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I Inledning till symbolstudier 
 

 Det har tidigare påpekats, att det finns ett nära samband mellan tolkning av 

symboler och klokt handlande. För att vi ska kunna handla rätt, krävs det i varje 

situation, att vi förstår vad som verkligen händer. Från esoterisk synvinkel är varje 

situation en symbol för något bakomliggande: en energistruktur. 

 

 Det är av denna anledning som vi, för att utvidga det som sägs i ”Om 

symboler” i Häfte 4, har lagt in avsnittet ”Symbolstudier” i denna etapp. En av 

avsikterna med avsnittet är att väcka intuitionen i samband med försöken att tolka 

symboler på olika nivåer.  

 

 Därefter följer ett avsnitt om ”Tjänande” som konsten att vara våra 

medmänniskor och den omgivande miljön till nytta.  

 

 Ord, handlingar och händelser är i grunden symboler som vädjar till oss att 

bli rätt förstådda och tolkade. Utan denna viktiga insikt kommer vi att förbli 

otillräckliga som tjänare. 
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II Symbolstudier 
 

 För en esoteriker bör symbolstudier aldrig vara ett självändamål. 

Symbolstudier och esoterisk tolkning i allmänhet har det praktiska syftet att öka 

vår förståelse av tillvaron och vårt eget väsen, och att göra oss bättre skickade att 

verka för våra uppgifter i livet. I boken Glamour: ett världsproblem (jmf appendix) 

finns teknik och tillvägagångssätt för sådana studier noga beskrivna, allt under det 

övergripande temat att väcka intuitionen. Låt oss alltså under det följande hålla i 

minnet, att anledningen till att vi över huvud taget ägnar oss åt ett studium av 

symboler är att träna upp denna slumrande, potentiella själsförmögenhet. Lyckas 

vi med detta, har vi i ett slag vidgat vårt medvetande och därmed vår förmåga att 

förstå behoven i vår omvärld. 

 

 Vi ska inte här studera eller kommentera det avsnitt om symboler som finns 

i boken Glamour: ett världsproblem, men vi rekommenderar texten som en 

kompletterande läsning och för fortsatt studium, sedan det här avsnittet avslutats. 

(Tag fasta på uppmaningen att ”studera fyra symboler om året”!) Det som här följer 

är en introduktion till ett sådant fördjupat studium. Här ska vi ge förslag till en 

”symbolkontemplation”, summariskt behandla några grundläggande symboler, 

samt, avslutningsvis, ge ett övningsexempel i ”Symbolisk visualisering”.  

 

  -   Ägna avsnittet symbolstudier minst två månader och avsluta arbetet med att 

skriva en sammanfattning av både dina egna och gruppens erfarenheter. 

 

Symbolkontemplation 
 

 Man brukar traditionellt uppdela meditation i tre olika faser: koncentration, 

meditation och kontemplation (på en avancerad nivå räknar man med ytterligare 

två faser, illumination och inspiration). Vi har väl för det mesta en uppfattning om 

vad som menas med koncentration och meditation, medan den tredje termen kan 

verka dunkel. Med kontemplation avses helt enkelt ett förlängt meditativt tillstånd, 

ett oavbrutet besinnande, där sinnet ”hålls stadigt i ljuset” i en högsta punkt av 

anspänning, och där uppmärksamheten odelat riktas mot ett enda - en symbol, ett 

tankekorn. 

 

 Själva termen kommer från latinets ”templum”, som syftar på ett avgränsat 

synfält, till exempel den bit av himlen som syns från botten av en uttorkad brunn. 

Inom sådana avgränsade synfält var det som augurerna, det forntida romerska 

siarskrået eller prästerskapet, studerade vissa tecken såsom fåglarnas flykt. De 

äldsta romerska templen tycks ha varit fyrkantiga rum utan tak. 
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 För att kontemplera en symbol (figur, föremål eller ord) räcker det inte bara 

att vara meditativt närvarande inför det. ”För att lära känna en sak, låt oss vara 

saken.” 

 

 Om vi som ett exempel väljer att kontemplera Skolan Esoteriska Vägens 

symbol, kan vi gå tillväga på följande sätt. (Även om symbolen här avbildas i färg 

kan tryckfärgerna ändå inte göra rättvisa åt koloriten - den yttre cirkelns djupa 

indigo, det triangulära fältets vibrerande varmgula och den inre cirkelns eller 

punktens elektriska klarblå. Inte heller kan den önskade ljusheten i färgerna återges. 

Det avgörande är naturligtvis intensiteten som den mediterande själv bakom sina 

slutna ögonlock kan lägga i visualiseringen.) 

 

Efter vederbörlig samling (koncentration) och stillande av andhämtning och 

tankeverksamhet, försök att vara enkel och ren i inställningen och helt och hållet 

närvarande inför symbolen. 

 

- Var särskilt närvarande inför den vita fonden 

 

- Var sedan närvarande i den yttre cirkeln 

Andas med lugna  jämna andetag 

Du är närvarande, den indigoblå cirkeln är också närvarande 

 

- Var närvarande i den gula triangeln 

Notera, liksom i förbigående, eventuella intryck och upplevelser, om sådana 

presenterar sig 

 

- Var närvarande i den inre blå cirkeln eller punkten 

 

- Återför de olika elementen till sitt sammanhang 

 

- Var närvarande i symbolen 

 

Meditera avslutningsvis en stund över följande ord: ”Jag är själv Vägen, jag är 

dörren. Jag är den gyllene Stigen och i ljuset från mitt eget ljus beträder jag Vägen. 

Jag stiger in genom dörren. Jag vänder mig om och lyser.” 

 

 Den här kontemplationen kan förefalla ytterst enkel på papperet, men rätt 

utförd - och detta förutsätter att man gjort sig förtrogen med symbolen ifråga (jmf 

appendix) - fördjupar den vår förståelse av symbolen och bidrar eventuellt till att 

utveckla intuitionen. 
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Om svårigheten att visualisera 
 
 Där det inte finns någonting, där ser man en cirkel. 

