
    
 
 
 
                                                                                                                                                    Mars. 1997 
 Námskeið í þróunarheimspeki: 
 
 
 
Lemúríutímabilið - 3.  Kynstofn  -  
 

•  Mannkynið kom niður í efnisbirtingu á þessu tímabili samhliða að  
           plánetulogosin tók eterbirtingu. Náttúrulögmál tímabilsins var ; 
           - Lögmál efnisins - .  

  
• Mannkyninu var gert kleyft að ná séreðlisvitund - birti neista hugans í 

fyrsta sinn í þessari umferð.    Þetta var atburður sem mögulegur var 
vegna sérstakra aðstæðna - náttúrulegs lögmáls, og - aðlögun að tækifæri 
vegna sérstakrar orkutengsla  á milli Logos Jarðarinnar og Logos Venusar.  

 
•  Sagt er að maðurinn hafi búið í mikilli návist við dýrin og eina sem 

aðskildi þessi ríki í upphafi var hið veika ljós einstaklingsvitundarinnar hjá 
manninum  en hópvitundin hjá dýrunum.   Alveg fram að síðustu tveimur 
öldum var dýraríkið mun sterkara en maðurinn og endalaus slátrun 
mannsins af rándýrum jarðarinnar er ástæðan fyrir grimmd mannsins 
gagnvart dýrum  síðan hann fékk vopn til varnar,  það er hið 
óhjákvæmilega karmaskuld dýraríkisins.  Á seinni hluta þessa tímabils tók 
maðurinn að temja og sjá um einstakar dýrategundir sem síðar þróuðust í 
núverandi húsdýr hans, með fjölgun þessara dýra og nánu sambandi hans, 
hefur dýraríkið þróast og mun þróast í átt til séreðlisvitundar síðar meir. 

  
• Á þessu tímaskeiði þróaðist  eterlíkamiinn,  það er fíngerða orkulíkami 

mannsins og áhersla Helgivaldsins var á þróun efnislíkama mannsins og 
maðurinn var upptekinn af efnislegum þáttum tilverunnar og markmið 
mannsins var  sameining ( at-one-ing) í Hatha Yoga, - yoga efnislíkamans.  
Þetta gaf lærisveininum  fullkomið vald á efnislíkamanum sem er í dag 
svo fullkomið að það er honum meðfætt.  Á þessum tím var eðlisávísunin 
örvuð til frekari þroska fyrir næsta kynstofn. 

 
  Þó var Lemúríu eytt í eldi því efnisformið hentaði ekki framförunum mannsins. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
                                                                                                                                     Námskeið í þróunarheimspeki: 
 

 
 
Atlantistímabilið - 4. Kynstofn  
 
 
 
Á þessu tímaskeiði var lokað fyrir séreðlismynduninna og manninum gert það 
mögulegt að taka vígslu inní hið fimmta ríki, - ríki andans. Náttúrulögmál 
tímabilsins var ;  -Lögmál  Bylgjanna - (Tides).  

 
Þessi atburður hafði einnig veruleg áhrif á jurtaríkið til framþróunar þess.  
 
 Á þessu tímaskeiði þróaðist  tilfinningalíkami mannsins og eðlisávísunin varð 
manninum eðlislæg og þroskaðist  í lástæða greind og maðurinnn varð 
vitundar- stilltur í Kamamanas, sem er einfaldlega blanda af; langana-
tilfinninga- lægri huga - ástandi ;  forvitnileg samhæfing sem einkennir meðal- 
manninn í dag og er orsök  erfiðleika hans.  Þessi þróun gaf manninum  aðra 
vitund.  
 
Hann varð meðvitaður um heilstæðari heim og skynjaði kærleika Skaparans.   
Mrkmið mannkynsins var fullkomnun tilfinninga og stjórn á tilfinninga-  
heiminum.  annkynið á þessum tíma náði tökum á lástæðari þróunaröflum sem 
gerðu honum kleyft að stjórna með mantrömum (hljóði). 
     
 
 


