
 
 
Funktion: Varje "stråle" förlöper i två varv. Det aktuella varvet avgör "sekvensen", en slags egenskap 
eller kvalitet förknippat med stålen (se sekvenslistan). Första respektive sjunde steget i varje stråle går 
samman och förenas i ett och samma steg. 
 
 
1. LILA STRÅLEN:  Rumfältet (Avgör tomrummets, vakuums "densitet") 
    Sekv:  Universalgestalten 
 
/Solida        -   Distinkta     -   Elastiska      - 
  fältet                fältet                fältet     
 
Viskösa       -   Diffusa        -  Transparenta      -   Imaginära 
  fältet               fältet                  fältet                     fältet/ 
__________________________________________________________________ 
 
2. INDIGO STRÅLEN:  Rymdavdelningen (Avgör dimensionens storlek, från litet till stort) 
    Sekv:  Existensområdet 
 
/Partikel-      -  Mikro-       -   Strids-       -   
 rymden           rymden          rymden 
 
 Central-      -  Makro-      -   Freds-         -  Multi- 
 rymden          rymden          rymden          rymden/ 
__________________________________________________________________ 
 
3. BLÅ STRÅLEN:  Modergestalten (Avgör modergestaltens, 'hemområdets', densitet, täthet) 
    Sekv:  Tidsområdet 
 
/Kristallina    -   Fasta          -     Plastiska     - 
 gestalten          gestalten            gestalten 
 
 Flytande       -  Gasformiga   -   Gracila        -  Sublima 
 gestalten           gestalten          gestalten         gestalten/ 
__________________________________________________________________ 
 
4. TURKOSA STRÅLEN:  Kategorin (Avgör placeringen inom moderkroppen, inifrån och ut) 
    Sekv:  Rumsektorn 
 
/ Nukleära        -  Endogena        -  Subfaciala   - 
 kategorin            kategorin            kategorin     
 
  Maritima        -  Atmosfäriska  -   Perifera      -  Serena    
  kategorin            kategorin           kategorin       kategorin/ 



 
5. GRÖNA STRÅLEN:  Nischen (Avgör väsendenas storleksnivå inom aktuell kategori) 
    Sekv:  Provinsen 
 
/Stoft-               -  Oansenliga       -   Konkreta     - 
 nischen                 nischen                nischen 
 
Monumentala   -  Gigantiska        -   Subtila        -  Förklarade  
 nischen                 nischen               nischen           nischen/ 
__________________________________________________________________ 
 
6. GULGRÖNA STRÅLEN:  Livsformen (Avgör vilken typ av livsform väsendet gestaltar) 
    Sekv:  Perspektivet 
 
 /Form-       -    Växt-            -   Ande-        - 
 väsende          väsende            väsende 
 
  Djur-        -    Människo-    -   Ängla-       -   Deva- 
 väsende            väsende           väsende         väsende/ 
__________________________________________________________________ 
 
7. GULA STRÅLEN:  Utvecklingsfasen (Avgör graden av väsendets utveckling inom sin livsform) 
    Sekv:  Dimensionen 
 
/Primitiv      -    Okonstlad      -    Aggressiv      -    
  fas                     fas                      fas     
 
Civiliserad   -    Intellektuell   -    Kärleksfull     -  Fulländad 
    fas                   fas                      fas                     fas/ 
__________________________________________________________________ 
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Universalgestalten:    Avser det geometriska resp. det ickegeometriska områdeet. Kosmos resp. 
                                   Metakosmos. Den konkreta världen resp. världen såsom bild- och formlös idé. 
 
Existensområdet:       Avser det manifesta resp. det latenta området. Himlafadern resp. 
                                   Himlamodern. Världen i nuet resp. världen som var och som kommer. 
 
Tidsområdet:             Avser det tidsbundna resp. det tidlösa området. Världen av sammanbundna 
                                   "filmsekvenser" resp. världen såsom "stillbild". 
 
  



Rumsektorn:             Avser tomrummet bestående av Nol/Nil-enheter resp. ett "megatomrum" där 
                                  universums största strukturer, "hyperbubblor", utgör enheter i megatomrummet. 
                                  Det förgängliga resp. det oförgängliga området. 
 
Provinsen:                Avser materietyp AM1 el AM2 i den aktuella rumsektorn; galaxer av protoner/ 
                                 elektroner resp. galaxer av antiprotoner/positroner. Styr graden av ordning 
                                 avseende livskvaliteten. 
 
Perspektivet:            Avser individuell resp. kollektiv varseblivning. Kollektiva väsen är fiskstim, 
                                  fågelflockar, myrsamhällen etc. 
 