 

 De flesta av oss kan inte se en inre bild lika tydligt som en yttre. Men är det 

så viktigt då? 

 

 När vi tänker på någon vi håller av, ser vi inte nödvändigtvis hens ansikte: 

hårfästet, näsvingarna, läpparna, vecken kring ögonen, hudens porer, alla de yttre 

kännetecknen. Det viktiga är varelsen där innanför. Utan att ha sett en tydlig bild 

av ansiktet, vet vi ändå utan minsta tvekan, att det var hen vi tänkte på och inte 

någon annan. 

 

 Likadant är det om vi tänker oss en fågel, som sitter på en trädgren, eller 

när vi uppmanas att tänka på olika färger eller former. Det är inte säkert att bilden 

av detta framträder särskilt tydligt, men det karaktäristiska, det kvalitativa i 

situationen eller hos föremålet förnimmer vi. Det som är viktigt är att vi förmår 

rikta tanken och identifiera föremålet. 

 

Två grundläggande symboler: Ringarna på vattnet och det 

Kosmiska hjulet 
 

 Det händer ibland, när man står vid någon spegelblank vattenyta, att man 

inte kan låta bli att kasta ut en sten. Kanske föll man för en plötslig impuls att 

bryta stillheten, eller också ville man bara se - ringarna på vattnet. Stenen 

försvinner i samma ögonblick som den träffar vattenytan, men en serie 

koncentriska vågrörelser sprider sig oundvikligen från nedslagspunkten, och det 

dröjer en stund innan den allra sista rörelsen klingat ut och vattenytan återfått sin 

ursprungliga blankhet. 

 

 Det är något med ringarna på vattnet, ”ripple-effekten”, som fascinerar 

barnet och som fortsätter att fascinera den vuxna människan. Varför? Beror det 

på att hela situationen i sig är så poetisk, eller beror det på att vi här i det 

naturligaste av sammanhang ställs inför en av de universella grundsymbolerna, en 

enkel geomterisk framställning av världens skapelse? - Enkel? Det tycks vara en 

regel att ju enklare en symbol ser ut, desto mera mångtydig är den och desto 

djupare berörs vi av dess kraft, förutsatt att vi är rätt disponerade. Vad 

symboliserar ett ägg, en kiselsten? Vad betyder triangeln, kvadraten eller korset? 

De kristna har en bestämd uppfattning om vad korset betyder, men korset är en 
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universell symbol, känd och använd inom de flesta traditioner långt före 

kristendomens historiska uppdykande och då med andra innebörder. 

 

 I figuren - cirkeln med sitt centrum - finns en outtömlig filosofi inrymd. 

Den är en symbol för den manifesterade världen och kallades av rosencreutzarna 

det kosmiska hjulet, Rota Mundi. I den mest universella mening representerar 

centrum (i detta fall punkten), Principen, liksom den i aritmetisk betydelse 

symboliserar enheten. Omkretsen representerar det manifesterade universum, 

vars ”mått” bestäms av radien, som utgår från Principen, Gud den allra högste, 

den första Orsaken, den yttersta Röraren, eller vad vi nu väljer att ge det för namn, 

detta något som är alltings upphov. 

 

 Lägg märke till hur den centrala punkten befinner sig på samma avstånd 

från alla punkter i periferin. Mellan den centrala punkten och periferin finns ett 

oavbrutet samband, och ur detta samband föds livet och formerna. Allt befinner 

sig dock i absolut jämvikt. Teoretiskt kan skapelsens oöverskådliga mångfald 

närsomhelst återföras till Principen, till den ursprungliga enhet som finns i 

punkten. Därav följer att punkten, som i sin natur innesluter alla slags möjligheter, 

kan sägas omsluta allt som utgått ur den. Nicolas de Cusae uttryckte det så här: 

”Sfärernas poler sammanfaller med centrum som är Gud. Han är omkretsen och 

centrum, Han som är överallt och likväl ingenstans.” Vi kan också påminna oss 

en sats av Hermes Trismegistos (också tillskriven Augustinus): ”Gud är en sfär 

vars centrum är överallt och vars omkrets inte finns någonstans.” 

 

 Den här symboliken möter oss oupphörligen i skiftande gestalter och med 

olika användningsområden. Körsbäret med sin kärna, fröet med sin grodd, ögat 

med sin pupill och sin iris, atomen med sin kärna och sina elektroner, solen med 

sitt planetsystem, trädet med sina årsringar och sin bark (här liksom när det gäller 

ringarna på vattnet har vi att göra med en mångfald av cirklar som kan ses som en 

symbol för hierarki, antingen en hierarki i rummet eller i tiden). Bland alla 

symboler är dock hjulet med sitt nav en av de mest spridda och universella som 

en bild av världens uppbyggnad. Den allra sista terzinen i Dantes stora diktverk, 

Den Gudomliga komedin lyder: 

 

 ”men likt ett hjul som framdrivs jämnt och  

 säkert följde nu all min längtan och min vilja 

 den Kärlek som rör sol och andra stjärnor.” 
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Frågor att reflektera över: 
 

 

 

1. Var stöter man på cirkeln med sin mittpunkt som en bestämd 

symbol för något? Gör en jämförelse mellan dessa sammanhang. 

 

2. Symbolen representerar numerologiskt talet 10. Hur kan detta 

komma sig? 

 

3. Vilken av de sju stråltyperna ligger det närmast till hands att 

associera till symbolen? Varför? 

 

4. Vilken mänsklig egenskap skulle kunna symboliseras av symbolen? 

Vilken mänsklig aktivitet? 

