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III.  GEISLI PERSÓNULEIKANS OG KARMA 
 
Gott er nú að rifja upp það sem áður hefur komið fram, svo að með endurglæddu minni verði 

til grunnur að frekari þekkingu.  Við fjölluðum í upphafi um þrjá elda sólkerfisins, í 
stórheimslegum og smáheimslegum skilningi, og eftir að hafa sett fram vissar tilgátur tókum við 
til athugunar þriðja eldinn, þann sem felst í efninu.  Þegar við höfðum athugað hann lítillega í 
þrígreindri birtingu sinni í mismunandi hlutum sólkerfisins, að manninum meðtöldum, tókum við 
til athugunar geisla persónuleikans og tengsl hans við þennan þriðja eld.  Rétt er að minnast þess 
að allt sem við höfum fjallað um varðar hið efnislega, og það sama á við um allan fyrsta hluta 
bókarinnar.  

 
Í öðrum hluta bókarinnar verður viðfangsefnið skoðað frá sjónarmiði hugans, og í síðasta 

hlutanum, þeim þriðja, frá sjónarmiði hins guðlega geisla.  Í þessum hluta erum við að fjalla um 
frumgeislann, eins og H.P.B. nefnir hann, og raunbirtingu hans í efninu.(26)  Allir þessir þrír 
kosmísku geislar, geisli hins kosmíska huga, frumgeisli virkninnar og hinn guðlegi geisli 
kærleika-visku, eru aðeins eðlislægir eiginleikar sem birta sig með atbeina einhvers eins þáttar. 

 

Frumgeislinn er eiginleiki hreyfingar sem birtist í gegnum efni. 
Geisli hugans er eiginleiki vitsmunalegs skipulags sem birtir sig í gegnum form, sem eru 

afleiðing hreyfingar og efnis. 
Geisli kærleika-visku er eiginleiki frumhvatar sem hagnýtir sér hið vitsmunalega skipulag 

efnis á hreyfingu til að birta sem eina samfjallaða heild hinn mikla kærleiksþátt Logossins.(27) 
Þessa hugmynd er einnig hægt að útfæra á sambærilegan hátt í smáheiminum, og sýna fram á 

að einstaklingurinn er einnig að vinna að sams konar verkefni og Sólarlogosinn, en þó í smærra 
sniði.  

 
Í þessum hluta bókarinnar er ætlun okkar að beina athyglinni að geisla hins virka efnis, eða 

hinum dulda hita efnisins sem er orsökin að virkni þess og hreyfingu.  Ef við íhugum skýrt og 
með einlægni verður okkur ljóst hve náið Lípíka-lávarðarnir eða Karma-lávarðarnir tengjast 
þessu starfi.  Þrír þeirra eru nátengdir karma, eins og það varðar einhvern hinna þriggja miklu 
geisla, eða hina þrjá ELDA, en fjórði Lípíka-lávarðurinn samfjallar starf bræðra sinna þriggja og 
sinnir því starfi að blanda og samfjalla eldana þrjá í eina samfellda heild.  Á plánetunni okkar, 
jörðinni, eru tengiliðir þeirra hinir þrír „búddar virkninnar“(28), (takið eftir samsvöruninni hér) 
og fjórði kúmarinn, Lávarður heimsins.  Niðurstaða okkar verður því sú, að einn af búddum 
virkninnar hafi bein áhrif á og stjórni geisla persónuleikans í starfi hans varðandi eld efnisins. 

 
Sjálft karma(29,30,31) efnisins er flókið og torskilið viðfangsefni, og mjög lítið hefur verið 

um það fjallað.  Það er samt órjúfanlega tengt karma einstaklingsins.  Í því felst stjórnun á þróun 
efnis mónadsviðsins, formgervisefnisins og atómefni sviðsins; það tengist þróun 
atómvafninganna fjögurra, starfsemi þeirra, tengslum þeirra við atómform og þroska hins innri 
dulda elds og hægfara vexti hans og uppljómun þar til það sama gerist innan atómsins og gerist í 
sálarlíkamanum: ytra byrði atómsins rofnar og eyðist í eldi.  Það tengist formbyggingu efnisins 
með samverkan geislanna tveggja, guðlega geislans og frumgeislans, sem framkalla með 
samspili sínu viðnámseldinn sem leiðir til lífs og samruna. 



 
Karma formsins er einnig yfirgripsmikið viðfangsefni og of flókið fyrir venjulegan skilning, 

en það er mikilvægur þáttur sem ekki má líta fram hjá þegar fjallað er um þróun heims og 
samfjöllun heima eða sólkerfis séð frá æðra sjónarmiði.  Öll heildin er afleiðing af athöfnum 
kosmískra eiginda eða lífvera í fyrri sólkerfum sem birtist í hinum einstöku atómum og þeim 
hópum atóma sem nefnd eru form.  Áhrif persónuleikageislans á innri eldana er því í raun 
afleiðing af áhrifum Plánetulogossins, þess geisla sem er geisli persónuleika hans, þegar hann 
vinnur úr þeim hluta karmans sem fellur í hans hlut á einhverju meira eða minna tímaskeiði.  
Þannig kallar hann fram og ummyndar áhrif þeirra orsaka sem hann setti af stað á fyrra 
tímaskeiði í tengslum við sex bræður sína, hina plánetulogosana.  Lýsandi hliðstæðu er að finna í 
þeim afleiðingum sem einn einstaklingur veldur öðrum í daglegum samskiptum — mótandi og 
áhrifarík, örvandi eða hamlandi.  Við þurfum að hafa hugfast að öll megináhrif og afleiðingar 
koma í ljós á geðræna sviðinu og berast þaðan í gegnum ethersviðið til hins efnisþétta og koma 
efninu þannig undir áhrifasvið sitt, þó þau sjálf eigi ekki upptök sín á efnissviðinu. 
 


