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                                  FRÆÐSLA UM KOSMÍSKA ELDINN 
 
 
 

VI.   HVAÐ ER HUGUR?  HVERS VEGNA ER HUGRÆNI EÐLISÞÁTTURINN SVO 

MIKILVÆGUR?  HVERJIR ERU ÞEIR SEM NEFNAST MANASAPÚTRAR, EÐA 

SYNIR HUGANS? 

 

 Við erum nú komin að dýpsta leyndardómi alls hins raunbirta sólkerfis — 

leyndardóminum sem H.P.B. ræðir um sem leyndardóm rafmagnsins.1  Hann tengist náið lífi 

Guðs eins og það birtist í sjö orkustöðvum hans, Himnamönnunum sjö eða hinum guðlegu 

Manasapútrum.  Þessi ráðgáta er ekki enn leysanleg á útræðan hátt, og það er aðeins lítið sem 

hægt er að láta almenningi í té um þetta efni.  Fyrir því eru þrjár ástæður: 

 

 Í fyrsta lagi, menn hafa ekki enn náð nægilegum þroska til að þeir geti öðlast réttan 

skilning á þessum óhlutstæðu hugmyndum. 

 Í öðru lagi,  stærstum hluta útskýringanna er aðeins miðlað til vígsluhafa sem náð hafa 

þriðju vígslunni, og jafnvel í því tilfelli er það aðeins gert með ýtrustu varúð og aðgæslu. 

 Í þriðja lagi, opinberun á hinu nána sambandi á milli hugans og fóhat eða orku, eða á 

milli hugarorku og rafmagnsfyrirbæra — þ.e. áhrifa fóhats á efni — er ákaflega varasöm.  Hinn 

týnda hlekk (ef svo má að orði komast) í röksemdafærslunni á milli efnislegs fyrirbæris og hinnar 

upprunalegu frumhvatar er aðeins mögulegt að láta í té án áhættu þegar brúin á milli lægri og 

æðri huga hefur verið smíðuð á fullnægjandi hátt.  Þegar hið lægra er undir stjórn hins æðra, eða 

þegar ferndin er að renna saman við þrenndina, er hægt að treysta manninum fyrir þeim fjórum 

frumatriðum sem eftir eru.  Þrjú frumatriði eru sett fram í forspjalli „The Secret Doctrine“,2 og 

þau eru hin þrjú opinberuðu frumatriði, en hið fjórða sem er að koma fram á sjónarsviðið er 

hugmyndafræði sálfræðinnar í mótun.  Þau þrjú, sem ekki hafa verið birt, eru innræð og verða 

það áfram þar til maðurinn hefur sjálfur áunnið sér andlegan þroska, byggt brúna á milli æðri og 

lægri hugans, undirbúið helgidóminn í musteri Salómons fyrir ljós Guðs og beinir öllum 

starfskröftum sínum að fórnfúsri aðstoð við þróunaráætlun Logossins. 

                         
1 S.D. I, 439, 221, 107. 

 
2 S.D. I, 42-44. 
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 Þegar þessir eiginleikar eru farnir að skipa meginsess í lífi mannsins, og hann hefur sýnt 

fram á einlægni vilja síns til þjónustu, verður honum trúað fyrir leiðbeiningunum sem gera honum 

kleift að finna aðferðina við stjórnun og hagnýtingu rafkraftanna sem tjá sig með hita, ljósi og 

hreyfingu.  Hann mun komast að frumupptökum kraftsins í orkustöðvum utan sólkerfisins og 

bera kennsl á grunntíðnina.  Það er fyrst þá sem maðurinn gerist sannarlega samverkamaður í 

vitsmunalegu starfi og fer að beita lögmálinu sjálfur á lægri sviðunum, þar eð hann er þá sjálfur 

laus undan yfirráðum Lögmálsins í heimunum þrem. 

 

1.  Eðli raunbirtingar. 

 

 Við erum hér að fjalla um þrjár mikilvægar spurningar í einu lagi.  Þær varða allar sama 

viðfangsefni og tengjast allar staðreyndinni um hinn vitræna hlutveruleika sjálfan.  Ef til vill má 

einfalda þetta flókna mál með því að umorða spurningarnar og færa þær niður á svið hins 

smáheimslega hlutveruleika.  Við getum sett þær fram á eftirfarandi hátt: 

 Hvað er hinn hugræni eðlisþáttur mannsins?  Hvers vegna er hugur hans og hugræn 

starfsemi svo mikilvæg?  Hver er sá sem hugsar? 

 Maðurinn er í innsta eðli sínu æðri þrenndin sem tjáir sig í gegnum form í hægfara þróun.  

Þetta form er sálar- eða orsakalíkaminn.  Maðurinn notar svo hinn lægri þrígreinda persónuleika 

sem tæki til að komast í snertingu við lægri sviðin þrjú.  Markmið þessa alls er fullkomnun 

sjálfsvitundar mannsins.  Handan við þrenndina er mónadinn eða Faðirinn á himnum — hann er 

óskilgreinanlegt frumtak fyrir manninum á efnissviðinu.  Mónadinn hefur stöðu hins algilda 

gagnvart manninum.  Staða hins óaðgreinda Logoss er sambærileg gagnvart Þrenningunni, 

hinum þrem Persónum guðlegrar raunbirtingar.  Samsvörunin er nákvæm. 

 

 1.Mónadinn. 

 2.Andlega þrenningin, atma-búddhi-manas, eða andlegur vilji, innsæi og æðri hugur. 

 3.Sálar- eða orsakalíkaminn, hið helga skrín búddíska eðlisþáttarins.  Þessi líkami er 

byggður með mætti hugans.  Hann er raunbirting þrenningarinnar. 

 4.Hinn þrígreindi lægri maður, hlutlæg raunbirting í mestum efnisþéttleika. 

 5.Hinn þrígreindi lægri maður er í eðli sínu ferund, þ.e. etherlíkami, líffjörgi eða prana, 

geðhvatahugur (kama-manas) og lægri hugur.  Manas eða fimmta frumtakið 

myndar tenginguna á milli hins lægra og hins æðra.3 

 

 Hér er því um að ræða lægri ferndina, æðri þrenndina og sambandið á milli, hinn hugræna 

eðlisþátt.  Til samans mynda þau hina sjögreindu einingu þrenndarinnar og ferndarinnar.  Þessi 

sjö ásamt einum þætti til viðbótar mynda átta.  Hin endanlega sjöskipting verður til þegar 

                         
3 S.D. I, 107. 
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eðlisþáttur búddhi og manas renna saman.  Í vissum dulfræðibókum hefur ýmislegt verið gefið 

í skyn varðandi áttunda sviðið.  Ég bendi á þennan tengiþátt vitsmunahugans sem vísbendingu 

til lausnar þeirri ráðgátu.  Ef hugurinn þroskast um of, og hættir að tengja saman hið æðra og hið 

lægra, myndar hann sitt eigið sjálfstæða svið.  Það er sú mesta ógæfa sem maðurinn getur lent í. 

 Það er því um að ræða eftirfarandi: 

 

 Mónadinn, hið algilda gagnvart smáheiminum. 

 Hreinn andi. 

 Hinn eini. 

 

 Andlega þrenningin. 

Fyrsti eðlisþátturinn..............Atma eða andlegur vilji. 

Annar eðlisþátturinn...............Búddhi, Kristseðlið. 

Þriðji eðlisþátturinn..............Manas eða æðri hugur. 

 

 Sonurinn í hlutlægri birtingu. 

 Sálar- eða orsakalíkaminn. 

 

 Lægri ferundin. 

1.  Hugarlíkaminn.                3.  Prana eða líffjörgi. 

2.  Geðlíkaminn.   4                 4.  Etherlíkaminn. 

 

 Smáheimurinn er smágerð eftirmynd sólkerfisins.  Framangreint fjallar um hin hlutlægu 

form sem samsvara sólinni og hinum sjö heilögu plánetum.  Samhliða hinum hlutlægu ytri 

formum þróast sjö svonefndir sálrænir eðlisþættir.  Hjá manninum þroskast eftirfarandi sjö 

eðlisþættir: 

 

 EÐLISÞÆTTIR SMÁHEIMSINS5 

                         
4 Kamamanas -- Sú blanda hugræna og geðræna eðlisþáttarins sem myndar 
persónuleika eða almenna heilaskynsemi mannsins. 
„Þær orkutegundir sem tjá sig í gegnum lægri gerð hugræns efnis hafa umbreyst 

svo í hægari sveiflur að geðrænt efni bregst við sveiflutíðni þeirra, þannig 
að þessir tveir líkamar sveiflast stöðugt sem ein heild, og eru orðnir nátengdir 
og samfléttaðir.‘‘  The Ancient Wisdom efir Mrs. Besant. 

 
1. 5 Í náttúrunni eru tvö meginfrumtök eða eðlisþættir: 

a. Virkni og óvirkni, karlkyn og kvenkyn.  S.D. II, 566.  I, 46. 
b. Búddhi og mahat.  Sjá einnig S.D. I, 357.  II, 649.  III, 273. 

2. Þessir æðri eðlisþættir sameinaðir kalla fram hina þrjá og hina sjö.  
S.D. I, 46. 

a. Þeir nefnast eðlisgeislarnir þrír og eigindageislarnir fjórir.  
S.D. I, 147. 

b. Hægt er að nefna þá starfstækin þrjú með eðlisþáttum sínum þrem og 
Atma.  S.D. I, 182. 
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 Tveir æðri eðlisþættir: 

  1.  Virkir vitsmunir. 

  2.  Dulinn kærleikur-viska. 

 (Sálrænt eðli mónadsins er tvígreint.) 

  1.  Eðlisþáttur atma.  Andlegt eðli.  Vilji. 

  2.  Eðlisþáttur búddhi.  Kærleikseðli.  Viska. 

  3.  Eðlisþáttur manas.  Vitsmunaeðli.  Virkni. 

 

 Takið eftir að hinir þrír eðlisþættir þrenndarinnar, ásamt tveim eðlisþáttum samfjöllunar 

á sviði mónadsins, gera samtals fimm eðlisþætti.  Þetta gefur lykilinn að upptalningu H.P.B. á 

vissum stöðum.  Við getum sett þetta fram á eftirfarandi hátt: 

 

   I.  Hið algilda ..... Mónadinn. 

  II.  1.  Prakriti .... Virkir vitsmunir.  Guðlegur manasapútra. 

       2.  Púrúsha ..... Kærleikur-viska.  Eðlisþáttur Vishnú. 

 

  

Á sviði hlutveruleikans. 

 

  III.  3.  Atma. 

        4.  Búddhi.   }             Þrenndin. 

        5.  Manas. 

 

 Frá sjónarmiði þróunarinnar lítum við á hina tvo æðri ásamt hinum æðsta sem samsvörun 

við Hið algilda eins og Það birtist í tvígreiningu.  Þetta gerist áður en hlutveruleikinn birtist, því 

til að hann geti komið fram þarf þrígreining að vera til staðar.  Á raunbirtingartímanum er 
                         

c. Þá má einnig gefa nafnið þrígreindur logi hinna fjögurra 
kveikiþráða.  S.D. I, 257. 
Þetta gildir bæði alheimslega og hvað manninn varðar. 

Eðlisþættir Logossins Plánetulogosarnir sjö.  S.D. I, 358, 365. 

Eðlisþættir Plánetulogos.............Starfstæki sem nefnist 
plánetukeðja.  S.D. I, 194, 196; II, 626. 
Eðlisþættir manns ..... Hin mismunandi starfstæki. 
Sjá einnig S.D. I, 176, 177.  II, 630, 631.  I, 189. 
Samantekt:  S.D. III, 475. 

3. Kosmísk hugmyndamótun sameinuð í eðlisþætti leiðir til vitundar 
einstaklingsins.  S.D. I, 351. 

a. Þegar einstaklingur tekur sér starfstæki veldur það orkustraumi á 
viðkomandi sviði.  Litur og eiginleiki orkunnar mótast af því hvaða 
svið er um að ræða. 

4. Frumtökin sjö eru birtingarmyndir hins eina Loga.  S.D. I, 45.  III, 374. 
Sjá einnig hvert hlutverk Guðanna er við að veita manninum eðlisþætti sína.  
S.D. I, 308. 

 



212 
 

eftirfarandi upptalning eðlisþáttanna möguleg: 

 

Fyrsti eðlisþáttur ....Hjúpur raunbirtingarinnar, eggform mónadsins. 

Annar eðlisþáttur .....Atma .............Vilji. 

Þriðji eðlisþáttur ....Búddhi ...........Hreinir vitsmunir, viska. 

Fjórði eðlisþáttur ....Manas ............Hreinn hugur, æðri hugur. 

Fimmti eðlisþáttur ....Manas ............Lægri hugur. 

Sjötti eðlisþáttur ....Kama-manas .......Geðhvatahugur 

Sjöundi eðlisþáttur ...Hreinar tilfinningar eða geð. 

 

 Þetta eru eðlisþættir smáheimsins þegar litið er á þá frá því sjónarmiði að efnislegu 

líkamarnir hafi algerlega verið yfirstignir.  Hér er þá eingöngu verið að lýsa hinu innra lífi eða 

þróun sálarinnar. 

 Þetta þarf að hafa í huga því að öðrum kosti er ruglingur óhjákvæmilegur.  Í þessari 

upptalningu okkar erum við eingöngu að fjalla um hið óhlutlæga en ekki form.  Eftirfarandi hefur 

því verið tekið til athugunar: 

 

 a.  Sjöþættur hlutveruleiki.......hin efnislegu form. 

 b.  Sjöþættur innri veruleiki.....hin sálræna þróun. 

 c.  Sjöþættur andlegur veruleiki..líf Verunnar. 

 

 Við sjáum einnig að í töflunni yfir andlegt líf mónadsins var það skilgreint sem fimmþætt.  

