. Vilka tecken kan du se i världen idag som kan tänkas återspegla det 

inkommande inflytandet från ordningens och samordnandets energi? Hur tror du 

att den kommer att manifestera sig i en ny världsordning? Vilken roll kommer 

enskilda nationer att spela i denna globala ordning? Kommer enskilda nationer alls 

att spela någon roll? 

4. När ni har arbetat med de tre förslagen ovan, försök då som grupp att komma 

fram till en syntetisk förståelse av hur den energi är beskaffad som styr den 

organiserande personlighetstypen. Försök att uttrycka det karakteristiska hos 

denna energi i symbolisk form - gör en teckning, beskriv den musikaliskt eller som 

rörelse... 

När ni har arbetat med materialet och uppgifterna ovan kan ni sända in en 

sammanfattning av ert arbete och berätta om de insikter om den organiserande 

typen som ni har fått. Ni kommer sedan att få kursens avslutning skickad hem till 

er. 
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Litteraturförslag 

 

Den grundläggande informationen om de sju psykologiska typerna återfinns i 

Alice Baileys Esoterisk Psykologi,I - II. Ytterligare information finns i de flesta av 

Baileys övriga böcker, i synnerhet i The Rays and the Initiations samt i de två 

volymerna Discipleship in the New Age med sina intressanta analyser av enskilda 

individers psykologiska utrustning. 

 

För dem som intresserar sig för sambanden mellan esoterisk psykologi och 

astrologi rekommenderas Esoterisk astrologi. Vi rekommenderar också 

Psychosynthesis Typology av Roberto Assagioli liksom The Rays and Esoteric 

Psychology av Zachary F. Landsdowne. 
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III Efterskrift till de sju energityperna    

 

I det här avsnittet har vi lärt oss något om de sju grundläggande energityperna 

och om hur människor i sina liv tenderar att reagera på olika sätt beroende på 

vilken av de sju typerna - eller ”strålarna” - som de är dominerade av. Men även 

om vi kan urskilja de dominerande energierna hos människor som vi känner väl, så 

är det uppenbart att vi inte har förklarat de oändligt många variationsmöjligheterna 

hos de olika energityperna bara genom att sammanfattande kalla dessa för en viss 

typ eller stråle. I det följande ska vi ta upp några av de faktorer som, när de 

kombineras med varandra, gör varje människa unik. Detta kan lägga grunden för 

en djupare förståelse av esoterisk psykologi. För det är sant att varje människa är 

unik, men lika sant att hon hör till någon av de sju huvudgrupperna och delar dess 

karakteristiska drag med alla andra människor som hör dit. 

    

I våra beskrivningar av de sju huvudtyperna har vi utgått ifrån att det är 

personlighetens energi som är den dominerande. Viljemänniskan, till exempel, 

använder sin viljeenergi för att tillfredsställa sin personlighets önskningar. För den 

kärleksfulla personligheten är kärlekens väg den som bjuder minst motstånd, hur 

själviskt uttrycket än kan komma att bli. Men den dominerande energi som 

uttrycks via personligheten modifieras eller färgas av andra energier. Vi kan 

uttrycka detta genom en liknelse: Om en individs hela natur liknas vid en orkester 

bestående av olika instrument, så är personligheten dirigenten. Det är hans eller 

hennes uppgift att ordna instrumentalisterna i olika grupper. Låt oss tänka oss att 

en instrumentgrupp representerar den mentala förmågan, en annan grupp vår 

emotionella natur, en tredje den eteriska eller den fysiska kroppen 

(slaginstrumenten?). Dirigenten försöker samordna de tre instrumentgrupperna 

och få dem att spela som en symfonisk  (samklingande) orkester. 