 

5. Människan har ibland liknats vid en eker i det kosmiska hjulet. 

Diskutera symboliken i detta. 
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Den femuddiga stjärnan eller pentagrammet 
 

 Agrippa av Nettesheim har gjort en ofta avbildad teckning, som föreställer 

en cirkel i vilken en femuddig stjärna finns inskriven. Perfekt inpassad i stjärnan 

står en naken man med armarna rakt utsträckta åt sidorna och benen vitt isär. 

Huvudet, händerna och fötterna tangerar cirkeln i samma punkter som stjärnans 

spetsar. 

 

 Det är en bild som illustrerar tidens tänkande, där människan ställs i 

världens centrum, renässansföreställningen om människan som alltings mått. Den 

kunde också stå som en symbol för människan som mikrokosmos, den lilla 

världen, till skillnad från hexagrammet, den sexuddiga stjärnan, som symboli-

serar makrokosmos. 

 

 Det har säkert skrivits vagnslaster med texter om pentagrammet. Som få 

andra symboler har den fångat intresset hos människor med dragning åt mystik 

och ockultism. Om vi nu väljer att kontemplera den här symbolen, gör vi klokt i 

att så radikalt som möjligt försöka abstrahera bort alla tillfälliga associationer den 

väcker hos oss. Vi är ute efter den särskilda energi som just den femuddiga 

stjärnan är ett uttryck för och inte efter något annat. Vi kan väcka den energin 

genom att själva stiga in i pentagrammet som på Agrippas teckning. (”För att lära 

känna en sak, låt oss vara saken.”) 

 

Övning: 

Efter vederbörlig samling (koncentration) och stillande av andhämtning och 

tankar, försök att vara enkel och ren i inställningen och helt och hållet närvarande 

i symbolen. 

 

Om vi observerar pentagrammet, så lägger vi märke till att stjärnans fem spetsar 

befinner sig på tre olika nivåer. Dessa kan beskrivas med olika grupper av 

begrepp: 

 

ENHET                          

 

UTSTRÄCKNING            

 

DUALITET 

 

De tre nivåerna kan också sägas uttrycka: 
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PRINCIP   VARANDE   LIV 

 

UTSTRÅLNING  MEDVETANDE  KVALITET  

 

KONKRETISERING AKTIVITET  FRAMTRÄDANDE 

 

Uppgift och frågor: 

 

1. Kontemplera symbolen och sök efter andra trefalder som kan 

associeras till den femuddiga stjärnan. 

 

2. Vilken av de sju strålarna ligger det närmast att associera till? Försök 

motivera varför. 

 

3. Finns den femuddiga stjärnan i naturen? 



  SEV Häfte 6 
  2020 

9 

 

Symbolisk visualisering 
 

 Det finns en ström av bilder i vårt medvetande som vi inte riktigt vet om 

eller som vi normalt inte uppmärksammar. Det är en sorts spontan och 

okontrollerad visualiseringsprocess, som har vissa likheter med drömmandet. 

Psykologer menar att en del av det här bildflödet skulle vara en förmåga hos oss 

att översätta eljest omedvetna intryck, så att de blir åskådliga och tillgängliga för 

vårt medvetande. Därigenom har spontant framkallade bilder en symbolisk 

karaktär. De symboliserar känslor, attityder, möjligheter. 

 

 Olika metoder att systematisera och utnyttja denna bildskapande förmåga i 

terapeutiska syften har utvecklats av psykologer som Jung, Frederkring, 

Kretschmer, Desoille. En som orienterat sig långt åt det esoteriska hållet är Robert 

Gerard. Han betonar särskilt möjligheten att genom olika former av symbolisk 

visualisering utveckla det intuitiva. Han har experimenterat med metoder och 

övningar som både leder till terapeutisk konfliktlösning och till en närmare 

integrering av personligheten, men också till djupare ”transpersonella” eller 

själsliga dimensioner och ett utvidgat medvetande. 

 

 En av Gerards metoder har en uppdelning i två faser: 1) Symbolisk 

framkallning, som handlar om att fokusera sin visualisering, att få bilder att 

framträda, och 2) Symbolisk förståelse, som handlar om att tyda och tolka dessa 

bilder. Den symboliska framkallningen kan täcka ett brett register: en själv, en 

annan person, bestämda situationer, personrelationer, abstrakta idéer, olika 

möjligheter i det förflutna, i nuet och i framtiden. 

 

 Symbolisk framkallning av till exempel en annan person kan då se ut på 

följande sätt: Den som ska framkalla försätter sig i ett avslappnat, meditativt 

tillstånd och sluter ögonen för att låta olika bilder, som associerar till den andra 

personen framträda. Bilderna framkallas med hjälp av frågor. Till exempel: om 

den andra personen vore ett djur, vilket djur skulle hen då vara? Om personen 

vore ett föremål, vilket föremål? Om personen vore en växt, vilken växt? Om 

personen vore en berömd historisk gestalt, eller en person i en teaterpjäs eller en 

film eller ett tv-program, vem skulle he vara då? Om personen vore en mytologisk 

figur, vilken i så fall? Det är möjligt att bli mycket detaljerad. Om personen i fråga 

vore en hund, vad för slags hund? Om personen vore en maträtt, vilken maträtt? 

Det är också möjligt att framkalla abstrakta symboler. Om personen vore en färg 

eller en geometrisk form, vilken färg, vilken geometrisk form? 
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 Det finns uppenbarligen stora kvalitativa skillnader mellan en räv och en 

åsna, mellan en viol och en gran, mellan ett vattenfall och en vattenpöl, mellan 

Mussolini och Gandhi, mellan Othello och Hamlet, mellan Moder Theresa och 

Marilyn Monroe, mellan en schäferhund och en fransk pudel, mellan triangeln 

och cirkeln, mellan ett hetsigt rött sken och ett milt blåaktigt dis, för att nu nämna 

några få exempel. Alla dessa skillnader kan ge oss viktiga nycklar till någons 

personlighet. 