Það er eðlilega svo í hinni fimmgreindu þróun, en segja má að þeir tveir eðlisþættir sem ótaldir 

eru séu: 

 

 6.     Líf Himnamannsins sem hýsir hinn mennska mónad í líkama sínum. 

 7.     Líf Logossins sem hýsir Himnamanninn í líkama sínum. 

 

 Það kann að vera gagnlegt að líta á annars konar upptalningu á eðlisþáttum mannsins 
6eins og hann raunbirtist í heimunum þrem, sviðunum þar sem hið hlutlæga og huglæga eru 
                         
6 Upptalning eðlisþáttanna.  S.D. II, 627, 631. 

1. eðlisþáttur .... Efnisþétti líkaminn.  Sthula Sharira. 
2. eðlisþáttur .... Etherlíkaminn.  Linga Sharira. 
3. eðlisþáttur .... Prana.  Lífsorka. 
4. eðlisþáttur .... Kama-rupa.  Orka löngunar og hvata.  S.D. I, 136. 

(Þetta eru lægri eðlisþættirnir fjórir) 
5. eðlisþáttur .... Manas.  Orka hugsunar.  Miðeðlisþátturinn.  S.D. II, 83, 

84, 332, 669. 
6. eðlisþáttur .... Búddhi.  Orka kærleikans.  S.D. II, 649, 676,  III, 58. 
7. eðlisþáttur .... Atma.  Meginþáttur samfjöllunar.  S.D. I, 357, 201.  III, 

142. 
Sjá S.D. III, 201, athugasemd. 

a. Búddhi er starfstæki fyrir atma. 
b. Manas er starfstæki fyrir búddhi. 
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sameinuð.  Hvað er þar að finna?  Byrjum á hinu lægsta, þar sem maðurinn byrjar sinn feril: 

 

 7.  Etherlíkaminn ......1.  Lífsorkulíkaminn. 

 6.  Prana ..............2.  Líffjörgi. 

 5.  Kama-manas .........3.  Geðhvatahugur. 

 4.  Lægri hugur ........4.  Hlutlægur hugur. 

 3.  Manas ..............5.  Æðri eða óhlutlægur hugur. 

 2.  Búddhi .............6.  Viska, Kristseðli, vígsla. 

 1.  Atma ...............7.  Andlegur vilji. 

 

 Þessi upptalning lýsir lægsta stiginu, hinum lítt þroskaða manni okkar tíma. 

 Hvað er að finna frá sjónarmiði sálarinnar, hugsuðsins? 

 

 I.  Hið algilda ......... Atma.  Hreinn vilji-til-tilvistar. 

 II.  Tvenndin. 

   1.  Búddhi ........ Hreinir vitsmunir, viska. 

   2.  Manas ......... Hreinn hugur. 

 III.  Þrenndin. 

   3.  Orsakalíkaminn eða sálarlíkaminn. 

   4.  Lægri hugur. 

   5.  Kama-manas. 

   6.  Prana. 

   7.  Etherlíkaminn. 

 

 Í þessum mismunandi upptalningum eðlisþáttanna lítum við á þá frá mismunandi 

sjónarmiði (eins og H.P.B. hefur bent á að nauðsynlegt er að gera)7,8 sem ræðst af þróunarstiginu 

                         
c. Kamarupa er starfstæki fyrir manas.  S.D. II, 171. 
d. Etherlíkaminn er starfstæki fyrir prönu. 

Munið einnig: 
a. Að efnislíkaminn er ekki sjálfstæður eðlisþáttur.  S.D. II, 652.  III, 

445, 652. 
b. Að atma er ekki eðlisþáttur.  Sjá einnig S.D. III, 62, 63, 293. 

(Einnig má finna aðrar upptalningar sem eru mismunandi í vissum atriðum:  S.D. I, 177, 
181,  685. II, 669. III, 467, 560.  Hið síðara er innræðara.) 

 
7 Í Secret Doctrine segir H.P. Blavatsky eftirfarandi um eðlisþættina: 

a. Auðvelt er að gera mistök í flokkun þeirra.  S.D. II, 652. 
b. Við verðum að leita hinnar dulfræðilegu merkingar.  S.D. II, 652. 
c. Eðlisþættirnir eru í raun sex en ekki sjö. 
d. Margvíslegar flokkanir eru til.  S.D. III, 374, 446. 
e. Hin innræða upptalning getur ekki samsvarað hinni útræðu.  S.D. III, 476. 
f. Flokkun eðlisþáttana tengist andlegum þroska.  S.D. III, 456, 460. 

 
8 S.D. III, 456. 
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og því sjónarhorni sem notað er.  Í svari okkar við þessari sjöttu spurningu höfum við fjallað um 

þá á þennan hátt, vegna þess að við höfum reynt að leggja áherslu á og setja okkur skýrt fyrir 

hugskotssjónir að hafa verður í huga þróunarleiðirnar þrjár þegar fjallað er um þróun 

Manasapútranna. 

 

2.  Hin hlutlæga þróun. 

 

 Hún er sjögreind í þróun og tíma, níugreind á tímum myrkvunar og tíugreind þegar að 

upplausn kemur. 

 

 Í stórheiminum 

 

1.Hinar sjö heilögu plánetur sólkerfisins. 

2.Hinar tvær duldu plánetur, en þær eru plánetur samfjöllunar. 

3.Hin eina endanlega samfjöllunarpláneta — sólin.  Sjö að viðbættum tveim, að viðbættri einni 

gera tíu. 

 

Það eru tíu orkustöðvar í Hinum Mikla Manni Himnanna. 

 

 Himnamaður 

 

1.Hinar sjö hnattakeðjur hnattakerfis. 

2.Hinar tvær hnattakeðjur samfjöllunar. 

3.Ein endanleg hnattakeðja. 

 

Það eru tíu orkustöðvar í Plánetulogos. 

 

  

Í smáheiminum 

 

1.Þau sjö starfstæki sem notuð eru: 

   a.  Atmíski hjúpurinn. 

   b.  Búddhíski hjúpurinn. 

   c.  Orsaka- eða sálarlíkaminn. 

   d.  Hugarlíkaminn. 

   e.  Geðlíkaminn. 

   f.  Etherlíkaminn. 

   g.  Þétti efnislíkaminn. 
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2. Tveir líkamir samfjöllunar: 

   a.  Orsakalíkaminn. 

   b.  Efnislíkaminn. 

3. Einn líkami samfjöllunar: 

   a.  Mónadhjúpurinn. 

 

 Í efnislega starfstækinu eru sjö orkustöðvar sem samsvara þessum líkömum.  

Samfjöllunarstöðvarnar eru hjartastöðin og hálsstöðin; höfuðstöðin er hin endanlega 

samfjöllunarstöð.  Þessi tafla fjallar eingöngu um formhlið birtingarinnar og starfstæki 

Logossins, Manasapútrans og mannsins. 

 

3.  Hin óhlutlæga þróun. 

 

 Hún er einnig sjögreind: 

 

 1.  Astral   Hrein löngun, geðhrif, tilfinning. 

 2.  Kama-manas  Hvatahugur. 

 3.  Lægri manas  Hlutlægur hugur. 

 4.  Æðri manas              Óhlutlægur eða hreinn hugur. 

 5.  Búddhi   Hreinir vitsmunir, innsæi. 

 6.  Atma   Hreinn vilji, skilningur. 

 7.  Mónad   Vilji, kærleikur-viska, vitsmunir. 

 

 Hér er verið að fjalla um hina sjögreindu þróun hins eðlislæga kærleika-visku með hjálp 

hugans.  Hin stórheimslega þróun varðar Himnamennina sjö sem eru virkir vitsmunir, eðlislægur 

kærleikur, og hlutlægt séð er formbirting þeirra plánetukerfin.  Í heild sinni eru þeir Logosinn, 

Hinn Mikli Maður Himnanna.  Í Himnamanni er þróunarstarfið unnið með hjálp hinna sjö heilda 

mennskra vera sem mynda andlegar orkustöðvar þeirra.  Á sínu eigin sviði eru þessi heildi að 

vinna að þroskun vitsmuna, þau eru í eðli sínu kærleikur og hafa hlutlægt aðsetur sitt á hinum sjö 

keðjum hnattakerfis.  Í manninum sem einstakling er þróunarstarfið unnið með hjálp 

meginorkustöðvanna sjö, en þær eru lykillinn að andlegri þróun hans.  Maðurinn leitast við að 

þroska með sér vitsmuni, hann er í eðli sínu kærleikur, og hlutlæg birting hans er einhver líkama 

hans. 

 Það sem ég vil leggja áherslu á er að hin andlega þróun er staðreynd og að hin óhlutlæga 

þróun er meginviðfangsefni Logossins, Plánetulogoss og manns.  Markmið þróunarinnar og 

niðurstaða mun verða virkur vitsmunalegur kærleikur (örvun kærleikans, sem er óvirkur og 

dulinn eiginleiki, með vitsmunalegri beitingu hugarins).  Hið hlutlæga er tvígreint, líf og form, 

sambærilega er hið óhlutlæga tvígreint, hugur og kærleikur, og vitundin er afleiðing af blöndun 
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þeirra.  Aðeins andinn er einn og óskiptur; þróun andans, eða viðtaka hans á ávöxtum 

þróunarinnar, verður ekki að veruleika fyrr en fullkomnun er náð í tvígreindri þróun formsins og 

sálarinnar.  Þá uppsker andinn ávexti þróunarinnar og safnar til sín eiginleikunum sem hafa þróast 

á birtingartímanum — fullkominn kærleikur og fullkomnir vitsmunir sem þá birtast sem virkur 

vitsmunalegur kærleikur-viska. 
        Við getum því svarað spurningunni:  “Hvað er hugræni eðlisþátturinn, og hvers vegna er 

hann svo mikilvægur?” á þann hátt, að hann er í raun hæfni eða geta hinnar logoísku Veru til að 

hugsa, framkvæma, byggja og vaxa í þeim tilgangi að þroska eigind hins virka kærleika.  Þegar 

Logosinn, sem nú er virkir vitsmunir, hefur lagt að baki lífsskeið sitt, er hann einnig orðinn 

kærleikur sem birtir sig með fullkomnum hætti í allri lífsbirtingu náttúrunnar.  Hið sama má einnig 

fullyrða um himnamann á sínu sviði og manninn í sínum smáa lífsferli.  Þannig er mikilvægi 

manas-þáttarins augsýnilegt.  Hann er tækið sem gerir þróun mögulega, gefur skilning og kallar 

fram virkni og hagnýtingu hennar. 

Við skulum nú líta á hvernig unnt er að tjá þessa spurningu með hugtökum elds: 

 

Hlutlægt   Óhlutlægt 

1.  Eldhafið  1.  Vor Guð er eyðandi eldur  Lífgandi vilji 

2.  Akasha  2.  Ljós Guðs    Þáttur formsins 

3.  Aether  3.  Hiti efnisins   Þáttur virkninnar 

4.  Loft   4.  Hugljómun innsæisins 

5.  Eldur  5.  Eldur hugans 

6.  Astral ljósið 6.  Hiti tilfinninganna 

7.  Efnislegt rafmagn 7.  Kúndalíni og prana. 

 

    Andlegt 

 

Það er dulið í þreföldum leyndardómi: 

1. Leyndardómi rafmangsins. 

2. Leyndardómi stjörnukerfanna sjö. 

3. Leyndardómi ÞESS SEM ER OFAR LOGOSINUM. 

 

4.  Himnamennirnir og maðurinn. 

   Síðasti hluti sjöttu spurningarinnar er:  Hverjir eru Manasapútrarnir? 

Um þetta atriði verður fjallað með ítarlegri hætti hvað varðar plánetuna okkar, þegar við tökum 
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fyrir efnið um komu Logadrottnanna.  Nú er æskilegt að varpa ljósi á nokkrar staðreyndir sem 

hljóta að mynda grundvöll að allri hugsun um þetta viðfangsefni. 

    Hinir guðlegu Manasapútrar,9,10 sem þekktir eru í Secret Doctrine undir margvíslegum nöfnum, 

eru hinir hugbornu synir Brahma, þriðja meginþáttar Logosins. 

    Þeir eru Plánetulogosarnir sjö, og einnig Lávarðar geislanna, Himnamennirnir sjö.  Þeir þróuðu 

eðlisþátt hugans í fyrsta sólkerfinu, í því kerfi sem Brahma var ríkjandi og var hið ídveljandi líf 

hlutlægrar tilveru.  Það var hann í sama skilningi og annar meginþátturinn, Vishnú eða Dreki 

viskunnar, er nú líf samheildar allrar tilveru í núverandi öðru sólkerfi. 

    Einingar á þróunarleiðum manna og tíva mynda frumurnar í líkama þeirra, sambærilega (en á 

hærri sveigju spíralsins) og líkamar manna eru gerðir af lifandi lífkerfum, hinum margvíslegu 

frumum eða lægri lífsformum.  Þetta er grundvallarstaðreynd í kenningum dulfræðinnar, og ef 

tengslin milli frumulífanna í líkama mannveru og frumulífanna í líkömum himnamanns eru 

athuguð af gaumgæfni mun það leiða til aukins skilnings. 

     Eins og maðurinn á frumupptök sín í mónadinum og tiltölulega varanlegu starfstæki, 

orsakalíkamanum, og birtir sig með hjálp lægri eðlisþátta sinna (en hinn efnisþétti líkami telst ekki 

einn þeirra), þannig á himnamaður frumupptök sín í Mónad, og tiltölulega varanlegu starfstæki á 

mónadsviðum sólkerfisins, en birtir sig með hjálp þriggja lægri hjúpa, sem eru atma, búddhi og 

manas-sviðin okkar.  Hann telst dvelja utan geðræna og efnislega sviðsins, á sama hátt og 

                         
9 Í Secret Doctrine er rætt um Himnamennina á eftirfarandi hátt: 

1. Þeir eru skaparar.  Þeir eru samheild raunbirtingarinnar.  S.D. I, 
470. 