 

Om vi nu antar att dirigenten är en viljemänniska, kommer han eller hon inte 

desto mindre att vara ansvarig också för orkesterns emotionella instrument 

(kanske violoncellerna?). För den skull kommer dirigentens natur, som är ett 

uttryck för vilja och makt, att modifieras. Den kommer att värmas och mjukas upp 

av cellisternas smältande, honungsfärgade toner. På samma sätt kommer 

dirigenten att på ett subtilt sätt påverkas av andra instrumentgrupper och deras 

utövare. Viljestyrka kommer att förbli det dominerande draget i hens sätt att 

dirigera, men i bästa fall kommer viljestyrkan att modifieras och berikas av 

violinernas snabba intelligens, violoncellernas trånande, trumpeternas klarhet, 

piccoloflöjtens finess, trummans rytm och dunder, och hornens oändliga längtan. 
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Men det räcker inte med att dirigenten kan få orkesterns alla instrument att 

ljuda i samklang - hen måste också ha ett partitur, något för orkestern att spela. I 

analogin med den mänskliga naturen är det musiken, kompositörens skapelse, som 

motsvarar själen. Så måste alltså dirigenten, som är lyhörd gentemot de olika 

instrumenten i sin orkester, också vara lyhörd gentemot själen och därför låta sig 

påverkas av dess musik, som ska tolkas och spelas. Ju djupare dirigenten tränger 

in i musikens själ, desto mera kommer hen att bli ett medium för utförandet av 

denna musik med hjälp av orkestern. Den viljedominerade personligheten kommer 

på så sätt att bli föremål för ytterligare påverkan. Viljestyrkan finns alltjämt där, 

men det är en vilja som är övergjuten av själens energi och därtill färgad och 

berikad av energierna hos de olika uttrycksmedlen. I musikens värld är en sådan 

ledande och samtidigt inkännande personlighet en Toscanini. 

 

Personlighetstypen får alltså sin särart genom inflytandet av de specifika 

energier, som styr de tre kropparna: den mentala, den emotionella och den eterisk-

fysiska. Också när flera individer har samma personlighetsstråle ska de visa sig 

vara olika varandra, eftersom deras kroppar står under inflytande av olika 

energimönster. Detta är en av förklaringarna till de stora variationerna mellan 

människor inom de sju huvudgrupperna som vi har beskrivit. Det finns också 

andra faktorer som bidrar till variationerna inom de sju grundtyperna.  

 

I den esoteriska psykologin betyder termen ”personlighet” en samordnande 

förmåga som uppstår när människans tre kroppar är fullt utvecklade. När den 

fysiska kroppen, känslorna och tanken har utvecklats genom lång erfarenhet 

uppstår personligheten som ”common sense”, det vill säga ett ”sinne” (a sense) 

som är gemensamt (common) för alla tre kropparna eller uttrycksmedlen. Detta 

”sinne” börjar orkestrera uttrycksmedlen, i regel för själviska syften, och det är så 

personligheten börjar påverka sin omgivning inom ett eller annat verksamhetsfält. 

Personligheten har framgångar. Den får en publik. Den njuter av att få 

uppskattning... Det är på det här stadiet som en vidare, mer långtgående och till 

och med omvälvande utveckling börjar. Den rika, mogna, framgångsrika och i 

grunden själviska personligheten kommer gradvis underfund om att framgångarna 

inte ger någon tillfredsställelse som varar. Ett nytt sökande tar sin början - nu efter 

en varaktig, inre tillfredsställelse. Personligheten har påbörjat sitt sökande efter 

själen. En kreativ spänning byggs nu upp mellan personligheten och själen och 

mellan de specifika energier som dominerar personligheten och själen. Precis som 

personligheten har lärt sig att kontrollera de tre kropparna och använder dem för 
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att hävda sig själv, så vinner själen kontroll över personligheten och dess 

uttrycksmedel för sina  syften, som är tjänande. Återigen finner vi en orsak till att 

personligheter, som styrs av samma energityp eller stråle, inte desto mindre 

kommer att skilja sig från varandra beroende på att samma personlighetstyper kan 

vara styrda av olika själsenergier. När samspelet mellan personlighet och själ 

börjar, kan det vara svårt att skilja mellan själs- och personlighetsstrålarna. Detta 

blir så mycket svårare som personligheten är en utomordentligt duktig skåde-

spelare, som lätt kan imitera själens handlingar och attityder, när det ligger i dess 

eget intresse att göra så. Detta kan vi iaktta hos oss själva, när vi till exempel 

befinner oss i en ”andlig” omgivning och uppför oss som det förväntas av en 

”andlig” person. Motgiftet mot den sortens maskerad är humor, en gnutta 

självironi och sträng, vetenskaplig självrannsakan. 