 

 Man kan vidare antaga, att det uppstår olika serier av bilder, där den första 

kanske tenderar att ge ett intryck av personens yttre aspekter, det som individen 

visar utåt, att en annan serie bilder vad som ligger djupare i personligheten, medan 

de sista bilderna kanske återkastar något av personens verkliga jag, den själsliga 

dimensionen. 

 

 Leds man rätt här? Kommer man förbi sina fördomar och förutfattade 

meningar? De symboler som kommer fram är säkert riktiga, men det finns en 

uppenbar risk att vi hamnar fel, när vi försöker tolka dem. Av den anledningen 

talar inte heller Gerard om ”tolkning” utan om förståelse av symbolerna, eftersom 

den senare termen tillför ett intuitivt inslag till den intellektuella 

tolkningsprocessen. Han beskriver flera metoder som leder till symbolförståelse: 

 

a) Resonans, som innebär, att man intar en attityd av accepterande och öppenhet, 

att man håller tillbaka alla förutfattade meningar och omdömen, och att man 

försöker göra sig till klangbotten för de olika bilderna för att kunna tona in deras 

specifika kvaliteter. 

 

b) Fritt associerande, som innebär ett fritt flöde av associationer till de olika 

elementen i bilderna. 

 

c) Symbolisk dialog, en teknik som beskrivits av Jung som ”aktiv inbillning”. 

Man inlåter sig i ett slags inre dialog med bilderna, och låter till och med  föremål 

få röst. 

 

d) Symbolidentifikation, som innebär att man identifierar sig med alla de olika 

delarna i bildframkallningen. 

 

e) Intuitiv varseblivning, som innebär att man via meditation sätter sig i ett djupt 

avslappnat, kontemplativt tillstånd och låter nya intryck framträda. Detta är en 

teknik som tenderar att leda fram till filosofiska insikter, sådana som visar hur 

man skulle kunna upprätta inre helhet och harmoni med yttervärlden. 
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 Pröva att göra övningar av det här slaget enskilt eller i grupp. De kan säkert 

genom experiment varieras och utvecklas åt många olika håll, och, varför inte, 

utgöra ett praktiskt komplement till typstudierna. 

 

 En hårt reducerad variant som skulle kunna prövas i Skolan Esoteriska 

Vägens grupper är denna: sök finna en symbol ovanför huvudet hos var och en av 

de andra i gruppen. Detta sökande bör ske i en kärleksfull anda. ”Kom ihåg att i 

kärlekens samspel (i det som sänds ut och i det som kommer tillbaka) kommer 

plötsligt uppenbarelsen.” 

 

 Ägna avsnittet symbolstudier minst två månader och avsluta arbetet med 

att skriva en sammanfattning av både dina egna och gruppens erfarenheter. 

 

 Besvara frågorna och redogör för vad du/ni har fått ut av övningen i 

”Symbolisk visualisering”. 

 

 Skicka sammanfattningen till Skolan Esoteriska Vägen. 



  SEV Häfte 6 
  2020 

12 

 

Litteratur 
 

Gerard, Robert, ”Symbolic apperception and integral psychology”. The Journal 

of Esoteric Psychology, vol. 4, nr 2, 1988, ss 75 - 90 

 

Bailey, Alice A., Discipleship in the New Age I - II. Lucis Trust, flera utg. 

 

Bailey, Alice A., Glamour: ett världsproblem. Stiftelsen Tibetanens Bokfond, 

1982 



  SEV Häfte 6 
  2020 

13 

 

III Appendix 

Utdrag ur Glamour: ett världsproblem 
 

 

Symboler bör studeras på tre sätt: 

a) Exoteriskt. Detta inbegriper studium av dess form som helhet, av linjer och 

därför också dess numeriska innebörd och dessutom studium av dess delformer - 

med vilket jag menar hur de är ordnade, till exempel som kuber, trianglar och 

stjärnor och dessas ömsesidiga samband. 

 

b) Begreppsmässigt. Detta innebär att komma fram till symbolens underliggande 

idé, som kan vara uttryckt i dess namn, och att blottlägga dess mening allteftersom 

den framträder i medvetandet genom meditation, samt dess betydelse, helt eller 

delvis. När ni gör detta ska ni komma ihåg att idén står för det högre eller abstrakta 

syftet; att meningen är detta syfte uttryckt i det konkreta sinnets termer, och att 

betydelsen har mera av emotionell kvalitet över sig, och kan uttryckas som den 

typ av begär den väcker i er. 

 

c) Esoteriskt. Detta skulle täcka kraftens eller energins verkningar på er och 

kvaliteten på den vibration den kan väcka i er, kanske i något centrum, kanske i 

er astralkropp, kanske bara i ert sinne. 

 

Rätt utfört borde detta studium leda till intuitionens utveckling, med dess 

följdriktiga manifestation på det fysiska planet som upplysning, förståelse och 

kärlek. 

 

I det första fallet är avsikten med att studera symboliken att möjliggöra för den 

studerande att erfara dess kvalitet och kontakta detta vibrerande någonting som 

finns bakom den samling av linjer, färger och former som symbolen utgörs av. 

_ _ _ _ _ _ _ _  

Jag vill be er att inte bara göra en intelligent tolkning av symbolen, utan att också 

iakttaga er känslonaturs subtila reaktioner på symbolen som helhet. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Närma er först symbolen från dess formaspekt och försök att göra er förtrogna 

med dess yttre drag, med summan av linjer, trianglar, cirklar, kors och andra 

former som den är sammansatt av, och när ni gör detta, försök då att förstå den 

från en intellektuell utgångspunkt och använd minnet och de kunskaper ni har till 

att förstå den exoteriskt. 
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Så fort ni sedan blivit förtrogna med symbolen och lätt kan erinra er den ska ni 

försöka känna dess emotionella kvalitet, kontakta dess vibration och lägga märke 

till dess emotionella effekt på er. Denna kan variera från dag till dag eller är alltid 

densamma. Var bara ärlig när ni noterar er emotionella reaktion på symbolen och 

se vart sådana reaktioner leder er, och kom alltid ihåg att dessa aldrig är intuitiva 

utan är reaktioner från känslokroppen. 