2. Þeir eru eldri en upphaf alheimsins.  S.D, I, 470. 
3. Þeir eru samheild sólar- og tunglvera.  S.D. I, 152, 470.  Samanber 

II, 374. 
4. Þeir eru erkienglarnir sjö, nefndir í Bíblíunni. 

Þeir eru kraftarnir sjö, eða hinir skapandi máttaröfl. 
Þeir eru Andarnir sjö frammi fyrir hásætinu. 
Þeir eru Plánetuandarnir sjö.  S.D. I, 472, 153. 

5. Þeir eru í heild sinni hið leynda ósegjanlega nafn.  S.D. I, 473. 
6. Þeir eru Dhyan Chohanarnir í heild sinni.  S.D. I, 477. 
7. Þeir eru Kúmararnir sjö.  Sólarhöfðingjarnir sjö  S.D. I, 493, III, 

196, 327. 
8. Þeir eru Synir ljóssins.  S.D. I, 521, 522. 
9. Þeir eru Helgivald skapandi máttarafla.  S.D. I, 233. 
10. Þeir eru hin dulda samfjöllun.  S.D. I, 362. 
11. Þeir eru plánetuguðirnir okkar.  S.D. I, 153. 
12. Þeir eru allir menn sem náðu markmiði sínu í öðrum heimum.  S.D. I, 

132. 
13. Þeir tengjast náið stjörnunum sjö í Stóra birninum.  S.D. I, 488; II, 

332, 579, 668; III, 195. 
14. Tákn þeirra eru hringar.  S.D. II, 582. 
15. Þeir eru í heild sinni hinir föllnu englar.  S.D. II, 284, 541. 

 
10 Synir hugans eru þekktir undir ýmsum heitum, svo sem: „Manasapútrarnir, 

Prajapatarnir, Kúmararnir, Hinir upprunalegu sjö, Rúdrarnir, Himnamennirnir, 
Sólarhöfðingjarnir, Andarnir frammi fyrir hásætinu.‘‘ 
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maðurinn telst ekki dvelja á efnislega sviðinu.  Maðurinn lífgar efnisstarfstæki sitt með krafti sínum 

og hita, en hann lítur ekki á það sem sjálfstæðan eðlisþátt í dulfræðilegum skilningi.  Þannig dvelst 

himnamaðurinn einnig utan við lægstu tvö svið birtingarinnar, þó svo hann lífgi þau með krafti 

sínum.  Maðurinn gerir sér ekki grein fyrir tengslum sínum við himnamann (sem fruma í líkama 

hans) fyrr en hann fer að þroska með sér vitund sálarinnar á hennar eigin sviði.  Við getum sagt að 

heildi orsakalíkamanna séu lægstu formin sem himnamaður notar til birtingar, á sama hátt og 

efnislíkaminn er lægsta birtingarform manns, og þá er átt við fíngerða líkamann í ether-efni. 

      Höfum í huga að lífverurnar í birtingu lífga viss svið, en eiga lægsta tilvistarþátt sinn á 

mismunandi stigum: 

a.  Maður hefur frumrót sína á mónadsviðinu og helstu vitundarmiðju sína á hugarsviðinu, en er 

að leitast við að  öðlast fulla vitundarþróun á þrem lægstu sviðunum, hugræna, geðræna og 

efnislega sviðinu. 

b.  Himnamaður hefur frumrót sína utan sólkerfisins (eins og maðurinn á rót sína að rekja til sviða 

utan hinna þriggja heima viðleitni sinnar), helsta vitundarmiðja hans er á öðru sviði sólkerfisins, 

mónadsviðinu, og hann er að leitast við að öðlast vitund á sviðum Þrenndarinnar, — í tengslum 

við allar frumurnar í líkama hans.  Hann öðlaðist vitund á þrem lægri sviðum heimanna þriggja í 

fyrsta sólkerfinu, einnig í tengslum við frumurnar í líkama hans.  Maðurinn er að endurtaka þá 

viðleitni hans allt að fimmtu vígslunni, sem mun veita honum vitundarstig sem himnamaður hafði 

náð á löngu liðnum sólkerfistíma (mahamanvantara).  Þetta þarf að hafa í huga í sambandi við 

vígslurnar. 

c. Sólarlogos á frumrót sína á enn æðra kosmísku sviði, helsta vitundarmiðja hans er á kosmíska 

hugarsviðinu, en hann tjáir sig á þrem lægstu kosmísku sviðunum á sama hátt og maðurinn leitast 

við að tjá sig í heimunum þrem.  Af því sést að hin sjö svið sólkerfisins eru fyrir Sólarlogosinum í 

kosmískum skilningi sambærileg og efnissviðið er fyrir manninn.  Þau mynda etherlíkama hans 

og hinn efnisþétta líkama.  Því má halda fram að: 

 

1. Hann lífgar þau með lífi sínu og hita. 

2. Hann auðgar þau líforku. 

3. Hann hefur fulla meðvitund á þeim. 

4. Ehterlíkaminn er lægsti eðlisþáttur hans í tíma, en efnisþétti líkaminn telst ekki 

með.  Hinn þétti kosmíski efnislíkami er samsettur úr efni þriggja lægstu sviða sólkerfisins, 

hugræna, geðræna og efnislega sviðinu.  Búddíska sviðið er þar af leiðandi fjórði kosmíski 

etherinn. 
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d.  Himnamennirnir mynda orkustöðvarnar sjö í líkama Logossins.  Þeir eru því eldhnettirnir sem 

lífga líkama hans, og hver þeirra tjáir eina gerð af krafti hans, í samræmi við stöðu þeirra í 

líkamanum. 

e.  Menn með vitundarstillingu í sálnaheildum sínum á orsakasviðunum mynda einhverja af sjö 

orkustöðvum himnamanns. 

f.  Sólarlogosinn myndar eina orkustöð í líkama enn æðri kosmískrar VERU.  Menn tilheyra því 

einni af hinum fjörutíu og níu orkustöðvum (ekki heildum, því orkustöð getur verið gerð úr 

mörgum heildum, samsvarandi mismunandi hlutum hennar) Himnamannanna sjö. 

Himnamaður ásamt hinum sjö orkustöðvum sínum myndar eina orkustöð í líkama Sólarlogossins.  

Ég vil í þessu sambandi benda á hið nána samband sem er á milli hinna sjö Sólarhöfðingja Stóra 

bjarnarins og Himnamannanna sjö.  Hinir sjö Sólarhöfðingjar Stóra bjarnarins hafa sömu stöðu 

fyrir þá og mónadinn hefur fyrir manninn á þróunarbrautinni. 

 

VII.  HVERS VEGNA ER RÁS ÞRÓUNARINNAR LOTUBUNDIN? 

 

    Þessi hugmynd er ógnvekjandi og fær mann til að undrast. 

Við skulum því fjalla um hana með því að taka fyrir vissar hugmyndir sem felast í hugtakinu 

lotubundin framþróun, en íhugun þeirra er ákaflega gagnleg. 

 

1.  Hugmyndin um endurtekningu. 

Þessi endurtekning felur í sér eftirfarandi þætti: 

a.  Endurtekning í tíma:  Hugmyndin um lotubundna virkni gerir ráð fyrir tímabilum af 

mismunandi lengd — meiri og minni lotur — en endurtekning hverrar lotu er af jafnri lengd.  

Manvantara, eða dagur Brahma, hefur ætíð sömu tímalengd, hið sama má segja um 

mahamanvantara.  Umferðartími hvers atóms, þar sem það snýst um öxul sinn, er jafnlangur á því 

sviði sem um er að ræða. 

b.  Endurtekning í raun:  Þetta felur í sér hugmyndina um sérstaka tóntegund, eða hljóm 

viðkomandi hóps atóma sem taka þátt í því að mynda eitthvert visst form.  Atómhópurinn sér um 

að móta vissa röð kringumstæðna og endurtekur tóntegundina þegar hinn lífgandi þáttur kemst í 

snertingu við hann.  Á vissum tilteknum tímum myndar hinn lífgandi þáttur tengingu við 

atómhópinn, og laðar fram sérstakan hljóm frá atómunum sem birtist á hlutlægan hátt sem 

viðeigandi umhverfisaðstæður.  Með öðrum orðum:  Samspil sjálfsins og ekki-sjálfsins gerist ætíð 

með lotubundnum hætti.  Sjálfið kallar fram hinn sama tóneiginleika þegar það tekur sér bústað í 

formi, en tóntegundin fer smám saman hækkandi.  Þetta er svipað þeim áhrifum sem verða þegar 
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sami tónninn er hljómaður í mismunandi áttundum, byrjað á grunninum. 

c.  Endurtekning í rúmi:  Þetta hugtak hefur djúpstæða tengingu við hið æðra hugtak karma, sem 

er í raun lögmálið sem ræður efni sólkerfisins, en upphafið á virkni lögmálsins má rekja til fyrri 

sólkerfa.  Það er því um að ræða röð af lotum, og endurtekningu í sífellt hækkandi spíral undir 

stjórn lögmáls. 

Þessar hugmyndir mætti einnig tjá á eftirfarandi hátt: 

 

1. Sólkerfið endurtekur virkniskeið sitt:  Endurtekning í rúmi 

2. Plánetukeðja endurtekur virkniskeið sitt:  Endurtekning í tíma 

3. Hin stöðuga og samfellda endrómun á tóni sviðs, tóni sviðsstigs, og alls sem kallað 

er til hlutlægrar tilvistar með þeim tóni:  Endurtekning sviðs. 

4. Tilhneiging atóms til að viðhalda virkni sinni, og á þann hátt að kalla fram líkar 

aðstæður, bæði í umhverfi og starfstæki:  Endurtekning forms. 

 

Þegar við yfirfærum þessar hugmyndir á öll svið sólkerfisins, og þaðan til kosmísku 

sviðanna, höfum við opnað fyrir okkur svið óendanlegrar margbreytni. 

 

2.  Endurtekning lotubundinnar virkni er undir stjórn tveggja lögmála: 

 

Ef til vill er nákvæmara að segja að eitt meginlögmál ásamt undirlögmáli ráði henni.  Þetta leiðir 

til tveggja almennra lotutegunda, og tengist eðli sjálfsins og ekki-sjálfsins.  Samspil þeirra með 

aðstoð hugans myndar það sem við nefnum umhverfi eða aðstæður. 

Hið almenna lögmál sem skapar hin lotubundnu áhrif er lögmál aðlöðunar og fráhrindingar, og 

hliðarlögmál þess eru lotulögmálið og lögmál endurholdgunar.  Lotubundin þróun er að öllu leyti 

afleiðing af virkni efnisins og viljans eða andans.  Í öllum formum er líf falið.  Sérhvert líf leitar út 

til annarra svipaðra lífa sem dyljast í öðrum formum.  Þróuninni lýkur þegar andinn og efnið 

hljóma sama tóninn.  Þegar tónn formsins yfirgnæfir tón andans, er um að ræða aðlöðun milli 

forma.  Þegar tónn andans yfirgnæfir tón efnis og forms, er um það að ræða að andinn hafnar eða 

hrindir frá sér formi.  Hér sjáum við grundvöllinn að baráttu lífsins og þeim fjölda millistiga sem 

einkenna það, en því mætti lýsa á eftirfarandi hátt: 

 

a. Tímabilið þegar tónn formsins er ráðandi er tími efnisþróunarinnar. 

b. Tímabilið þegar andinn hafnar formi er tími baráttunnar í heimunum þrem. 

c. Tímabilið þegar andinn laðast að anda, og tími lausnar frá formi sem fylgir í 
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kjölfarið, er tími Brautarinnar. 

d. Tímabilið þegar tónn andans er ráðandi er tími þróunar á æðri sviðunum. 

 

    Allt sem gerist á heimstímabilunum er háð því hversu mikið eða lítið tónarnir eru samhæfðir.  

Þannig verður samræmi til; í upphafi ríkir grunntónn efnisins, síðan tekur tónn andans við smátt 

og smátt og dregur til sín athyglina, allt þar til tónn andans ríkir yfir öllum öðrum tónum.  Þó þarf 

að hafa í huga að það er tónn lífsins sem viðheldur heilleika formsins.  Tónn sólarinnar, til dæmis, 

heldur plánetunum á brautum sínum með réttri aðlöðun.  Tónarnir samhæfast og samræmast þar 

til verkið telst fullnægjandi og tímabil fráhvarfs og myrkvunar tekur við.  Lotubundin þróun heldur 

áfram.  Á sama hátt heldur maðurinn atómum allra þriggja líkama sinna saman með tóni sínum, 

og þar gegnir maðurinn sama hlutverki fyrir þau og sólin gegnir fyrir pláneturnar.  Frumatriðið er 

þó það að segja má að lögmál aðlöðunar sé birting á mætti andans, en að lögmál fráhrindingar ráði 

forminu.       Á hinum meiri tímaskeiðum laðar andi að sér anda.  Á minni tímaskeiðum laðar 

andinn að sér efni um tíma.  Tilhneiging andans er að sameinast og blandast anda.  Form hrindir 

frá sér formi, og veldur þannig aðgreiningu.  Hins vegar, á hinu langa tímaskeiði þróunarinnar, 

þegar þriðji þátturinn, hugurinn, kemur til sögu, og markmiðið felst í því að ná jafnvægisstöðu, má 

greina lotubundna birtingu á samspili anda og efnis, og afleiðingin verður hin reglubundnu 

tímaskeið plánetanna, manns og atóms.  Með endurtekningu þróast því vitundin, og hæfnin til 

svörunar örvast.  Þegar sú hæfni hefur náð því stigi að verða meðfæddur virkur eiginleiki 

lífverunnar, verður að beita honum á öllum sviðum, og enn á ný er lotubundin virkni meginregla 

vinnunnar, og þar af leiðandi er aðferðin til þjálfunar endurfæðing aftur og aftur.  Þegar hinn 

eðlislægi vitundareiginleiki allra meðvitaðra lífvera er orðinn samhæfður þáttur í starfstæki 

Logossins á öllum sviðum sólkerfisins, þá og ekki fyrr en þá lýkur lotubundinni þróun, og þá hefur 

snúningshreyfingin á öllum sviðum kosmíska efnissviðsins náð svo háttbundinni og magnaðri 

hrynjandi að hún leiðir af sér virkni á næsta kosmíska sviði, hinu kosmíska geðsviði. 