 
Dimensionen:           Avser den yttre resp. den inre tillvaron. Sinnevärlden resp. tankevärlden. Den 
                                  objektiva resp. den subjektiva världen. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
8. BRANDGULA STRÅLEN:  Personligheten (Avgör personlighetstypen inom utvecklingsfasen) 
    Sekv:  Åskådningen 
 
/Lättsinnig     -    Oskuldsfull     -   Självisk          - 
 
 Balancerad    -    Intelligent      -   Uppoffrande    -    Upphöjd/ 
__________________________________________________________________ 
 
9. ORANGA STRÅLEN:  Mognaden (Avgör mognadsgraden inom aktuell personlighetstyp) 
    Sekv:  Inriktningen 
 
/Oerfaren     -   Instinktiv      -   Impulsiv      - 
  nivå                 nivå                  nivå   
 
 Erfaren      -    Kunnig        -    Framsynt      -    Fullkomlig 
  nivå                nivå                   nivå                   nivå/ 
__________________________________________________________________ 
 
10. RÖDA STRÅLEN:  Medvetandet (Avgör medvetandegraden inom mognadsnivån) 
      Sekv:  Fokuseringen 
 
/Aningslösa     -    Begynnelse-      -   Konflikt-      - 
  stadiet                  stadiet                   stadiet  
 
  Vuxen-       -      Visdoms-         -     Intuitions-      -    Upplysta 
  stadiet                 stadiet                    stadiet                 stadiet/ 
  

   Varje stadie 
   varar 6 år för 
   jordemänniskan. 



11. MÖRKRÖDA STRÅLEN:  Perioden (Avgör perioden inom den aktuella medvetandegraden) 
       Sekv:  Betoningen 
 
  /Vilo-       -     Inlednings-      -   Konfrontations-      - 
  skedet              skedet                  skedet       
 
Aktivitets-   -   Etablerings-      -   Stabiliserings       -    Utvärderings- 
  skedet             skedet                    skedet                       skedet/ 
__________________________________________________________________ 
 
12. VINRÖDA STRÅLEN:  Säsongen (Avgör skedet inom den aktuella perioden) 
      Sekv:  Kvartalet 
 
 /Samlings-         -   Förberedelse-        -  Uppstartnings-      - 
  etappen                   etappen                    etappen     
 
Koncentrations-   -  Gransknings-       -   Avslutnings-        -    Värderings- 
  etappen                   etappen                    etappen                      etappen/ 
__________________________________________________________________ 
 
13. MAGENTA STRÅLEN:  Etappen (Avgör aktivitetsnivån inom den aktuella säsongen) 
      Sekv:  Veckan 
 
/Inkännande     -   Grundläggande      -    Utsatta          - 
  dygnet                   dygnet                      dygnet  
 
 Intensiva        -    Summerande       -       Stillsamma      -    Kontemplativa 
  dygnet                  dygnet                         dygnet                    dygnet/ 
__________________________________________________________________ 
 
14. VIOLETTA STRÅLEN:  Dygnet (Avgör inriktningen inom den aktuella etappen) 
       Sekv: Skiftet 
 
/Begynnelse-      -   Strävsamma        -   Kaotiska         - 
  passet                      passet                    passet   
 
 Behärskade       -   Utvecklande       -    Avstannande     -   Meditativa 
  passet                      passet                      passet                   passet/ 
__________________________________________________________________ 
 
 
  

    Varje skede 
   varar 6 mån för 
   jordemänniskan. 

   Varje etapp 
 varar 2 veckor för 
  jordemänniskan. 

   Varje dygn varar 
     24 timmar för    
   jordemänniskan. 

      Varje pass 
   varar 2 tim för 
   jordemänniskan. 
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Åskådningen: Avser självtillhörighet resp. gudstillhörighet. 
 
Inriktningen: Avser en självcentrerad resp. oegennyttig hållning. 
 
Fokuseringen: Avser en utåtriktad resp. inåtvänd uppmärksamhet. 
 
Betoningen: Avser en praktisk resp. teoretisk fokusering. 
 
Kvartalet: Avser arbete resp. fritid. 
 
Veckan: Avser verkställandets resp. planeringens period. 
 
Skiftet: Avser dagtid resp. nattetid. 
 
 
 
 
   Noter: 
 
-  De tre sista cyklerna  är gemensamma för invånarna i samma "dubbeltidzon"  
   (tidszon à 2 tim). 
 
-  Årets 29 dagar utöver de 28 månadsdagarna regleras i värderingsetappen såsom 
   en halv etapp/cykel utanför den ordinarie förvandlingscykeln. Enskilda dagar regleras 
   med extra kontemplativa dygn. 
 
-  Första passet i dygnets första "delperiod" inleds kl. 06.00. 
 
 
JRSN 


