Fimmta regla sálarstjórnar.
E. Þáttur greiningarhæfninnar
• Fimmti mótandi þáttur eða eiginleiki sálarinnar er greiningarhæfnin. Hafa verður í huga að hún er
ráðandi lögmál í ríki manna. Greining, valhæfni, flokkun og hæfni til aðgreiningar eru allt
guðlegar eigindir. Þegar þær valda aðskilnaðarkennd og mismunun er um að ræða örvun þeirra á
persónulegum svörunum, sem leiðir til misnotkunar þeirra á persónulegum nótum. Þegar þeim hins
vegar er haldið innan sviðs samfjöllunar og þær hagnýttar innan Áætlunarinnar fyrir heildina eru
þær sálareigindir og lögmál sem nauðsynleg eru fyrir rétta framþróun guðlegra markmiða. Áætlun
Guðs verður að veruleika með því að nýta áherslu rétt, og með því að leggja áherslu á einn þátt
eða eiginleika ýtum við til hliðar eða geymum um stundarsakir annan þátt eða þætti. Þetta er eitt
meginatriði lotulögmálsins eða tímaskeiðalögmálsins, sem meistararnir nýta í starfi sínu. Það
krefst þess að þeir noti ætíð greiningarhæfnina og hæfileikann til að velja og hafna.
• “Fræ sérgreiningar”, eins og þau eru nefnd, eru meginþættir í birtingu heims hlutveruleikans.
Helgivaldið vinnur með þess fræ eins og garðyrkjumaður með blómafræ, og frá þeim stafar hin
nauðsynlega fjölbreytni formbirtingarinnar. Það er hlutverk Helgivaldsins að sá þessum fræjum,
annast þau og rækta. Meistararnir verða fyrst og fremst að skilja hvaða merkingu vilji Guðs er að
leitast við að tjá í sérhverju heimstímabili. Þeir verða að gera sér grein fyrir gildi orkustrauma og
hvata sem stafa frá uppsprettu ofar þeirra eigin tjáningarsviði, og þeir verða að sjá til þess að fræ
hinna nýju forma hæfi þeim tilgangi sem þau eiga að tjá. Þeirra hlutverk er að sjá til þess að hinn
ytri raunveruleiki nálgist hinn innri raunveruleika nægilega mikið hvað útlit og eiginleika varðar.
Allt þetta er gert mögulegt með skilningi á hlutverki greiningarinnar sem lögmáls sem ræður eða
veldur sálarstjórn, bæði á sálarsviðunum og á hinu ytra sviði birtingarinnar. Þetta er eitt helsta
verkefni Helgivaldsins og það krefst gríðarlegrar nákvæmni í stjórn hugans, innsæislegum skilningi
og greiningarþrá. Við gerum margt verra en að íhuga þessar hugmyndir.
• Höfum í huga að greining ræður birtingu fimmta ríkis náttúrunnar, Guðsríkis, á hinu ytra sviði.
Þessi birting gerir ráð fyrir því að gerður sé greinarmunur á fimmta ríkinu og hinum fjórum. Það er
þó aðeins greinarmunur að einu leyti og hann liggur í stefnu vitundarinnar. Hér er fjallað um athyglisvert atriði, því að fimmta ríkið sker sig frá öðrum ríkjum að þessu leyti. Hin fjögur ríki náttúrunnar greina sig hvert frá öðru með mismunandi formbirtingu. Í fimmta ríkinu sést enginn
munur í ytri formbirtingu, nema í auknum fínleika og betri eiginleikum. Ríki Guðs efnisbirtir sig í
gegnum mannkynið, en aðgreining þess og fjórða ríkisins sést aðeins á sviði vitundarinnar. Hin
ytri birting er sú sama, en innan formsins er vitundin gerbreytt. Því vísar greiningarhugtakið í
þessum skrifum til mismunandi vitundar en ekki mismunandi forms. Þetta er að sumu leyti ný
hugmynd og það sem gefið er í skyn hefur ómælda þýðingu. Hér er að finna leyndardóminn að
baki þeirrar áherslubreytingar sem er að verða meðal mannkynsins í áttina að hinum innri heimi
merkingar og felur í sér nýja gerð varurðar og nýjan skilning mannkynsins á víðfeðmari heimi
gilda. En það sem athygli vekur er að hér er um að ræða skynjun eða varurð sem flutt er fram á við
inn í nýtt náttúruríki á sama tíma og hún er enn hluti hins gamla ríkis. Hér mun eiga sér stað hin
nýja samfjöllun og hinn nýi samruni.
• Það er ekki þáttur í áætlun Guðs að þróa áfram ný form út í hið óendanlega. Mannkynið mun
halda áfram því verkefni að fullkomna mannsformið, til að halda í við vöxt guðlegrar vitundar í
manninum, en engin þörf er á því að algerlega nýtt form komi fram á sjónarsviðið samhliða þróun
vitundarinnar. Áður fyrr fylgdi ný formbirting í kjölfar hverrar meiriháttar framþróunar vitundarinnar, en slíkt mun ekki lengur gerast. Samkvæmt hinni guðlegu áætlun fyrir þetta sólkerfi
hefur margbreytni í formþróuninni sín takmörk, og á þessu heimstímabili var þeim mörkum náð
með mannkyninu.
• Nú og í framtíðinni mun vitundarþáttur Guðdómsins halda áfram að fullkomna formin í fjórða ríki
náttúrunnar með tilstilli þeirra sem búa yfir vitundarstigi fimmta ríkisins.

• Þetta er verkefni meistara Helgivaldsins. Þetta hlutverk var fengið í hendur Hinu nýja heildi
heimsþjónenda sem getur orðið verkfæri fyrir vilja þeirra á efnissviðinu. Með starfi þessa heildis
geta hinir guðlegu eiginleikar góðvilja, friðar og kærleiks aukist og eflst og tjáð sig í gegnum menn
sem starfa í formi fjórða ríkisins á jörðinni.
• Þessi áhugaverðu atriði hafa verið rædd þar sem nauðsynlegt er að menn fái nokkurn skilning á
þætti greiningar á sviði samfjöllunar. Verkefnið er erfitt og flókið, en skilningur á því sem að baki
liggur mun fást eftir því sem mannkynið vex að visku og þekkingu. Hér erum við að ræða um þann
skilning á Áætluninni sem vígsluhafar hafa öðlast.