 

3.  Þriðja hugmyndin er um tvær tegundir snúningshreyfingar. 

 

1.  Hverfing um öxul:  Hana má sjá hvort sem við skoðum hið örsmáa efnisatóm, plánetu sem 

snýst um öxul sinn, snúning orsakalíkamans eða hverfingu sólkerfisins. 

a. Með tilliti til mannsins má líta á hana sem snúning hinna mismunandi hjúpa 

umhverfis miðpunkt vitundarinnar á einhverju æviskeiði. 

b. Með tilliti til himnamanns má líta á hana sem snúning hnattar innan keðju, eða 

tímabil eins æviskeiðs. 
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c. Með tilliti til sólarlogoss má líta á hana sem einn heildarsnúning sólarinnar í rúmi, 

með öllu sem henni tilheyrir innan takmörkunarhringsins. 

 

2.  Hverfing eftir sporbaug:  Hún er snúningshreyfing hnattsviðs lífveru, ekki eingöng um öxul 

sinn, heldur eftir hringlaga braut eða sporbaug um miðpunkt. 

a. Hjá manni má líta á hana sem snúning lífshjólsins, eða för lífverunnar í gegnum 

lægri sviðin þrjú niður til fæðingar og upp aftur. 

b. Hjá himnamanni má líta á hana sem hringferðina sem við nefnum umferð, þegar líf 

himnamanns fer hringinn um alla sjö hnettina. 

c. Hjá sólarlogos er um að ræða heila umferð sólkerfisins umhverfis kosmíska miðju 

sína. 

 

    Hér þarf að hafa í huga að ekki er unnt að fjalla um hugmyndir um lotubundna þróun aðgreindar 

frá hugtakinu vitund.  Aðeins er unnt að gera sér grein fyrir hugmyndinni um tíma, rúm og virkni 

(frá dulfræðilegu sjónarmiði) þannig að hún sé tengd einhverri meðvitaðri lífveru eða hugsuði. 

Fyrir dulfræðingnum er tíminn eitthvert það meira eða minna tímaskeið, sem það tekur líf að feta 

sína sérstöku braut, með sitt upphaf, lífstíð og endi í tengslum við varurð einhverrar lífveru, en það 

er ekki fyrr en lífveran hefur náð allháu stigi varurðar að hún hefur meðvitund um það sem tíma.  

Tími hefur verið skilgreindur sem samfelld röð vitundarbreytinga 11, og því er hægt að athuga hann 

                         
11 Sagt er í Secret Doctrine: 

1. Alheimurinn er í raun ekkert nema gríðarlega stórt samsafn 
vitundarstiga.  S.D. II, 633.  I, 70, 626. 

2. Andi og vitund eru samheiti.  S.D. I, 43, 125, 349, 350, 592, 593. 
3. Sérhvert atóm í alheiminum er gætt vitund.  S.D. I, 105.  II, 709, 

742. 
4. Hinar sex gerðir vitundar í ríkjum náttúrunnar á fimm sviðum mennskrar 

þróunar eru eftirfarand:  S.D. I, 123.  II, 678. 
a. Steinaríkið 1. 

Vitsmunaleg virkni.  Öll atóm sýna hæfni til að velja og hafna, aðgreina á vitsmunalegan 
hátt samkvæmt lögmáli aðlöðunar og fráhrindingar.  S.D. I, 295. 

b. Jurtaríkið 2. 
Vitsmunaleg virkni ásamt frumstigi tilfinninga. 

c. Dýraríkið 3. 
Vitsmunaleg virkni, tilfinningar ásamt eðlishvöt, eða frumstig hugans.  S.D. III, 573, 574. 

Þessi þrjú ríki búa yfir vitundarstigi sem er lægra því mennska. 
d. Mennsk vitund 4. 

Vitsmunaleg virkni, kærleikur eða fullkomnuð tilfinning og vilji eða vitsmunalegt markmið.  
Meginþættirnir þrír.  S.D. I, 215, 231.  II, 552.  III, 579. 

e. Andleg vitund 5. 
Búddhiskur skilningur.  Einingin hefur heildisvitund.  Hin aðgreinda eining samsamar sig 
geisla sínum eða gerð.  S.D. III, 572.  I, 183, 623. 

f. Atmísk vitund 6. 
Vitund einingarinnar um hið sjögreinda sólkerfi.  S.D. II, 673.  II, 741. 

Þessar tvær síðustu eru yfirmennskar vitundargerðir. 
Sjöunda gerðin nær yfir þær allar og er Guðsvitund.  S.D. II, 740, athugasemd 
Sjá einnig S.D. I, 300, 301, 183, 221, 623.  II, 32 athugasemd, 741, 552 athugasemd.  
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með hliðsjón af 

a.  Vitundarstigi logoss, eða hinni samfelldu guðlegu lífsvitund innan sólkerfisins. 

b.  Vitundarstigi plánetulogoss, eða vitund himnamanns þegar hann rennur sitt skeið í 

hnattakerfinu. 

c.  Vitundarstigi sálar, eða hinum samfellda vexti vitsmunalegrar varurðar manns frá lífi til lífs. 

d. Vitundarstigi manns, eða varurðar manns á efnissviðinu og smám saman á geðsviðinu og 

hugarsviðinu. 

e.  Vitundarstigi í dýra-, jurta og steinaríkinu sem greinir sig frá mennskri vitund að mörgu leyti, 

og þá sérstaklega að því marki að það býr ekki yfir hæfileikanum til að tengja saman í rökrétt 

samhengi, draga ályktanir og hefur ekki sjálfsvitund.  Það líkist mennskri vitund að því leyti að 

það bregst við samfelldum tengslum við aðrar lífverur á sínu stutta æviskeiði. 

f.  Vitundarstigi atóms, sem greinist í þeirri stöðugu aðlöðun og fráhrindingu sem það sýnir.  Með 

þessari síðustu skilgreiningu er að finna lykilinn að öllum öðrum stigum vitundar. 

 

    Atóm hverfist um öxul sinn.  Með snúningshreyfingu sinni kemst það undir áhrifasvið annarra 

atóma.  Það annað hvort laðar þau til sín og dregur inn í áhrifasvið sitt, eða það hrindir þeim frá 

sér út fyrir virknisvið sitt og veldur þar með aðgreiningu.  Varðandi hugtakið um gagnkvæma 

aðlöðun verður að hafa í huga að sérgreiningin viðhelst þrátt fyrir samloðunina. 

    Mannvera í hlutlægri birtingu snýst einnig um öxul sinn eða miðpunkt,  sem er meginuppspretta 

líforkunnar.  Með því kemst hún í snertingu við virkni annarra manna, annarra mennskra atóma.  

Það á sama hátt leiðir til samstarfs eða samloðunar, eða aðgreiningar og fráhrindingar.  Einnig hér 

þarf að muna að einstaklingseðlið viðhelst þrátt fyrir samloðun. 

     Himnamaður snýst á sama hátt um öxul sinn í plánetukeðju sem er hans formbirting.  Hliðstæð 

virkni á sér stað; pláneta ýtir frá plánetu sem er eins hlaðin, því það er þekkt lögmál að líkir hlutir 

ýta hvor öðrum frá sér, en það er einnig dulfræðilega þekkt lögmál að um síðir laðast þeir hvor að 

öðrum þegar orkutíðnin hefur náð nægilega háu stigi.  Negatíf pláneta dregst að pósitífri, og hið 

sama gildir um öll form.  Hér má sjá birtingu lögmáls kynhvatarinnar í öllum efnisformum, allt frá 

hinu örsmáa atómi til hinna gríðarstóru plánetukeðja, en í því felst raunar grundvöllur allrar virkni.  

Geislunarvirkni er einfaldlega samspil karlkyns og kvenkyns, og það má greina í hinu örsmáa 

efnislega atómi, milli karls og konu og hjá hinu risastóra atómi, sem er sólkerfið sjálft þar sem það 

bærist í tengslum við kosmískan mótpart sinn. 

     Því er hægt að líta á tímann sem það virkniskeið, eða þá framvindu þróunarinnar, þar sem hin 

                         
III, 573, 574, 558, 557, 584. 
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ídveljandi vitund leitar gagnstæðu sinnar og kemst undir áhrif aðlöðunarlögmálsins, en það mun 

síðan leiða til þess sem nefna má hjónaband á stigi atóms, manns, plánetu, anda, sólkerfis og 

kosmískra kerfa.  Þessi hugmynd er tiltölulega einföld þegar litið er á manninn, og hana má sjá 

birtast í daglegri snertingu hans við aðra menn; þessi tengsl eða snerting er mjög undir því komin 

hvað manninum geðjast vel að eða illa.  Allt er þetta undir áhrifum lögmáls, og orsökin felst í 

forminu sem slíku.  Tilfinningin að líka vel eða illa er ekkert annað en skilningur hinnar meðvituðu 

veru á því að inn í segulorkusvið hennar hefur komið atómískt form, sem hún annað hvort laðast 

að eða forðast, allt í samræmi við sjálft lögmálið sem ræður tilvist hennar.  Það er ekki fyrr en 

formið er yfirstigið og andi leitar anda, að fráhrindingu eða aðgreiningu lýkur.  Í því er fólginn 

hinn óhjákvæmilegi endir við lok sólkerfisþróunarinnar sem leiða mun til myrkvunar eða pralaja.  

Tíminn er við lýði á meðan á samspilinu stendur, meðan andi leitar anda, og á virkniskeiði 

sveiflutíðninnar sem er nauðsynlegt fyrir hagnýtingu forms, hvort sem það tengist tilvist manns, 

plánetulogoss eða Guðdómsins sjálfs. 

     Rúmið hins vegar er einn þáttur í hugmyndinni um vitund og hvernig hún hagnýtir efni.  Fyrir 

Logosinum er geimurinn í raun form sem hann nýtir sem tæki fyrir meðvitaða virkni sína og tilgang 

– það er takmörkunarhringur sólkerfisins.  Á sama hátt er geimurinn sem plánetulogos nýtir til að 

koma fram markmiðum sínum eins mikið af rúmi sólkerfisins og þroski vitundar hans gerir honum 

kleift að nota.  Hið sama má segja um manninn, en takmörkunarhringur hans spannar þá vídd sem 

vitund hans nær yfir, og getur eftir þroska mannsins verið mjög þröngur eða náð yfir stóran hluta 

af geim plánetunnar, og hjá háþróuðum manni jafnvel svo víður að hann snerti jaðar áhrifasviðs 

Logossins í hvers líkama hann starfar. 

    Rúm atómsins (til dæmis atóms í efnislíkama manns) nær yfir form þeirrar stærri vitundar sem 

það er hluti af, og það verður bæði fyrir kröftum aðlöðunar og fráhrindingar – aðlöðunarkrafturinn 

dregur það inn í form hins stærra lífs en kraftur fráhrindingar heldur því föstu á sínum sérstaka stað 

innan formsins. 

    Við höfum hér fjallað í stuttu máli um tíma og rúm og hvernig þau tengjast sérstakri 

vitundarmiðju; við höfum séð að þau eru einfaldlega form hugmynda sem tjá lotubundna virkni 

lífveru.  Þetta viðfangsefni er ákaflega torskilið vegna þess hve vitsmunir manna eru á lágu stigi 

og enn svo uppteknir við hina hlutlægu eða efnislegu hlið tilverunnar að aðlöðunarkrafturinn milli 

anda og anda er merkingarsnautt hugtak.  Það er ekki fyrr en fleiri úr fjölskyldu mannsins hafa 

vitund sína innstillta í æðra sjálfinu og eru þar af leiðandi önnum kafnir við að yfirstíga efnið og 

leysa andann frá formi, að menn munu skilja ummyndunarferlið, yfirvinna tímann (eins og hann 

er skynjaður í heimunum þrem), og aðeins þá munu menn skynja rúmið (sem birtist manningum á 

lægstu þrem sviðunum eða sviðsstigunum átján) sem hindrun.  Þessa sömu fullyrðingu má 
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heimfæra á Logosana sjö og Sólarlogosinn ef við yfirfærum hugmyndina á önnur svið, sólkerfisleg 

og kosmísk.  Einnig má þrengja hana niður á lægri þróunarleiðir og líf á efnisþróunarbraut, ef við 

höfum ætíð í huga að eftir því sem vitundin verður takmarkaðri og þrengri birtist tregða, skortur á 

svörun og takmörkuð útgeislun. 

    Með því að athuga með gaumgæfni skýringarmynd V, ætti að verða ljóst í hverju vandi 

Logossins felst, og hvar er að finna nákvæmnina í samsvörun sem er á milli Hans og spegilmyndar 

Hans, mannsins. 

    Í fyrsta lagi, báðir eru í hlutlægri birtingu á efnissviðinu    

    Í öðru lagi, báðir eru á sínu dýpsta stigi niðurstigningar í efnið. 

    Í þriðja lagi, báðir eru háðir takmörkunum efnisins, og eru að þroska sálarvitund sína á 

efnissviðinu – maðurinn á sólkerfislega efnissviðinu og Logosinn á kosmíska efnissviðinu. 

