Neðanmálsgrein úr A Treatise of Cosmic Fire:

Mónadar, þrískipting, manngerðir.
Mónadar hins fjórða skapandi lífveldis, hinir mennsku mónadar, eru til í þrem
hópum:
a. Mónadar vilja.
b. Mónadar kærleika.
c. Mónadar virkni.
Mahachohan (Lávarður siðmenningarinnar). Það er embættisheiti þess meistara í
helgivaldi plánetunnar sem hefur yfirumsjón með starfseminni sem fellur undir
hina fjóra minni geisla og samfjöllunargeisla þeirra, þriðja megingeislann.
Hans verksvið er siðmenningin, vitsmunalegur þroski kynstofnsins og orka
hugans. Hann er yfirmaður allra fullnumanna.
Bodhisattva (Heimsfræðarinn). Fulltrúi annars geisla orkunnar, fræðari fullnuma
úr röðum manna og engla. Áður fyrr var Búdda í þessu embætti, en eftir
uppljómun hans tók Kristur við stöðu hans. Starf Bodhisattva varðar trúarbrögð
mannkynsins og hið andlega eðli mannsins.
Manú (Mannkynshöfðinginn). Sá sem hefur yfirumsjón með þróun
kynstofnanna. Hann er hinn fullkomni maður. Hann starfar með formin sem
andinn notar til raunbirtingar; hann eyðir og byggir upp aftur. Þessir þrír
einstaklingar stjórna þrem starfsdeildum Helgivaldsins, og eru því fulltrúar, hver
á sínu sérstaka sviði, fyrir hina þrjá meginþætti guðlegrar raunbirtingar.
1 Kynstofn. Í bókinni The Secret Doctrine er okkur sagt að jivatma — hin
mennska sál — gangi í gegnum sjö meginmanngerðir eða „kynstofna“ í
þróuninni eða umferðinni á þessari plánetu.
Í tveim fyrstu kynstofnunum, sem þekktir eru undir nöfnunum „adamkynstofninn“ og „hyperborean-kynstofninn“, voru formin gerð úr geðrænu efni í
þeim fyrrnefnda og úr etherísku efni í þeim síðarnefnda. Form þessara kynstofna
voru stórgerð og höfðu ekki ákveðna lögun, vitund þeirra, sem var lágstæð og
útræð, hafði yfir að ráða einu skilningarviti (heyrn) í fyrsti kynstofninum og
tveim skilningarvitum (heyrn og snertingu) í öðrum kynstofninum. Í þriðja
kynstofninum, kynstofni Lemúríu, þróaðist form sem var mennskara og úr
þéttara efni, það var síðan fullkomnað í fjórða kynstofninum, kynstofni Atlantis.

Nú á tímum er fimmti kynstofninn (hinn aríski) að þróast á jörðinni ásamt
stórum hluta fjórða kynstofnsins og leyfum af þriðja kynstofninum. Þó svo að
hver kynstofn fæðist af fyrirrennara sínum verður að hafa í huga að um langan
tíma eru þeir báðir til samtímis. Af núlifandi þjóðum teljast tartarar, kínverjar og
mongólar til fjórða kynstofnsins og frumbyggjar Ástralíu og hottintottar til hins
þriðja.
1 Í samstillingu mónadísku, atmísku og búddísku starfstækjanna í
Himnamanninum, starfstækjum hins andlega lífs sem er æðri og innræð
hliðstæða prönunnar sem streymir í gegnum lægri spegilmyndina, etherefnislíkamann, verður samfjöllunin ætíð á atómíska sviðsstiginu og hin sex
sameinast og verða að hinu sjöunda.
Í þessu núverandi sólkerfi er samfjöllunarsviðið ekki innifalið í
þróunaráætluninni. Það er svið samsöfnunar og myrkvunar (pralaja). Í fyrra
sólkerfi hafði fjórða kosmíska ethersviðið þessa stöðu; fyrir eindirnar á
þróunarbrautinni var það sambærilegt við adi-sviðið nú, eða markmið
viðleitninnar.
Markmið allra þá var búddhíska sviði eða fjórði kosmíski etherinn.
Markmiðið nú eru þrjú önnur svið, hið búddíska, atmíska og mónadíska, ætíð
þrjú svið og svo hið endanlega samfjöllunarsvið þeirra. Í komandi sólkerfi
verður hinn kosmíski fyrsti ether (adi-sviðið í núverandi sólkerfi)
byrjunarreiturinn og þau þrjú svið, sem ætlunin verður að ná yfirráðum yfir,
verða þrjú lægstu sviðin í kosmíska geðheiminum. Maðurinn hefur för sína þar
sem henni lauk, með hið kosmíska efni fullkomnað. Lægsti líkami hans verður
því mónadform hans eða líkami annars kosmíska ethersviðsins. Hann verður þá
ekki talinn sem sjálfstæður eðlisþáttur frekar en hinn þrígreindi lægri efnislíkami
mannsins nú á tímum telst vera sjálfstæður eðlisþáttur.
Í núverandi sólkerfi verða næstu þrjú sviðsstig kosmíska efnissviðsins
fullkomnuð, fjórða, þriðja og annað kosmíska ethersviðið, og hinn kosmíski
etherlíkami verður samhæfður.