 

Lägg slutligen märke till vad ni funnit för er vara själva den grundläggande 

kvaliteten hos symbolen och lyft sedan (som i meditation) upp hela ämnet till det 

mentala planet genom att låta det koncentrerade och uppmärksamma sinnet ta itu 

med det. Detta kommer att leda er in på begreppsplanet. 

 

Vi har alltså att iakttaga följande steg i analysen av en symbol: 

 

1. Det exoteriska betraktandet, linje, form och färg. 

 

2. En förståelse i känslo- eller emotionalkroppen av dess kvalitet det vill säga ett 

känsligt gensvar på den inverkan som dess kvalitativa natur har. 

 

3. Ett begreppsmässigt övervägande av dess bakomliggande idé, vad den är 

avsedd att lära ut och av den intellektuella mening som den är avsedd att förmedla. 

 

4. Stadiet då man får en helhetsförståelse av en symbols avsedda verkan, av dess 

plats i en ordnad plan som är på väg att manifesteras och av dess sanna samlade 

syfte. 

 

5. Identifikationen med symbolens kvalitet och syfte då den är upplyst av sinnet 

som ”hålls stadigt i ljuset”. Detta sista stadium sätter såväl hjärnan som sinnet i 

verksamhet. 

 

(Bailey, Alice A., Glamour: ett världsproblem. Stiftelsen Tibetanens Bokfond, 

1982, ss 13 - 15) 
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IV Tretalets och fyrtalets symbolik 
 

 Som exempel på hur man kan tränga in i en symbol genom att meditera 

över den ska vi ta upp två symboler: triangeln och kvadraten. Alice Bailey har 

sagt att den konkreta tanken skulle vara ett uttryck för olika abstrakta geometriska 

former. Detta förser oss med en viktig nyckel till vad det är vi försöker att få grepp 

om, när vi till exempel mediterar över en triangel eller en kvadrat. Vi försöker 

förstå och erfara trekantighetens och fyrkantighetens natur. Om vi uttrycker detta 

som tal, så blir det tretalets och fyrtalets tal vi undersöker. 

 

 Låt oss ta ett exempel: om två personer har ett förtroligt samtal och en tredje 

person ansluter sig, så uppstår inte bara en förändring av antalet personer utan 

också en radikal förändring av gruppens kvalitet. För att uttrycka denna 

kvalitativa förändring skulle man kunna använda talesättet ”Två är ett sällskap, 

tre är en folksamling”. En jämkning av relationerna äger rum, så att den tredje 

personen kan inlåtas i gruppen. Den blir en trefald, en trio. Med ett mera abstrakt 

synsätt har en grupp om tre bestämda kvaliteter som inte återfinns hos en grupp 

med bara två eller med fyra. 

 

 Ett annat exempel: två personer har ett häftigt gräl och en tredje person 

ansluter sig till dem, kanske är det en vän till den ene av de två. Vännen börjar 

medla och lyckas inte bara med att göra de två sams igen, men vinner också deras 

tacksamhet. En ny harmoni uppstår som innefattar alla tre som en enhet. De tre 

tänker och handlar som en. Låt oss gå vidare och abstrahera detta 

triangelförhållande. Det grälande paret utgör de två hörnpunkterna i basen av en 

tänkt triangel. Linjen mellan dessa punkter representerar dualitet, ”den här” och 

”den där”, ”den ena” och ”den andra”. Detta är den dualitet som skiljer den som 

uppfattar från det som uppfattas, och den här innebörden av åtskiljande finns 

bevarad i sådana ord som svenskans ”du”, franskans ”tu” och gammalengelskans 

”thou” för att beteckna andra personen singularis. Den här dualiteten övervinns 

genom att vi inför en tredje faktor, vilken representeras av en tredje punkt som 

placeras mitt ovanför de två horisontellt placerade punkterna så att en triangel 

bildas. Dualiteten övervinns genom att något ställs i motsats på ett högre plan. 

Den upphöjs och upplöses medelst den tredje punkten i spetsen. 

 

 Om vi kan fatta det arketypiska i triangeln som förlikare av dualitet, 

motsatsställning, konflikt, åtskildhet, så upptäcker vi att detta arketypiska, 

dynamiska mönster är närvarande i alla slags processer. Vi upptäcker det till 

exempel i Hegels dialektiska process med tes, antites och syntes, liksom i Marx 

tillämpning av den dialektiska processen på den ekonomiska utvecklingen och 
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samhället. Ur stridande motsatser uppstår en växande och mera omfattande 

harmoni. 

 

 Om vi granskar de sju strålarna eller energityperna, vars växelverkan enligt 

det esoteriska synsättet utgör grunden för det sig ständigt utvecklande 

manifesterade universum, så ser vi att det rör sig om två triangulära mönster, 

strålarna 1, 2 och 3 samt strålarna 5, 6 och 7 och att dessa balanserar varandra på 

ömse sidor om den fjärde strålen, den stråle som styr mänskligheten och som 

betecknande nog fått namnet Harmoni genom konflikt. Mänskligheten, såsom 

varande det fjärde riket, är därför förmedlaren mellan andens och materiens 

trefaldiga riken och förenar dessa två genom syntesen i medvetandet. Så finner vi 

än en gång den kosmiska triangeln av ande, materia och medvetande. Fadern, 

Modern och Barnet. Mars, Venus och deras dotter Harmonia. 

 

 I den gamla talsymboliken tillmätte man de udda talen maskulin kvalitet 

och de jämna feminin. Tre skulle därför vara maskulint, fyra feminint. Då det 

gäller tre så överensstämmer detta med dess i huvudsak dynamiska karaktär. Om 

det maskulina symboliskt förknippas med något rastlöst, vandrande, sökande och 

stridslystet, så innebär triangulariteten föränderlighet, energiska förlopp, 

utveckling. På samma sätt kunde fyra stå för de kvinnliga kvaliteterna 

jordbundenhet, fasthet, stabilitet och kontinuitet i förändring. 