    Í fjórða lagi, maðurinn verður að flytja niður í meðvitaða stjórn Guðinn hið innra.  Með þeirri 

stjórn þarf hann að ráða yfir kringumstæðum sínum, gera umhverfi sitt að verkfæri sínu og 

meðhöndla efnið.  Á kosmískum sviðum vinnur Logosinn að sambærilegum markmiðum.  Báðir 

eiga enn langt í land. 

    Í fimmta lagi, báðir starfa í, með og knúnir af rafkröftum. 

    Í sjötta lagi, báðir eru háðir lögmálum þeim sem ráða formbirtingu og eru þar af leiðandi báðir 

í tíma og rúmi undir stjórn KARMA, sem er lögmál formanna.  Viðfangsefni þess er eiginleiki, á 

sama hátt og kraftur fæst við sveiflutíðni. 

    Í sjöunda lagi, báðir starfa í formi sem samanstendur af: 

a. Þrem meginformgerðum:  Hugrænu formi, einum þætti raunbirtingarinnar; geðrænu formi, 

öðrum þætti; og efnislegu formi, þriðja þættinum.  Sveiflutíðni hugræna þáttarins gefur 

grunntíðnina og leitast við að hagnýta og samhæfa efnislíkamann með viljabeitingu.  Að einu leyti 

fæst hann við eða tengir vitundina formunum þrem, en á hinn bóginn ýtir hann frá og veldur 

aðgreiningu.  Geðræna sveiflutíðni snýst um eiginleikann, hina aðlaðandi eigind.  Hún er hið 

sálræna eðli.  Efnisþátturinn er mótsstaður vitundar og efnisforms.  Sá síðastnefndi er afleiðing af 

einingu grunntíðninnar og eiginleika tónsins. 

b. Sjö orkustöðvum sem halda formunum þremur saman í einni samfelldri heild, lífga þau og 

samhæfa.  Þær tengja hina þrígreindu einingu við meginmiðstöð vitundarinnar á æðri sviðunum, 

hvort sem sú stöð er orsakalíkami manns, plánetulogoss eða sólarlogoss. 

c. Milljónum örsmárra frumna, sem hver um sig er bústaður minna lífs, í stöðugri virkni, og hrinda 

stöðugt frá sér öðrum frumum í þeim tilgangi að viðhalda séreðli sínu eða einkenni, en laðast samt 

hver að annarri af mætti miðlægs aðlaðandi krafts.  Hér höfum við hlutlægt form kristalls, jurtar, 

dýrs, manns, plánetu og sólkerfis. 
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    Að síðustu, báðir starfa því á tvígreindan hátt og hvor um sig birtir í sér bæði aðlöðun og 

fráhrindingu. 

    Aðlöðun efnis að anda og formbygging til afnota fyrir andann stafar af  raforku alheimsins, sem 

í hverju tilfelli færir hin minni líf eða hnattsvið inn í áhrifasvið sitt.  Segulmátturinn, líf Logossins 

safnar saman efniviðnum í raunbirtingarlíkama Hans.  Segulmáttur Himnamannsins, 

Plánetulogossins, dregur til sín það efni úr sólkerfinu sem Hann þarfnast fyrir sérhverja efnislega 

birtingu sína. 

     Segulmagnaður máttur sálarinnar safnar til sín, við sérhverja endurholdgun, efni úr því sérstaka 

sviði eða kerfi sem hún á aðsetur sitt í.  Þegar við förum neðar í þróunarstiganum sjáum við því að 

hið lægra fetar ætíð sína hringbraut innan þess meira. 

Við sjáum því að það sem við nefnum tíma og rúm er ríkjandi á lífstíðinni, þegar kraftar aðlöðunar 

og fráhrindingar eru virkir, og þessi sannindi eru hin sömu hvort sem um er að ræða lífstíð Logoss, 

maurs eða kristalls.  Í efninu eru viss virkniskeið, sem stafa af lífsmætti einhvers vilja, og þá eru 

tími og rúm þekkt.  Síðan eru önnur tímaskeið tilvistarleysis þegar tími og rúm er ekki til, og hinn 

lífgandi vilji hefur dregið sig í hlé.  En við verðum ætíð að hafa í huga að allt er þetta afstætt, og 

aðeins er unnt að skoða þetta með hliðsjón af því sérstaka lífi eða veru sem verið er að fjalla um, 

og því sérstaka stigi varurðar sem náðst hefur.  Allt verður að túlka með hugtökum vitundar. 

    Fyrsta tegund umferðar, eða þess tímaskeiðs sem felst í heilli hringferð hnattsviðs um sína eigin 

vitundarmiðju, telst vera minni umferð frá sjónarmiði þeirrar sérstöku veru sem um er að ræða 

(hvort sem það er Guð eða maður).  Önnur tegund umferðar, eða þess tímaskeiðs sem felst í heilli 

umferð hnattsviðs um miðju þeirrar miðstöðvar sem það telst órjúfanlegur hluti af, getum við litið 

á sem hina stærri umferð.  Hin þriðja tegund umferðar felur ekki svo mjög í sér flutning formsins 

eftir sérstakri braut um geiminn, heldur er hún sú umferð sem felur í sér bæði hinar meiri og minni 

umferðir.  Það á við um svörun þeirrar VERU, í hverrar líkama Sólarlogosinn okkar er aðeins 

orkustöð, við sambandi sem næst í þeirri orkustöð og í kosmískum mótparti hennar.  Þessar tvær 

orkustöðvar, til dæmis sólkerfið okkar og kosmískur mótpartur þess, skapa með samspili sínu 

umferðartíma sem tengist „ÞEIM SEM ER ÆÐRI OKKAR LOGOSS.“  Þetta er að sjálfsögðu 

ofar mannlegum skilningi og er aðeins tekið með í upptalningu okkar á umferðartímum til að 

fullrar nákvæmni sé gætt. 

 

VIII.  HVERS VEGNA ER ÞEKKING12 BÆÐI ÚTRÆÐ OG INNRÆÐ? 

                         
12 Okkur er sagt í Secret Doctrine að til séu sjö greinar þekkingar sem 

minnst er á í Púrana-ritunum.  S.D. I, 192. 
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    Við getum nú tekið fyrir næstu spurningu sem svo hljóðar:  „Hvers vegna lítum við á vissa 

þekkingu sem útræða og aðra þætti þekkingar sem innræða?“ 

    Svarið við þessari spurningu felur í sér þann skilning að sum þekking fjalli um innræða hlið 

lífsins og sum þekking fáist við hina útræðu hlið; að ein tegund þekkingar snúist um orku og kraft 

(en af því stafar hættan af of hröðum þroska) og önnur fjalli um það sem þessi orka lífgar.  Af 

þessu má vera augljóst að vítt svið staðreynda lendir utan seilingar fyrir meirihluta mannkyns, þar 

til hæfileikinn til að sannreyna innræða þekkingu er fenginn. 

    Eins og okkur hefur verið sagt er markmið þróunarinnar að öðlast vitund á öllum sviðum; en 

vegna þess hve litlum þróunarárangri mannkynið hefur náð er efnissviðið það eina sem hægt er að 

segja að sé undir meðvitaðri stjórn.  Þekkingin sem fjallar um það svið, upplýsingarnar sem varða 

efnisþéttasta hluta raunbirtingarinnar, allar staðreyndirnar varðandi fimm lægri sviðsstig 

efnissviðsins teljast vera útræðar (frá dulfræðilegu sjónarmiði).  Á næstu tveim 

kynstofnstímabilum fá menn stjórn á tveim efstu sviðsstigunum, og öll þekking sem varðar þétt 

efni og etherískt, orku, form og reynslu á efnissviðinu, verður aðgengileg og snýr eingöngu að 

efnislegu skilningarvitunum fimm. 

    Fróðleikur og þekking um lífið sem þróast innan formsins verða enn um langt skeið talin innræð, 

og einnig meðhöndlun og skilningur á efni og lögmálum þeim sem ráða orku á geðræna sviðinu 

og hugarsviðinu.  Þetta á við um meðalmanninn eða stærsta hluta mannkynsins.  Hlutlæg eða útræð 

þekking er í stórum dráttum það sem menn afla eða sannreyna með skilningarvitunum fimm eða 

tilraunum í Sal lærdómsins.  Þegar fram í sækir og eftir mörg jarðvistarskeið breytast tilraunir í 

                         
Hliðstæður má vinna út frá eftirfarandi: 

a. Sjö geislar, Lávarðar fórnar, kærleiks og þekkingar. 
b. Sjö vitundarstigin. 
c. Sjö stig efnis, eða sviðin. 
d. Sjö gerðir krafta. 
e. Sjö vitundarvígslur, og margar fleiri sjögreiningar. 

Gnostísk fræði, hin dulda þekking, er sjöunda frumtakið, hinar sex stefnur 
Indveskrar heimspeki eru frumtökin sex.  S.D. I, 299. 

Þessar sex heimspekistefnur eru: 

a. Rökfræði ........... Sönnun réttrar skynjunar 
b. Atómfræði .......... Kerfi sundurgreiningar.  Frumefni, gullgerðalist 

og efnafræði. 
c. Sankhja............ Tölfræði.  Efnishyggjuskólinn.  Kenningin um hin 

sjö stig efnis eða prakriti. 
d. Jóga ............... Sameining.  Reglur daglegs lífs.  Launspeki. 
e. Trúarlegir helgisiðir

 ................... Helgisiðir.  Dýrkun tíva eða Guða. 
f. Vedanta ............ Um lausn frá tvígreiningu.  Fjallar um tengsl 

Atma í manninum og Logossins. 
Gnostísk fræði eða dulin þekking er hið sama og Atma vidja, eða guðspeki, 

og innifelur hina sex. 
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reynslu, og verða að því sem nefnt er eðlisávísun, eða vanabundin svörun vitundar við ákveðum 

kringumstæðum eða umhverfi.  Þessir tveir þættir, skilningarvitin og tilraunir með skynjun, má sjá 

að verki í dýraríkinu og hjá mannkyninu; það sem greinir þessa hópa að er hæfileiki mannsins til 

að muna, skilja, sjá fyrir og hagnýta vitandi vits árangur fyrri reynslu, og hafa þannig áhrif á líðandi 

stund og búa sig undir framtíðina.  Maðurinn nýtir efnisheilann í þessum tilgangi.  Dýrin hafa 

einnig eðlishvataminni, skilning og frumstig fyrirhyggju, en vegna vöntunar á huga eru þau ófær 

um að beita þeim sér í hag við umhverfi og aðstæður, og þau skortir þá hæfni að hagnýta sér vitandi 

vits fyrri atburði og læra af reynslunni á sama hátt og maðurinn gerir.  Dýrin nota sólar-plexusinn 

á sama hátt og maðurinn notar heilann; hann er líffæri eðlishvatanna. 

    Allt sem unnt er að öðlast með eðlishvötum og beitingu hins hluthæfa hugar með notkun 

efnisheilans má líta á sem útrætt.  Það er því ljóst að þekkingarsviðið verður mjög mismunandi 

vegna eftirfarandi þátta: 

 

a. Aldur sálarinnar. 

b. Fengin lífsreynsla og hagnýtt. 

c. Ástand heilans og efnislíkamans. 

d. Kringumstæður og umhverfi. 

 

    Eftir því sem tímar líða og maðurinn nær hærri þróunarstöðu, þroskast hugurinn hraðar og nýr 

þáttur kemur smám saman til sögunnar.  Smátt og smátt fer innsæið eða hinn æðri óhluthæfi hugur 

að verða virkur og tekur um síðir við hlutverki hins lægri hluthæfa huga.  Hann notar þá 

efnisheilann sem móttökustöð en þroskar um leið ákveðnar stöðvar í höfðinu og færir þannig svið 

virkninnar frá efnisheilanum til æðri stöðva í höfðinu í etherísku efni.  Þessu verður komið til leiðar 

hjá mannkynsheildinni á næstu tveimur kynstofnstímabilum, þegar etherísku sviðsstigin opnast 

mönnum.      Samsvarandi tilfærsla hjá dýraríkinu verður hægfara færsla virkninnar frá 

sólarplexusinum til hins frumstæða heila, og hann þroskast með aðstoð manas þáttarins. 

    Þegar við íhugum þetta efni verður okkur ljóst að hinir innræðu þættir þekkingar eru í raun þau 

svið vitundar sem hin ídveljandi vera hefur ekki enn á valdi sínu. 

    Aðalatriðið er að þegar þetta er ljóst, munu menn átta sig á hinu sanna mikilvægi þess innræða 

og dulræna, og þá munu allir þeir sem VITA leitast við að laða inn í þekkingarsvið sitt alla þá sem 

eru reiðubúnir fyrir svipaða vitundarvíkkun.  Í þessari hugmynd felst lykillinn að starfi 

Bræðralagsins.  Þeir laða inn í viss svið þekkingar og viðleitni með mætti sínum, og með þeirri 

aðlöðun og svörun þeirra sem eru reiðubúnir, samhæfist sálnaheildið á uppsveigju þróunarbogans, 

eða einhver sérstök orkustöð Himnamanns. 
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    Á sama hátt eru þau dýr, sem náð hafa vissu þróunarstigi, færð inn í áhrifasvið hinna minni sona 

hugans – manna sem eru eldri bræður dýranna, á sama hátt og meistarar viskunnar eru eldri bræður 

manna.  Þannig viðhelst samtengingin og skipting ábyrgðarinnar. 

 

IX.  HVER ERU TENGSLIN Á MILLI: 

 

a. Plánetukerfanna tíu? 

b. Hinna sjö heilögu pláneta? 

c. Hnattakeðjanna sjö í plánetukerfi? 

d. Hnattanna sjö í hnattakeðju? 

e. Hinna sjö umferða á hnetti? 

f. Hinna sjö kynstofna og kynþátta? 

 

     Þessi spurning er ákaflega víðtæk, og ekki er unnt að gera meira en að svara henni í grófum 

dráttum og á almennan hátt. 