 

Vi har konstaterat att varje personlighetstyp har oräkneliga uttrycksformer, 

därför att de modifieras såväl av sina uttrycksmedel (kroppar) och deras specifika 

energier som, när tiden är mogen, av det ökande inflytandet av själens energi. Och 

därtill finns ytterligare en faktor. Alla individer kommer, oberoende av vilka 

energispektra som styr deras liv, också att påverkas av den miljö som de föds och 

lever i. Olika nationer och till och med regioner och städer sägs vara dominerade 

av skilda själs- och personlighetsenergier. Jorden själv och mänskligheten som 

helhet styrs av specifika strålar och det är dessa energier som ligger till grund för 

tanken att mänskligheten på Jorden är ett, samtidigt som den är uttryck för 

oändliga variationer i de två hemisfärerna, i de många nationerna och i miljarderna 

individer. 

 

Sist men inte minst är människans psykologi cykliskt påverkad av kosmiska 

energier som i olika kombinationer avlöser varandra i det att de under långa 

tidsperioder går in i och ut ur aktivitet. Dessa cykliska energier manifesterar sig i 

kulturers och civilisationers uppgång och fall, och de kan spåras i perioder av 

nationell vitalitet respektive passivitet, allteftersom olika nationer är mottagliga 

eller inte för stimulans från energier som är rådande under vissa perioder. 

 

Av allt detta förstår vi, att det är ett komplicerat mönster av sammanflätade 

energier, som ger varje enskild människa hennes individuella prägel. Ingen är den 

andre lik. Ändå finns det, enligt den esoteriska psykologin, bakom all denna 

variationsrikedom hos mänsklighetens individer, ett enkelt mönster. Och det är 

detta mönster som gör det möjligt att också påstå att alla människor är lika. 

Mönstret grundar sig på uppfattningen om de sju grundläggande energierna eller 
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strålarna, som alla utgår från en enda, ofattbar Enhet. I varats oändliga kedja delar 

sig dessa sju grundläggande energier i ytterligare sjutal, vilka i sin tur delar sig. 

Dessa samspelar med varandra på skilda nivåer och skapar det oändliga antal 

varianter som utgör det mångskiftande universum, som vi är medvetna om och 

därtill många andra, för oss ännu okända. Nyckeln till denna labyrintiska skapelse 

är talet sju. Universums dans, likväl som varje enskild människas dans, spelas av 

tal och manifesterar sig som rytm. 

 

Vår avsikt med den här efterskriften har varit att visa på såväl den komplexitet 

som den enkelhet som ligger till grund för de sju grundläggande energitypernas 

psykologi. Att ägna sig åt denna vetenskap kräver studier och mycket intuition. 

Vårt bästa laboratorium är vår egen sammansatta natur och naturen hos de som 

står oss nära. Vissa energier och de sätt som de manifesterar sig på kommer vi att 

känna igen, andra kommer att tyckas oss främmande och till och med osympatiska. 

Ingen energi eller stråle är bättre eller sämre än en annan, men alla kan manifestera 

sig på ett högre och ett lägre plan, kan brukas själviskt eller altruistiskt. Vissa 

människor kommer att finna att de verkar ha litet grann av alla energierna i sin 

uppsättning och att det är svårt att avgöra, vilken som är den dominerande. I 

sådana fall kan vi tänka på att enligt lagen om ”återkommande möjlighet” eller 

reinkarnationstanken, har vi haft många liv, som undan för undan har varit styrda 

av alla de sju grundläggande energierna. Minnet av dessa eller av några av dem 

kan finnas strax under ytan. Även när energin eller energierna som var 

manifesterade i en tidigare existens inte är aktiva i den närvarande kan de verka 

bekanta. 

 

Här följer några punkter som kan vara till hjälp i det fortsatta undersökandet av 

de energier som styr de sju grundläggande människotyperna: 

 

1. Målet är att komma fram till en intuitiv förståelse av de grundläggande 

energierna eller strålarna. 