 

 Talet fyra förknippas av tradition med kuben eller kvadraten, som står 

stadigt med sina rätvinkliga hörn. I vidare betydelse representerar det den 

manifesterade världen med dess fyra hörn och dess fyra vindar. Världen består av 

fyra grundelement: eld, luft, vatten och jord och man trodde förr att allt i 

universum var skapat genom en kombination av dessa fyra i olika proportioner. 

Kombinationen av de fyra grundelementen i de rätta proportionerna för till 

exempel en viss växt eller en viss människa, tillförsäkrade god hälsa. Denna goda 

balans kallades eucrasia eller ”rätt blandning”. När balansen gick förlorad, bröt 

förfall och ohälsa ut. Sådan var den gamla teorin och den innehåller fortfarande 

en symbolisk sanning. Förändring blir följden av obalans, stabilitet följer av 

balansen mellan de fyra komplementära kvaliteter som motsvarar 

grundelementen: varmt och kallt, torrt och fuktigt. Samma begrepp om en 

fyrfaldig balans som leder till psykisk hälsa har förts fram av den schweiziska 

psykologen C. G. Jung. Han kallar den quaternion, symbolen för helhet och 

integration, som ibland uppträder i drömmar hos människor som närmar sig detta 

tillstånd av inre försoning. Quaternion förekommer i den religiösa konsten hos 

alla kulturer, där ett mönster av fyra symmetriskt komponerade färger eller former 

spontant uppträder. Ett exempel på detta är den tibetanska mandalan. Det kan 

också nämnas att talet fyra var heligt för de gamla pythagoréerna och hos dem 
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representerades av tektralys, en triangel hos vilken varje sida består av fyra 

punkter och med en punkt i mitten, vilket ger en summa av tio punkter.  

 

     . 1 

    . . 2 

   . . . 3 

  . . . . 4 

 

 Pythagoréernas bön till tektralysen är i grund och botten en form av 

reflektiv meditation: 

 

 ”Välsigna oss, gudomliga tal, du skapare av gudar och människor! 

 O heliga, heliga tektralys, du är roten och källan till den evigt  

 flödande skapelsen! 

 Ty det gudomliga talet begynner med den outgrundliga, rena enheten, 

 tills det kommer till det heliga fyra och därpå frambringar  

 alltets moder, det allt omfattande, allt inneslutande, det förstfödda,  

 det orubbliga, outtröttliga talet tio, nyckeln till allt.” 

 

 Låt oss nu stiga ned från dessa något svårfattliga höjder och bli barn på nytt. 

Vi tar fram våra byggklossar och väljer en kub. Ovanpå den ställer vi en trekantig 

kloss. Ett hus! Den kubiska klossen föreställer bostaden där vi lever vårt dagliga 

liv, sinnenas värld. Under det triangulära taket finns vinden, utrymmet där vi 

förvarar vårt bortglömda förflutna, buntar med gamla kärleksbrev kanske, kläder 

som vi har vuxit ur, gamla skolböcker. Det är den mörka, mystiska delen av varje 

hus, där vi kan göra oväntade upptäckter. Det är en värld av drömmar och 

fantasier. 

 

 Husets symbolik har utnyttjats av många stora författare, kanske hittar vi 

det bästa exemplet i Nathaniel Hawthorns The Scarlet Letter (Den eldröda 

bokstaven). Den mystiska scharlakansröda bokstaven upptäcks av berättaren på 

vinden till huset där han arbetar, och den historia han berättar är ett försök att 

upptäcka dess hemlighetsfulla mening. Denna stora roman är faktiskt Hawthornes 

meditation över bokstaven A som han upptäckte i sitt eget sinnes vindsrum. Detta 

leder fram till antagandet att all sådan meditation över grundsymboler är en 

övning i kreativitet, som innefattar något utöver den intellektuella nyfikenheten. 

Som Hawthorne så tydligt visar, krävs en inre identifiering med den symbol man 

kontemplerar. 
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 Det återstår mycket att upptäcka om symboliken hos kvadraten och 

triangeln och deras inbördes förhållande. Detta överlämnar vi till er och hoppas 

att ni kommer att dela med er av era upptäckter till er grupp och hela skolan. 
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V Tjänande 
 

 Tjänande är ett så centralt begrepp och en så oumbärlig egenskap på den 

esoteriska vägen att vi nu ska ägna tid och omtanke åt att skaffa oss en fördjupad 

förståelse av vad det egentligen handlar om. Tjänandet är intimt förknippat med 

vårt grundtema: klok handling i våra relationer med omvärlden. 

 

 Ur en allmän, exoterisk synvinkel kan allt som en människa gör för en 

annan kallas tjänande. Om jag är byggmästare och hjälper dig att bygga ditt hus, 

om jag bara får tillräckligt mycket betalt, så är det ett slags tjänande. Jag ger dig 

min kunskap och yrkesskicklighet, om det är tillräckligt lönande för mig, och du 

får vad du vill ha. Visst är detta ett tjänande, och ett nödvändigt sådant, i den värld 

vi lever i. Men ur esoteriskt perspektiv är tjänande någonting annat. Låt oss som 

utgångspunkt för vår fortsatta diskussion ge en definition på vad sant tjänande är 

som ideal: "Tjänande är den spontana effekten av själskontakt." 

 

 Detta innebär att tjänande inte är någon metod, som man ska försöka lära 

sig, utan ett spontant resultat varje gång själen får komma till uttryck i 

personlighetsvärlden. Osjälviskt tjänande är själens mest påtagliga och lättast 

igenkännliga egenskap. Den blir synlig varje gång personligheten frivilligt och 

utan villkor går ur vägen för själens kärlek, som ser till helheten och inte till den 

egna personlighetens tillfälliga behov. Det är ett tjänande som styrs av vishet och 

är utan varje antydan till personlig bindning eller vinning. När denna form av 

tjänande har blivit till ett självklart beteendemönster hos en människa, visar detta 

på att hon eller han har blivit en själsintegrerad individ. Så ser idealet ut. 