    Viðfangsefnið er svo umfangsmikið og yfirgrip innbyrðis tengdra þátta svo mikið, að við 

munum aðeins varpa einhverju ljósi á viðfangsefnið, ef við takmörkum athygli okkar við nokkrar 

almennar hugmyndir og geymum til seinni tíma að taka fyrir smærri atriði. 

 

1.  Innbyrðis tengdir þættir 

 

     Ég legg til að við fjöllum um þetta viðfangsefni eingöngu frá því sjónarmiði hvernig það tengist 

Himnamanni, að við sleppum að þessu sinni að fjalla um einingarnar sem mynda líkama Hans 

(hinar aðgreindu vitundareiningar sem við nefnum tíva og menn), og að við skoðum efnið frá 

sjónarmiði heildis en ekki einstaklings. 

Allur miðhluti þessa fræðirits um eldana fjallar um þroskun vitundar Himnamanns, og notkun 

Hans á fenginni þekkingu (með hjálp manas eða huga) á fyrra sólkerfistímabili, að öðlast visku í 

gegnum efnislega birtingu, og að ummynda áður fenginn hæfileika í hagnýtan kærleik.  Í þessu 

felst Hans vinna á sama hátt og frumurnar í líkama Hans vinna að því að þroska hugarþáttinn.  

Þegar hinar mennsku einingar hafa náð marki sínu með reynslu í heimunum þremur, geta þær – 

með tilstilli hinna æðri vitunarvígslna – fengið aðgang að hluta þess inntaks sem býr í 

heildishugtakinu, eða meðvitaðan skilning á stöðu og orkuvirkni þess sérstaka Plánetulogoss sem 

þær tilheyra innan Hans sérstaka takmörkunarhrings.  Við getum því tekið eftirfarandi þætti til 

athugunar: 
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     Í fyrsta lagi: Starf eininganna sem til samans mynda starfstæki einhvers ákveðins 

Plánetulogoss.  Það er þríþætt: 

a.  Að ná vitundarstigi sem felst í meðvitaðri stjórn á þeirra takmörkunarhring eða áhrifasviði sínu.  

Þetta gerist á þróunartímanum allt fram að fyrstu vígslunni, eða inngöngunni á Brautina og andlega 

ríkið.  Þetta snýst um vöknun vitundar á lægri sviðunum þremur. 

b.  Að ná vitundarstigi orkustöðvar í líkama eins Plánetulogosanna – stöðvarinnar sem hýsir 

heildisstarf þeirra.  Það færir þær að fimmtu vígslunni og nær yfir tímabilið þegar vitundin verður 

virk á fimm sviðum þróunarinnar. 

c.  Að ná vitundarstigi orkustöðvarinnar í líkama Logossins, en hver einstakur Plánetulogos er 

samheild fyrir hverja þeirra.  Það færir þær að sjöundu vígslunni og nær yfir tímabilið þegar 

vitundin verður virk á sjö sviðum sólkerfisins. 

Þessi vitundarvíkkun er fengin með atbeina huga, sem með tímanum ummyndast í kærleik-visku, 

og nær til meðvitaðrar stjórnar á öllum sjö sviðum sólkerfisins í heild sinni, eða lægsta kosmíska 

sviðinu. 

    Í öðru lagi:  Vinna Himnamannanna sem til samans mynda orkustöðvarnar sjö í líkama 

Logossins.  Hún er einnig þríþætt: 

a.  Að öðlast fulla sjálfsvitund, eða einstaklingsvitund á sviðunum fimm; að hafa meðvitaða virkni 

innan eigin takmörkunarhrings, eða hnattakerfis.  Þetta nær yfir efnisþróunartíma hnattakerfsins 

og þann tíma á þróunarbrautinni sem fyrstu þrjár umferðirnar taka, allt til upphafs fjórðu 

umferðarinnar. 

b.  Að ná vitundarstigi Sólarlogossins í Hvers líkama þeir mynda orkustöðvar.  Í því felst að 

Himnamaður nær stigi heildisvitundar af sjöþættri gerð, eða öðlast nákvæma samstillingu í 

sveiflutíðni við hina Himnamennina, sem mynda hinar orkustöðvarnar.  Það hefur í för með sér 

getu til að hafa fulla meðvitaða stjórn á sjö sviðum sólkerfisins, og nær yfir þróunartímann í fjórðu, 

fimmtu og sjöttu umferð í hnattakeðju.  Hafa skal samhliða í huga þá staðreynd að Sólarlogosinn 

hefur sömu stöðu í líkama kosmískrar Veru og Himnamaður hefur í líkama Sólarlogoss. 

c.  Að ná vitundarstigi æðri orkustöðvar á kosmískum sviðum.  Þetta tekur til þróunartímans í 

sjöundu umferðinni og gefur Himnamanni (þegar litið er á þessar umferðir í ljósi óendanleika, en 

ekki út frá tíma og rúmi) vitund kosmíska geðsviðsins, eða næstlægsta kosmíska sviðsins.  Stór 

hluti vandans, sem nú er verið að glíma við og leysa smám saman, stafar af þeirri staðreynd að 

stjórn Himnamannsins, sem okkar hnattakerfi tilheyrir, er ekki enn fullkomnuð, og kosmísk 

reynsla Hans er ófullkomin.  Þetta hefur óhjávíkjanleg áhrif á frumurnar í líkama hans, alveg á 

sama hátt og vöntun á geðrænni stjórn í tilfelli mannsins hefur áhrif á starfstæki hans.  Á það mætti 

benda hér að þróun Himnamannanna er ójöfn, og að okkar Plánetulogos hefur ekki sömu hæfni og 
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t.d. Himnamaður Venusarkeðjunnar.  Í hverri umferð nær Himnamaðurinn stjórn á enn einu 

sviðsstigi kosmíska geðsviðsins, og vitund Hans þenst út og nær yfir eitt sviðsstig í viðbót.  

Plánetulogos Venusar hefur náð stjórn á fimm sviðsstigum og er að vinna að því sjötta.  

Plánetulogos okkar er að vinna að svipuðum viðfangsefnum á fjórða og fimmta sviðsstiginu.  Eins 

og ætíð skarast vinnan, og við gætum því sagt eftirfarandi: 

    Hann er nálægt því að ná fullu valdi á fjórða sviðsstigi kosmíska geðsviðsins.  Hann hefur nú 

þegar hafist handa við að ná stjórn á fimmta sviðsstiginu – stjórn sem verður orðin fullkomin í 

fimmtu umferðinni. 

    Hann skynjar áhrif frá sjötta sviðsstiginu og bregst við þeim, en hefur ekki enn öðlast fulla vitund 

á því sviðsstigi. 

    Við höfum hliðstæðu við þetta í fjórða og fimmta kynstofni plánetunnar okkar, þar sem geðræn 

vitund Atlantis-tímans er að fullkomast, fimmti meginþátturinn er að þroskast, og menn eru að 

byrja að skynja hinn sjötta.  Vert er að íhuga þetta af gaumgæfni. 

     Í þriðja lagi:  Vinna Sólarlogoss er einnig hliðstæð: 

a.  Hann þarf að ná fullri vitund alls innan takmörkunarhringsins, eða hinna sjö sviða sólkerfisins.  

Þetta er tíminn sem það tekur fimm Himnamenn, eða fimm orkustöðvar Hans, og þar af leiðandi 

fimm hnattakerfi, að ná stigi nákvæmrar svörunar við snertingu og örvun. 

b.  Hann þarf að ná vitundarstigi hins kosmíska Logoss í Hvers líkama Hann er orkustöð.  Hann 

verður að læra af reynslunni hver Hans staður er innan kosmíska heildisins sem hann er hluti af, á 

svipaðan hátt og Plánetulogos þarf að gera.  Þetta gerist þegar allir Himnamennirnir, eða allar 

orkustöðvarnar sjö, eru vaknaðar og hafa meðvitaða og óhefta virkni, með innri kerfistengsl sín 

aðhæfð og undir stjórn lögmáls virkni og gagnvirkni.  Þetta gefur Honum ekki aðeins stjórn á 

hinum sjö sviðsstigum kosmíska efnissviðsins (okkar sjö meginsviðum), heldur einnig og 

óhjákvæmilega á kosmíska geðsviðinu. 

c.  Að ná vitundarstig orkustöðvarinnar í líkama ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR.  Þessi 

orkustöð er mynduð með áhrifasviði kosmísks Logoss.  Sólarlogos er orkustöð í líkama kosmísks 

Logoss. 
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    Við þurfum að hafa í huga að þessi upptalning miðast við núverandi ástand og sjónarmið 

Himnamanns okkar hnattakerfis, sem er hlutfallslega takmarkað, og að hún einkennist af Hans 

sérstöku aðstæðum sem ráða vitsmunum frumanna í líkama Hans; hún litast af aðgreiningu en ekki 

samfjöllun.  Með tímanum á sér stað með öllum þessum Verum samfjallandi uppsöfnun, og 

sérhver þeirra gengur í gegnum ferli sem samsvarar á þeirra sviði því sem gerist í smáheiminum; 

en í smáheiminum hefur orsakalíkaminn, eða sálarlíkaminn, það hlutverk að samfjalla orku 

ferndarinnar, eða lægra sjálfsins, og andlegi eða mónad-hjúpurinn hefur það hlutverk að samfjalla 

meginþættina sjö.  Þannig verða til hinir þrír, sjö og tíu. 

    Að lokum vil ég benda á að hugurinn verður að forðast að einfalda þessar hugmyndir niður í 

hrein efnisleg hugtök.  Brýnt er að hafa í huga að við erum að fjalla um innra lífið, en ekki hið 

hlutlæga form, og við erum að skoða, til dæmis, samfjöllun meginþáttanna eða hinna mótandi 

orkutegunda, en ekki samfjöllun formsins. 

    Með hverri orkustöð leitast maðurinn við að ná fullkominni sveiflutíðni einhvers eins 

meginþáttar eða eiginleika, sem innra lífið getur þá notað til tjáningar. 

    Með hverri hnattakeðju leitast Himnamaður við að ná fram sömu markmiðum. 

    Með hverju hnattakerfi í sólkerfi sækist Sólarlogos eftir hinu sama; markmiðið er samfjallaður 

eiginleiki, en ekki fyrst og fremst fullkomnun formsins.  Svar hins lífgaða forms við eiginleika 



233 
 

lífsins samsvarar eðlilega – og samkvæmt lögmáli – því sem krafist er, en það er aukaatriði og er 

ekki markmiðið sem stefnt er að. 

    Við sjáum því að verkefnið sem vinna þarf að í öllum framangreindum dæmum hlýtur að vera 

þrígreint: 

    Í fyrsta lagi.  Þroskun sjálfsvitundar. 

    Í öðru lagi.  Þroskun heildisvitundar. 

    Í þriðja lagi.  Þroskun guðlegrar vitundar, þeirrar vitundar sem í hverju tilviki samsvarar þeirri 

æðstu andlegu uppsprettu sem fyrir viðkomandi veru er í eðli sínu hið sama og Guð hið innra, 

hvort sem um er að ræða mann eða Sólarlogos. 

Nauðsynlegt er að allir hugsandi menn íhugi þessa hugmynd og leggi áherslu á samfjöllun hennar.  

Tengsl einingar við heildi og heildis við samsafn heilda og þeirra allra við hina ídveljandi Veru, 

sem viðheldur samhæfðu sambandi þeirra, hefur mikla þýðingu.  Ætíð þarf að hafa í huga tvær 

meginhugmyndir: 

Að hugtökin „eining, heildi og samsafn heilda“ tengjast formi starfstækisins, og þar af 

leiðandi hinum efnislega þætti. 

Að hugmyndin um Veru sem samfjallar heildin og er hið lífgandi líf einingarinnar, tengist 

þætti andans. 

    Þessi tvö hugtök leiða óhjákvæmilega til hins þriðja, það er þroskun vitundar, sem felur í sér 

hægfara útvíkkun varurðar ídveljanda formsins, skilnings sjálfsins á sambandi formsins og sjálfs 

sín, og hægt vaxandi hagnýtingar þess og stjórnar.  Þetta ferli leiðir um síðir til þess að 

skilningurinn innifelur eininguna, heildið og samheild heildanna.  Hugmyndir þessar má yfirfæra 

á fyrrgreind þrjú stig vitundar, sem hér greinir: 

     Maður, lægsta gerð samfelldrar vitundar (og hér er orðið „vitund“ notað í sinni sönnu merkingu 

sem „sá sem veit“) er aðeins fruma, örsmátt atóm innan heildis. 

    Himnamaður stendur fyrir samfellt meðvitað heildi. 

    Sólarlogos á sínu sviði hefur hliðstæða stöðu og Himnamaður í sólkerfi, og frá enn hærra 

sjónarmiði, sem maður innan sólkerfis.  Þegar fullur skilningur hefur fengist á stöðu 

sólkerfissviðanna innan hinnar kosmísku áætlunar, mun verða ljóst að á æðri kosmískum sviðum 

er vitund Sólarlogoss jafn lágstæð hlutfallslega í kosmískri vitundargerð og vitund manns er miðað 

við sólkerfisvitund.  Hann er aðeins fruma í líkama ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR.  Hlutverk 

hans á kosmískum sviðum samsvarar hlutverki manns á sólkerfissviðum.  Hann þarf að ganga í 

gegnum það að efla skilning Sinn á umhverfi Sínu á þrem lægri kosmísku sviðunum á svipaðan 

hátt og maður í heimunum þrem.  Þetta þurfa allir nemar sem ætla sér að leggja stund á miðhluta 

viðfangsefnis okkar að muna; umfram allt þarf að íhuga samsvörunina milli kosmísku 
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efnissviðanna og efnissviða sólkerfisins.  Í henni dylst fjórþættur leyndardómur: 

1. Leyndardómur akasha. 

2. Leyndardómur fimmtu umferðarinnar. 

3. Hið innræða gildi Satúrnusar, þriðju plánetunnar. 

4. Hið dulræna eðli kosmískrar kúndalini, eða rafkrafta sólkerfisins. 

Hægt er að gefa upp eina vísbendingu til viturlegrar íhugunar um fjórða atriðið.  Þegar raffræðilegt 

samspil milli plánetanna er betur skilið (og með því á ég við negatíft eða pósitíft samspil), verður 

látið uppi hverjar eru skildar eða tengdar, og hverjar eru að nálgast jafnvægispunktinn.  Ég vil 

benda hér á vissar staðreyndir í stuttu máli, án þess að fara út í nákvæmar útskýringar, en setja 

fram ýmsar fullyrðingar sem munu – eftir því sem þekking manna eykst – fá sinn réttmæta sess í 

heildarmyndinni.  Þær munu þá reynast upplýsandi sem nauðsynlegur þáttur í þróun þekkingar. 