 

2.  Börja med att undersöka de energityper som känns välbekanta, men försumma 

inte de som är främmande. En förståelse för människotyper som inte liknar ens 

egen leder till en ökad sympati för dessa. 

 

3.  Förmågan att se de energier som ligger bakom yttre händelser och att känna 

och tänka på dem i dessa termer underlättar tolkningen av dem. 
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4.  Om du skulle bli intresserad av en viss energityp, studera den då i Bailey-

böckerna och i annan litteratur som har översikter över energityperna. Kombinera 

de ”akademiska studierna” med ”fältarbete”. Observera individer eller händelser 

eller litterära figurer och hänför dem till olika energityper eller till kombinationer 

av energityper. 

 

5.  Vad beträffar en slumrande förståelse för olika energier, som kanske kan ha 

förvärvats genom erfarenheter gjorda under en tidigare existens, så är det ofta 

intressant att lägga märke till en persons hobbies och fritidsintressen, där sådana 

energier kan komma till uttryck på ett mindre markant sätt. Hos vissa individer 

kan en radikal förändring i livsstil eller yrkesliv tyda på att en latent talang eller ett 

latent intresse från det förflutna åter kommer upp till ytan. 

 

6.  I studiet av de grundläggande psykologiska typerna ligger ett lysande tillfälle 

att utveckla kvaliteterna ”ovidlådenhet” (dispassion) och ”urskillningsförmåga” 

(discrimination). 

 

7.  För några kan det vara intressant att tillämpa den esoteriska undervisningen om 

de sju grundläggande strålarna eller energierna inom speciella områden. Det skulle 

till exempel säkert vara givande att ordna olika slags trädslag eller örter eller 

fåglar efter de grundläggande energityperna. Andra kan tycka att numerologin är 

ett intressant fält att utforska. Att spåra den speciella energikombination som kan 

tänkas ligga bakom en viss kulturhistorisk period kan också vara en fascinerande 

uppgift.  

 

Sju punkter... Kanske är det lämpligt att sluta här! 
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IV Meditation 

 

Individuell meditation: se Häfte 4, Ljusmeditation  

Förslag till gruppmeditation:  

 

Meditation för att stärka den nya gruppen världstjänare 

 

Vi sätter oss tillrätta, befriar oss från eventuella spänningar i kroppen och ser till 

att andningen blir lugn och regelbunden. Vi stillar tankar och känslor. 

Sammanlänkning: Vi föreställer oss en ljuskälla strax ovanför huvudet. Vi låter 

ljuset sänka sig nedåt genom huvudet, ner till bröstkorgen, och fylla oss helt. Vi är 

detta ljus, själens ljus.  --  Med trådar av ljus väver vi oss samman med de andra i 

gruppen. Vi visualiserar vår lilla grupp som en sfär av ljus som förenar sig med 

andra grupper inom den stora gruppen världstjänare. Vi bidrar till att aktivera det 

nätverk av ljus och kärlek som omsluter jorden. 

Meditation: Energin finns tillgänglig när vi inser behoven och när vi intar           

vår plats i kretsen av medmänniskor. 

Nedkallande: Vi visualiserar ett nedströmmande av viljan-till-det-goda, av kärlek 

och av ljus, genom den nya gruppen världstjänare, genom alla människor av god 

vilja överallt i världen, och slutligen genom hela den mänskliga familjens hjärtan 

och sinnen. 

Spridning: Vi fokuserar oss på nytt som grupp och ser hur ljusets energier sprider 

sig till dess att hela jorden är ljusomstrålad. 

Vi håller kvar bilden av en ljusomstrålad jord när vi till sist läser världs-tjänarnas 

mantram: 

Må det enda livets kraft flöda genom gruppen av 

alla sanna tjänare. 

Må den enda själens kärlek känneteckna 

livsgärningen hos alla dem som söker att leva i 

enlighet med Planen. 

Må vi fullgöra vår del i det enda arbetet, genom att 

vara självförglömmande, att inte tillfoga skada och 

att föra ett rätt tal. 

 

  OM    OM    OM 

 