 

 Låt oss nu se på tjänande från ett mera praktiskt perspektiv utifrån en 

personlighet som ännu inte är själsintegrerad. Genom meditation och andlig 

läsning har själen kanske börjat influera personligheten och idealet att tjäna andra 

har väckts. Det är här  man stöter på vissa svårigheter och hinder. Först och främst 

finns det paradoxalt nog en inrotad motvilja mot tjänande hos personligheten, 

också när den känner sig dragen till idén att tjäna. Med erfarenhet från många liv 

har personligheten utvecklat stor skicklighet i konsten att tillvarata sina egna 

intressen och tjäna sina egna syften. Så ber man den att tänka på andra! Den 

känner det som om man hade bett den att överge allt det den hittills strävat efter. 

För någon tid kommer den att se på tjänande som en uppoffring, som ett tungt 

beting. Men förr eller senare kommer en högst betydelsefull insikt. Att tjäna andra 

för med sig en svårbeskrivbar känsla av välbefinnande. Den här känslan av 

välbefinnande har inget med självupp-skattning att göra, och inte heller är den 

beroende av andras beröm. Den upplevs som en stilla glöd, som glädje. Det är 
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själens glöd som gensvar på personlig-hetens tjänande. Har personligheten väl 

upplevt detta, inser den också att tjänandet inte utgör något hot utan en 

uppfyllelse. Personligheten expanderar med tjänande, och i samband därmed 

närmar den sig gjälen. I den meningen kan tjänande definieras som en väg till 

själsintegrering. Det är en väg av ständigt nya upptäckter. 

 

 Kanske kommer vi till vår egen förvåning att upptäcka att vi redan nu utför 

en hel del sant tjänande. Vi kommer att upptäcka att många av våra föreställningar 

om tjänande måste genomskådas och omvandlas, innan de blir till de själsuttryck 

som vi kanske hittills trott att de var. Bland så kallade sökare finns åtskillig 

glamour kring vad tjänande egentligen är, så låt oss först ta en titt på vad dessa 

vanföreställningar kan innehålla. 

 

 De flesta som ägnar sig åt andlig utveckling kommer förr eller senare i 

kontakt med behovet att tjäna och ser det då som en oundviklig del av sin andliga 

utveckling. Tjänandet kan då lätt börja uppfattas som ett mått på andlig 

utvecklingsnivå. Berg- och dalbaneupplevelsen av omväxlande stolthet och 

missmod över hur mycket eller hur litet vi tjänar infinner sig. Vi kan lätt bli 

fanatiska i vår strävan att uttrycka vår form av tjänande, och vi försöker ofta 

övertyga andra att det är viktigt att de utför samma form av tjänande som vi själva. 

Om vi tycker att vi lyckas, blir vi lätt övermodiga och ser oss överlägsna andra, 

som inte kan uppvisa lika synliga resultat. Det händer också lätt att vi faller ner i 

någon form av depression, när vi betraktar världen och se hur litet det egentligen 

är vi själva gör för att jorden ska bli en bättre värld att leva i. Allt detta är glamour. 

Det är en känslomässig och beräknande attityd till tjänande, som har sin grund i 

personliga motiv och som ingenting har med själens spontana tjänande att göra. 

Det är emellertid en nödvändig fas för oss alla att gå igenom, och ju fortare vi 

genomskådar den desto bättre. 

 

 Vi sade tidigare att själens spontana uttryck i form av tjänande inte är en 

metod som man lär sig genom att följa vissa regler. Detta slags tjänande uppstår 

av sig självt som en naturlig och spontan följd av kontakt med själen. Detta är 

målet. För att uppnå det måste personligheten metodiskt arbeta bort den glamour 

som får den att misstolka andras verkliga behov. Det finns en värdefull metod som 

vi kan använda oss av för att snabbare kunna genomskåda de specifika glamourer 

som finns i det tjänande vi utför. Den metoden går ut på att ständigt iaktta och 

objektivt granska våra motiv. 

 

 När vi har förstått att själens tjänande är ett spontant kärleksuttryck i varje 

nu, kan vi spegla våra egna motiv och närma oss själen genom att genomskåda 

och försöka släppa jagets behov av egenvinning. Ju fler hindrande personlighets-
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motiv vi kan göra oss av med genom självrannsakan, desto större blir själs-

kontakten, och, som naturlig följd av detta, desto kraftfullare och sannare blir vårt 

tjänande. 

 

 Det vi nu har sagt avser inte att förkasta allt det tjänande som utförs av 

personliga motiv, medvetet eller omedvetet, för vilket tjänande har inte sådana i 

någon grad? Allt tjänande är nödvändigt och värdefullt och utgör den grund på 

vilken det sanna själsinspirerade tjänandet kan bygga vidare. Det vi här inriktar 

oss på är emellertid det esoteriska synsättet, där det handlar om att i första hand 

uppnå själskontakt. När det gäller tjänande sker alltså detta genom att våra motiv 

är så rena som möjligt. 

 

 Ovanstående beskrivning utgör den ena sidan av genomskådandet av 

tjänandet - glamoursidan. Det finns också en annan sida av tjänandet, och det är 

en sida som vi om möjligt tänker ännu mindre på än den första. Det är faktiskt så 

att vi ofta uttrycker ett själstjänande, och det typiska för detta är just att vi inte 

tänker på det. Det handlar om alla de små spontana, som vi ofta tycker självklara, 

handlingar som vi utför för andra. Finns det någon som läser dessa rader som inte 

åtminstone då och då självklart och utan baktanke ställer upp för en vän som ber 

om hjälp, även om det innebär  att man måste avstå något av sin egen personliga 

bekvämlighet? Att tjäna behöver inte innebära att man måste utföra 

världsförändrande stordåd. Vi tjänar genom att vi strävar efter att leva våra liv i 

lycka och harmoni och att skapa riktiga relationer till våra närmaste. 