 

2.  Verk atómísku eininganna. 

 

    a.  Himnamennirnir sjö eru sem sjö orkustöðvar í efnislíkama manns, ef litið er á þá út frá 

sjónarmiði Verunnar sem Sólarlogosinn er endurspeglun af.  Þetta mun skýrast þegar hliðstæðan 

milli kosmíska efnissviðsins og sólkerfislega efnissviðsins er rannsökuð. 

    b.  Þrjár þessara orkustöðva  

1. varða því lægri orkustöðvar hinnar kosmísku Veru. 

2. Eiga sér hliðstæður á þétta, fljótandi og loftkennda sviðsstiginu. 

3. Eru þær sem athygli hinnar kosmísku kúndalini beinist að. 

    c.  Ein þessara orkustöðva samsvarar sólarplexus-stöðinni og er samfjöllunarstöð fyrir hinar 

lægri þrjár, en þær til samans mynda fernd. 

    d.  Orkustöðin sem samsvarar mænurótarstöðinni, eða forðabúri kúndalini, hefur varanleika sem 

ekki finnst hjá hinum lægri orkustöðvunum tveim.  Leita verður Himnamannsins, sem birtir í sér 

þennan meginþátt, og er uppspretta skapandi hita fyrir Bræður Sína, með aðstoð innsæisins.  Í 

þessu sambandi kemur lægri hugurinn að engu gagni. 

    e.  Æðri orkustöðvarnar þrjár, eða Himnamennirnir sem samsvara höfuð- hjarta- og hálsstöð 

Sólarlogossins, hafa etherískar hliðstæður sínar á æðri etherísku sviðsstigum kosmíska 

efnissviðsins, á sama hátt og Himnamaðurinn sem birtir sólarplexus-stöð Logossins hefur 

raunbirtingaruppsprettu sína á fjórða etheríska sviðsstiginu. 

    f.  Himnamaðurinn sem hefur etherískan kraftsveip Sinn á fjórða kosmíska ethersviðinu er nú í 

fjórðu umferð sinni, sem er mikilvægur þáttur í plánetuþróuninni. 

     g.  Þegar Himnamanninum, sem nú birtir sig í gegnum hnattakerfi Jarðar, hefur tekist að lífga 
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miðorkustöð sína, eða beina krafti plánetukúndalini frá lægri orkustöðvunum til sólarplexus-

stöðvarinnar, hefst nýtt tímaskeið, og stór hluti núverandi erfiðleika verður að baki.  Verkefni Hans 

er enn á frumstigi, og tvær og hálf umferðir munu líða áður en því lýkur.  Þegar þar að kemur verða 

afleiðingarnar þríþættar, hvað mannkynið í efnislegri birtingu varðar: 

 

     Kynferðisleg örvun, eins og nú er þekkt, mun hneigjast til sköpunarbirtingar á geð- og 

hugasviðinu fremur en efnissviðinu, og það mun birtast í fegurð og listsköpun, og hlutlægri vinnu 

vísindamanna. 

Glæpir þeir sem við þekkjum nú og eru að mestu tengdir kynhvötinni munu hverfa, og efnislegt 

óhóf, svall og ólifnaður mun dragast saman um sjötíu og fimm prósent. 

    Samspilið milli efnisþéttu plánetanna þriggja verður fullkomnað og menn munu ferðast að vild 

á milli þeirra. 

 

    Mig langar til að benda á það hve óæskilegt er að nota þá aðferð að nefna hnetti í hnattakeðju 

og hnattakeðjur í hnattakerfi eftir nöfnum plátetanna.  Það hefur leitt til ruglings. 

Vísbending til rétts skilnings liggur í orðunum: „Venus er móðurhnöttur Jarðar.“13 

    Það er ekki leyfilegt að segja mikið um þann leyndardóm að „Venus er annað eðli Jarðar,“ né 

heldur er það ráðlegt, en óhætt er að láta í té vissar hugmyndir sem – ef þær eru ígrundaðar – geta 

leitt til aukins skilnings á fegurð samræmisins í náttúrunni, og hins dásamlega gagnkvæma 

sambands alls sem fylgir þróuninni. 

    Ef til vill varpar það einhverju ljósi á málið ef við höfum í huga að í dulfræðilegum skilningi er 

Venus fyrir Jörðinni það sama og æðra sjálfið er manninum. 

     Koma Logadrottnanna til Jarðar var samkvæmt lögmáli, en ekki heppilegur atburður sem 

gerðist af tilviljun; hún var plánetuatburður sem á sér hliðstæðu í sambandinu milli 

hugareindarinnar og hugræna frumkjarnans.  Eins og einstaklingur byggir vitundarbrúna milli 

þessara tveggja póla, þannig á sama hátt – í plánetuskilningi – byggir mannkynsheildin rás frá 

Jörðinni til móðurhnattar hennar, Venusar. 

Varðandi þessar tvær plánetur verðum við að hafa í huga að Venus er heilög pláneta, en Jörðin 

ekki.  Þetta segir okkur að sumar pláneturnar eru fyrir Logosinum það sem frumkjarnarnir eru 

manninum.  Þær hafa í sér eðlisþátt.  Ákveðnar plánetur eru aðeins tímabundnir bústaðir fyrir þessa 

eðlisþætti.  Aðrar eru varanlegir bústaðir allt til enda sólkerfistímans.  Venus er ein þeirra. 

                         
13 S.D. II, 33.  I, 323. 
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    Við þurfum að muna að þrjár hinna heilögu pláneta eru farvegir megingeislanna þriggja, og 

byggja form hinna þriggja meginþátta eða eðlisþátta Logossins.  Aðrar plánetur eru fulltrúar minni 

geislanna fjögurra.  Frá sjónarhóli nútímans má líta svo á að Venus, Júpíter og Satúrnus séu 

starfstæki fyrir þrjá æðri meginþættina.  Nátengd þeim þrem eru Merkúríus, Jörðin og Mars, en 

hér er dulinn leyndardómur.  Þróun innri umferðarinnar er nátengd þessu úrlausnarefni.  Ef til vill 

mætti gera þetta flókna viðfangsefni lítið eitt skiljanlegra með því að benda á að Logosinn hefur 

sambærilega stöðu (í hinum ekki heilögu plánetum) og frumkjarnar manns, og að miðþróunin milli 

þeirra tveggja (Guðs og manns) er Himnamaður sem hefur einnig sína frumkjarna, en líkami Hans 

er myndaður af mónödum manna og tíva.  Ætíð má greina mun á mikilvægi þriggja æðri 

eðlisþáttanna og þeirra fjögurra lægri. 

    Lykilinn er að finna í þeirri staðreynd að samskiptamáti er á milli hnattar í hnattakeðju og 

hnattakeðju með sama númer.  Sama samsvörun er einnig á milli hnattakeðju og hnattakerfis með 

sama númer.  Sambandið milli Venusar og Jarðar dylst í tölu, og til að orsaka hinn örlagaríka 

atburð, sem þekktur er sem koma Logadrottnanna, þurfti til dularfulla samstillingu milli hnattar, 

hnattakeðju og hnattakerfis af samsvarandi númeri.  Þessi atburður átti sér stað í þriðja kynstofni 

fjórðu umferðar.          Hér má sjá hliðstæðu milli ferndarinnar og þrenndarinnar, ef við flytjum 

túlkunina upp til Himnamanns.  Um var að ræða fjórðu hnattakeðjuna og fjórða hnöttinn.  Fjórða 

hnattakeðja Venusarkerfisins og fjórði hnötturinn í þeirri keðju tóku mikinn þátt í því sem gerðist. 

h.  Framfarir Himnamannanna á þroskabrautinni eru alls ekki jafn hraðar.  Hingað til hefur ekki 

verið lögð á það áhersla að verkefni eða vandamál hvers um sig eru ólík, og því er mönnum ekki 

unnt að meta rétt starf þeirra og hlutfallslega þróunarstöðu.  Sagt hefur verið að Venus sé í fimmtu 

umferð sinni, og að Lávarður Venusar sé því kominn lengra á þróunarbrautinni en bræður Hans.  

Þetta er ekki alveg rétt.  Sjá má þrjár meginlínur í þróun mannkynsins og fjórar minni sem 

sameinast einni af meginlínunum þrem, og á sama hátt eru þrjár meginlínur í þróun 

Himnamannanna, en Venus tilheyrir ekki einni þeirra.  Lávarður Venusar tilheyrir fernd Logossins 

á sama hátt og Lávarður Jarðar. 

    Meginatriði spurningarinnar sem við höfum verið að leitast við að svara varðar sambandið á 

milli kerfa, keðja, umferða og kynstofna, og hafa þarf í huga að allt þetta tengist Himnamanni á 

sama hátt og jarðvistarskeið tengjast manni.  Hér gefst tilefni til að varpa skýrara ljósi á hvaða gildi 

hugtakið tími hefur í þróun allra þessara vera, allt frá manni til kosmísks Logoss í gegnum 

Himnamann og Sólarlogos.14 Eins og bent er á í Secret Doctrine, eru meiri og minni tímaskeið í 

                         
14 S.D. I, 258. 
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þróun sólkerfis, því má álykta að hið sama gildi um Himnamann, mann og atóm.  Þetta leiðir okkur 

að annarri fullyrðingu: 

i.  Tímaskeiðunum í þróunarferli allra þessara vera má í meginatriðum skipta í þrjá flokka, þó að 

sjálfsögðu megi útvíkka þessa þrjá flokka í sjö og síðan í óendanlegt margfeldi af sjö. 

Þegar rætt er um Sólarlogos mætti nefna þessi tímaskeið: 

1. Eitt hundrað ár Brahma. 

2. Ár Brahma. 

3. Dagur Brahma. 

    Þessi tímaskeið hafa verið reiknuð af indverskum nemum, og þau eru samheild tímans eins og 

við skiljum hann, eða heildartími sólkerfis. 

Þegar rætt er um Himnamann höfum við tímabil sem eru hliðstæð tímabilum Sólarlogoss: 

1. Tími hnattakerfis. 

2. Tími hnattakeðju. 

3. Tími umferðar. 

    Innan þessara þriggja flokka, sem eru aðgreining hinna þriggja megintegunda birtingarskeiða 

Plánetulogoss, eru fjöldi minni tímaskeiða eða raunbirtingarskeiða, en þau öll tilheyra einhverjum 

einum af meginflokkunum þrem.  Hér má greinilega sjá hvað átt er við ef bent er á að þau afmarka 

tímabil eins og: 

a. Raunbirtingartíma hnattar (heimstímabil). 

b. Tímabil kynstofns. 

c. Tímabil kynþáttar. 

d. Tímabil kynkvíslar. 

    Til að bera kennsl á einkenni Plánetulogoss, jafnvel mjög lauslega, eins og Hann birtir sig, til 

dæmis í kynstofni, verður að hafa í huga að samheild allra manna og tíva á plánetunni mynda 

lífsorkulíkama Plánetulogoss, en samheild allra lægri lífvera á plánetunni (allt frá efnislíkama 

manna eða tíva til efnisforma annarra ríkja náttúrunnar) mynda efnislíkama Hans.  Unnt er að 

skipta þeim í tvær tegundir lífa: 

a. Þau líf sem eru á andlegri þróunarbraut, eins og þau sem tilheyra dýraríkinu. 

b. Þau líf sem eru á efnislegri þróunarbraut, eins og samheild allra efnislegra 

formgervisvera innan áhrifasviðs Hans.  Eins og áður hefur verið bent á mynda öll líf á 

efnisþróunarbrautinni starfstæki fyrir anda jarðarinnar, eða plánetuveruna, sem er samheild 

formgervisefnisins á braut efnisþróunarinnar.  Þessi vera hefur stöðu (í tengslum við 

Himnamann) sem er sambærileg við hinar mismunandi formgervisverur sem mynda þrjá 

líkama mannsins, efnis-, geð- og huglíkamann, og hún er – eins og allar raunbirtar verur – 
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þrígreind í eðli sínu, en er á niðursveigju þróunarinnar.  Þess vegna mynda menn og tívar 

(ef við aðgreinum tívana frá lægri byggjendunum) SÁL Himnamanns.  Önnur líf mynda 

LÍKAMA hans, en það er líkami og sál sem er viðfangsefni okkar í tveim fyrri hlutum 

þessa rits um ELDA.  Annar hópurinn birtir eld efnisins, en hinn eld hugans, því tívarnir 

eru persónubirting hins virka alheimslega elds, en litið er á manninn sem manas-veru í 

öðrum skilningi.  Maðurinn brúar í eðli; tívarnir brúa í efni. 

 

    Þegar rætt er um mann eru tímabilin einnig þríþætt: 

 

1. Birtingartími mónads, sem hjá manninum samsvarar 100 árum Brahma og tíma 

hnattakerfis. 

2. Birtingartími sálar. 

3. Birtingartími persónu.  

 

    Með þessum hugmyndum um tímaskeið höfum við snert mikið og vítt svið hugsunar, 

sérstaklega ef við tengjum saman tímabil sálar og persónu við hin lengri tímabil sem tengjast 

Plánetulogos.  Þessa hugsun er unnt að víkka út gríðarlega, en hún stjórnast af ákveðnum 

frumhugmyndum sem taka verður tillit til og íhuga vandlega. 