 

 Att förstå detta är något av det viktigste för oss alla. Vi inser nämligen då 

att det rätta tjänandet för var och en av oss ligger precis mitt framför våra näsor, 

och inte i någon fantastisk vision om det fullkomliga framtidssamhället. Vi måste 

börja där vi står och eftersträva att utföra allt vi gör, stort som smått, på ett 

effektivt, medvetet och osjälviskt sätt. Det kan handla om att sköta om sin egen 

kropp, sina ting och sitt hem på ett mer kärleksfullt sätt. Det kan vara att utföra 

sitt arbete med större kärleksfullhet och omtanke. Det kan vara att medvetet söka 

efter kunskap för att bättre kunna hjälpa andra. Det kan vara att meditera och att 

sträva efter att uppnå högre medvetande. Om vi tänker på att själens viktigaste 

syfte i personlighetsvärlden är att väcka kärleken mellan människorna, inser vi att 

allt kan användas för att detta syfte ska kunna förverkligas. Ju mer vi lär oss leva 

i själens ljus, desto mer blir hela livet och alla dess yttringar till ett spontant och 

glädjefyllt tjänande. 

 

 Genom att bli alltmer medvetna om vad det innebär att själen försöker 

komma till uttryck i våra liv genom tjänande, blir vi successivt varse att vi i våra 

små liv är deltagare i en global, ja rent av kosmisk, process där all separatism är 



  SEV Häfte 6 
  2020 

22 

 

på väg att uppgå i en växande enhet. Försöker du se allt handlande som ett 

tjänande samtidigt som du granskar dina motiv, så kommer själskontakten att öka. 

Ditt liv kommer alltmer att bli en återspegling av din själs syfte. Låt var och en 

tjäna på sitt sätt och var flexibel och lyhörd för stundens behov. Genom att vi 

tjänar efter bästa förmåga just nu, kommer automatiskt allt större uppgifter att 

åläggas oss. Men inte förrän vi klarar av det allra närmaste. 

 

 

Avslutande gruppgifter 

 
 Avsätt några gruppmöten där ni ingående koncentrerar er kring frågan om 

tjänandets betydelse och natur. Följande frågor kan tjäna som diskussions-

underlag: 

 

1. Vad är att tjäna? Ge exempel från ditt dagliga liv. 

 

2. Fundera kring tjänande som strävan att upprätta kärleksfulla och riktiga 

relationer till andra människor. Varför är detta en så viktig aspekt av tjänande? 

Tänk igenom, så ärligt du kan, hur kärleksfull och riktig din relation är till: 

 

dig själv 

din partner 

dina barn 

dina föräldrar och syskon 

dina vänner  

dina arbetskamrater 

människor du möter men inte känner närmare. 

 

3. Fundera och diskutera kring hur begreppet "att tjäna" kan ha förändrats under 

de senaste två tusen åren. 

 

4. Fundera och diskutera kring följande problemsituation. Du är med i en grupp, 

där en deltagare betraktas som ett problem, eftersom hen inte utför de uppgifter 

som hen tagit på sig. Hela arbetet blir försinkat på grund av att hen inte gör vad 

hen ska. Hur skulle du bete dig för att tjäna på bästa sätt i en sådan situation? 

 

5. Hur kan det tjänande vi förverkligar i vår lilla krets få globala effekter? 

 

Gör en sammanfattning av vad ni kommit fram till angående tjänande och sänd 

era svar till Skolan Esoteriska Vägen. 
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Individuell uppgift 
 

Skriv en redogörelse för de viktigaste inre förändringarna i ditt liv som du har 

erfarit under din tid i Skolan Esoteriska Vägen. Sänd den till Skolan som ett bidrag 

till vårt gemensamma arbete. 
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VI Meditation 
Gruppmeditation: se Häfte 5    Förslag till individuell meditation: 
 

Symbolmeditation 
 

Sitt bekvämt, med rak rygg. Avlägsna eventuella spänningar i kroppen och se till 

att andningen blir lugn och regelbunden. 
 

Avidentifiering från kropp, känsla och tanke: 
 

 Jag har en kropp, men jag är inte min kropp. 

 Jag har känslor, men jag är inte mina känslor. 

 Jag har tankar, men jag är inte mina tankar. 
 

Sammanlänkning: Efter att ha avidentifierat mitt Själv, Jaget, från mina 

sinnesförnimmelser, inser och bekräftar Jag att Jag är ett centrum av rent 

självmedvetande. Läs tyst och med eftertanke själens mantram: 
 

 Jag är själen. 

 Jag är det gudomliga ljuset. 

 Jag är kärlek. 

 Jag är vilja. 

 Jag är bestämd avsikt. 
 

Symbolkontemplation: Visualisera Skolan Esoteriska Vägens symbol. Försök att 

vara närvarande inför symbolen. 

  

 - Var särskilt närvarande inför den vita fonden. 

 - Var sedan närvarande i den yttre cirkeln. 

 - Var närvarande i den gula triangelformen. Notera, liksom i 

               förbigående, eventuella intryck och upplevelser om sådana  

               presenterar sig.      

 - Var närvarande i den inre blå cirkeln eller punkten. 

 - Återför de olika elementen till sitt sammanhang. 

 - Var närvarande i symbolen. 
 

Meditera avslutningsvis några minuter över följande ord: 

  

Jag är själv Vägen, Jag är dörren. 

Jag är den gyllene Stigen och 

i ljuset från mitt eget ljus beträder Jag Vägen. 

Jag stiger in genom dörren. 

Jag vänder mig om och lyser. 
 

Avsluta med att läsa Den Stora Invokationen, följt av tre OM. 