Birtingarskeið persónu manns skiptast í hópa af fjórum og sjö, og fylgja hinni hefðbundnu 

þróunarrás sem hér greinir: 

 

a. Aðgreining, rás efnisþróunarinnar, eða hinn eini verður að hinum mörgu, hinn 

einsleiti verður hinn misleiti. 

b. Jafnvægi, eða ferli karmískrar aðlögunar. 

c. Samfjöllun, eða andleg þróun, hinir mörgu verða aftur að hinum eina. 

d. Myrkvun, eða lausn, lok þróunarferlisins, eða frelsun andans frá takmörkunum 

efnisins. 

 

    Hér þarf að hafa í huga að ekki eru öll jarðvistarskeið jafn mikilvæg.  Sum hafa meira vægi en 

önnur; sum eru harla léttvæg frá sjónarmiði sálarinnar, önnur skipta verulegu máli; fyrir andann 

hafa sum samsvarandi mikilvægi og efnisbirting Plánetulogoss í hnetti eða kynstofni, en sum hafa 

hlutfallslega lítið gildi fyrir hann, líkt og kynkvísl hefur fyrir Himnamann. 

    Vegna þess hve meðalmaðurinn er stutt á veg kominn á þroskabrautinni hefur dvölin á 

geðsviðinu lítið gildi, en samt má ekki líta fram hjá henni, og oft hefur hún hlutfallslega meira gildi 
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en dvölin á efnissviðinu.  Þegar tímar líða munu menn fá betri skilning á geðheimsdvölinni og 

tengslum hennar við æviskeiðið á efnissviðinu.  Þegar það er almennt viðurkennt að efnislíkaminn 

er ekki sjálfstæður eðlisþáttur, og að kama-manas eðlið (eða eðlisþáttur langana og huga) hefur 

mest gildi fyrir manninn, þá munu menn sjá mikilvægi tímabilsins á fimmta sviðsstigi geðsviðsins 

(meginsviði kama-manas).      Hið sama má segja um tímann á hugarsviðinu og sömuleiðis á 

orsakasviðunum.  Tímabil sálarbirtingarinnar, sem innifelur öll minni tímaskeið í heimunum 

þremur, samsvarar heilum umferðartíma hjá Himnamanni.  Þessi tímabil eru sjö talsins, en fjöldi 

hinna minni tímaskeiða (innan hinna sjö meiri) er einn af leyndardómum vitundarvígslunnar. 

     Tímaskeið sálarinnar skiptast í hópa af sjö og þremur, en ekki í hópa af fjórum og sjö eins og 

reyndin er með tímaskeið persónunnar, og gera verður ráð fyrir sömu skiptingu hjá tímaskeiðum 

Himnamanns og Sólarlogoss. 

    Tímaskeið mónadsins skiptast í hópa af einum og þremur, sem er hið sama og gerist hjá 

tímaskeiðum þeirra miklu Vera af hverjum maðurinn er aðeins smáheimsleg endurspeglun.  Ef 

athuguð er hin almenna hugmynd sem hér er sett fram í tengslum við hnattakerfin og varðandi 

innbyrðis tengsl annarra raunbirtingarforma, og ef smáheimurinn sjálfur er skoðaður með það í 

huga að hann sé vísbending um alla heildina, ætti einhver hugmynd að fara að gerjast í huganum 

um tilganginn að baki allra þessara birtinga.  Hafa skal einnig í huga að meðalmaðurinn leitast við 

að ná þremur markmiðum í hverju æviskeiði: 

1. Að þroska vitund, eða að vekja þann eiginleika sem nefndur er varurð. 

2. Að öðlast einhvern skerf varanlegs eiginleika, eða að raunverulegur vöxtur eigi sér 

stað á innihaldi orsakalíkamans. 

3. Að búa til karma, eða setja af stað (með athöfn) þær orsakir sem valda 

óhjákvæmilegum afleiðingum. 

     Og hið sama gerir Himnamaðurinn á vissu skeiði á þróunarbraut sinni.  Eftir því sem maðurinn 

nær lengra á þroskabrautinni og kemst á braut reynslunemans og síðan á braut vitundarvígslunnar, 

tekst honum að ná nokkrum fleiri eftirtektarverðum áföngum á þroskabrautinni. 

1. Vitundin þenst út eins og áður, en hann byrjar að vinna vitsmunalega frá æðri 

sviðum, en ekki í blindni á þeim lægri. 

2. Bygging orsakalíkamans (eða sálarlíkamans) er fullgerð, og hann byrjar að brjóta 

niður það sem áður var byggt, og eyðir Musterinu sem svo vandlega var byggt, þar sem 

það er einnig orðið að takmörkun. 

3. Hann hættir að búa til nýtt karma í heimunum þremur, en byrjar að vinna það af sér 

og ganga frá sínum málum. 

    Hið sama gera Himnamennirnir, því þeir þurfa líka að þræða kosmíska braut, sem er hliðstæð 
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brautinni sem maðurinn gengur þegar hann nálgast lokamark viðleitni sinnar. 

    Við getum einnig yfirfært þessa hugmynd með nákvæmni yfir á víðara svið og gert ráð fyrir 

svipuðum verkefnum af hliðstæðu eðli af hálfu Sólarlogosins. 

    Við erum nú að nálgast lok umfjöllunar okkar um þessa spurningu, og það hlýtur að vera augljóst 

að tengslin milli fyrrgreindra birtinga er sálræn í eðli sínu (ef við notum hugtakið sálrænn í sinni 

sönnu merkingu sem vísun til sálarinnar eða vitundarinnar) og varða hina hægfara útþenslu sálar-

þekkingar hjá himnamanni.  Hér er rétt að koma með varnaðarorð.  Þótt allar þessar kosmísku 

Verur finni endurspeglun eigin eðlis hjá manninum, má ekki útfæra samlíkinguna of langt.  

Maðurinn íhugar, en íhugun hans er ekki fullkomin; maðurinn þróast, en viðfangsefni hans eru 

ekki hin sömu í smáatriðum og hinna fullkomnuðu Manasapútra. 

     Markmið manns er að verða guðlegur manasapútra, eða fullkomnaður Sonur hugans sem birtir 

í sér alla eiginleika hugans, og verða líkur mónaduppsprettu sinni, himnamanni.  Himnamaður 

hefur nú þegar fullþroskað manas, og er að vinna að því að verða Sonur viskunnar, ekki eðlislægt, 

heldur í fullri birtingu.  Sólarlogos er guðlegur Manasapútra og einnig Dreki viskunnar, og 

viðfangsefni Hans er að þroska meginþátt hins kosmíska vilja, sem mun gera Hann að því sem 

nefnt er „Ljón hins kosmíska vilja.“ 

     Í gegnum öll þessi birtingarstig gildir lögmálið, og hið smærra er innifalið í hinu stærra.  Þess 

vegna er nemanum nauðsyn að viðhalda af kostgæfni hæfilegu afstæðisskyni, góðri dómgreind 

hvað varðar þátt tímans í þróuninni, og réttum skilningi á stöðu hverrar einingar innan hins stærra 

umfangs.      Með þessum varnaðarorðum getum við haldið áfram með lokaorðin í þessari síðustu 

spurningu. 

Því hefur verið haldið fram að leyndardóm sé að finna í hinum svonefndu 777 æviskeiðum15  Þessi 

tala gefur tilefni til ýmis konar vangaveltna.  Á það skal bent að þetta er ekki fjöldi æviskeiða sem 

maðurinn verður að ganga í gegnum, en felur í sér lykilinn að hinum þremur meginflokkum 

tímaskeiða sem fyrr var minnst á.  Þessi tala tengist fyrst og fremst Plánetulogos okkar hnattakerfis, 

en síður öðrum kerfum.  Sérhver himnamaður hefur sína tölu, og tala okkar Himnamanns dylst í 

ofangreindum þremur tölustöfum, á sama hátt og 666 og 888 fela leyndardóm tveggja annarra 

Himnamanna.  Talan 777 er einnig tala umbreytingar, sem er grundvallarstarf allra 

Himnamannanna.  Meginviðfangsefni mannsins er söfnun og yfirtaka, eða viðtaka þess sem síðar 

þarf að umbreyta.  Umbreytingarstarfið, eða hið sanna 777 tímaskeið hefst á reynslubrautinni, og 

er raunverulega virkni Himnamanns sem frumur í líkama Hans hafa skynjað og brugðist við.  Þessi 

                         
15 S.D. I, 191 
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umbreytingarvirkni frumanna á þessari plánetu hófst á síðasta kynstofnstímabili, og hin guðlega 

gullgerðarlist heldur áfram.  Árangurinn er enn mjög smár, en sérhver ummynduð meðvituð fruma 

eykur hraða og nákvæmni starfsins.  Einungis tíma er þörf til að ljúka verkinu.  Í tengslum við 

þetta umbreytingarstarf kemur helgisögnin um viskusteininn, sem er bókstaflega beiting 

Vígslusprotans í einum skilningi. 
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ANNAR HLUTI 

ÞÁTTUR A 

 

MANAS, EÐA HUGUR OG EÐLI HANS 

 

 

I.   Þrjár raunbirtingar manas. 

II.  Nokkrar skilgreiningar manas: 

1. Manas er fimmti eðlisþátturinn. 

2. Manas er rafmagn. 

3. Manas er það sem veldur samloðun. 

4. Manas er lykillinn sem opnar dyrnar að fimmta náttúruríkinu. 

5. Manas er samfjölluð sveiflutíðni fimm geisla. 

6. Manas er vitsmunalegur vilji eða skipulagður tilgangur tilvistar. 

             

Við byrjum nú á mjög mikilvægum kafla í þessum hluta og tökum til athugunar eld hugans, 

í kosmískum, sólkerfislegum og mennskum skilningi.  Við höfum fjallað um eld efnisins og 

skoðað að nokkru leyti tilgang hans, uppruna og starfshætti.  Við athuguðum lítillega þátt 

vitundar, og komumst að raun um að hið mikla starf Sólarlogossins, ásamt öllum inniföldum 

lífum, felst í þróun á meðvitaðri stjórn og sálrænni varurð innan vissra skilgreindra marka.  

Eftir að hafa sett fram þessar grunnhugmyndir, er nauðsynlegt, til að hafa skýra yfirsýn yfir 

efnið, að útiloka um stund allan þann mikla fróðleik sem til er um hugareldinn, hið lífgefandi 

frumtak sjálfrar vitundarinnar, og reyna fyrst að öðlast almenna heildarsýn.  Að því loknu 

getum við tekið til við að fylla í eyðurnar með smærri atriðum. 

 

I.  ÞRJÁR RAUNBIRTINGAR MANAS16 

 

                         
16 „Manas er einstaklingseðlið eða hið andlega sjálf sem tilheyrir æðri 

þrenndinni, en persónuleikinn eða lægra sjálfið tilheyrir lægri ferndinni.  
Manas er þungamiðja hinnar mannlegu veru, eða miðpunkturinn sem bæði hinn 
andlegi og efnislegi hluti mannsins snúast um.‘‘ 

„Lægri manas er aðeins geisli frá æðri manas niður í hið holdlega musteri 
til að lýsa upp tilveru þess og gefa því hugsun, löngun og minni.‘‘ 
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1. Eldur hugans í kosmískum skilningi. 

2. Eldur hugans frá sólkerfislegu sjónarmiði. 

3. Eldur hugans hvað manninn varðar. 

Ef við orðum þetta á annan hátt, þá ætlum við að leitast við að taka til athugunar huga 

Sólarlogoss og Plánetulogoss, og einnig huga í smáheiminum.  Þessar þrjár meginskiptingar 

má fjalla um undir eftirfarandi fjórum undirfyrirsögnum: 

a. Uppruni kosmísks, sólkerfislegs og smáheimslegs hugar. 

b. Hlutverk hugans í þróuninni á öllum þrem stigum. 

c. Núverandi þróunarstaða hugans á hverju þrepi fyrir sig. 

d. Framtíð hugans, eða hinnar hugrænu þróunar. 

Þegar við höfum fjallað um þessi atriði, ættum við að hafa skýrari hugmynd um markmið 

og hlutverk elds vitsmuna, og ættum að geta gert okkur góða grein fyrir samtengjandi og 

samfjallandi eiginleika hans. 

En áður en við byrjum á þessari hugmyndavinnu gæti reynst gagnlegt að reyna að skilgreina 

hugtakið manas og átta sig á því fyrir hvað það stendur. 

 

II.  MANAS EÐA HUGUR SKILGREINDUR 

1.  Manas er, eins og við nú þegar vitum, fimmti eðlisþátturinn. 

Hér koma til sögu nokkur atriði og hliðstæður sem gagnlegt væri að minnast á hér. 

Fimmti eðlisþátturinn hefur í sér grunntíðni fimmta sviðsins, bæði kosmískt og sólkerfislega.  

Þegar ákveðinn hljómur hins guðlega Orðs nær niður á hugarsviðið, kemur hann af stað 

sveiflutíðni í efni sviðsins, hindrar tilhneigingu þess til aðgreiningar, lætur það taka á sig 

hnattlaga form, og byggir það bókstaflega í líkamsform sem viðhaldið er af máttugum tíva, 

sem er rajalávarður hugarsviðsins.  Hið sama gerðist á  hinum kosmísku sviðstigum, þegar enn 

máttugri hljómur var tónaður af ÞEIM SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR, og hljómun hans hratt af 

stað sveiflutíðni á hinu fimmta kosmíska sviði.  Ákveðnar máttugar verur hófu virkni, og meðal 

þeirra voru hinar tiltölulega lítilvægu verur, Sólarlogosinn og Hans heildi. 

Fimmti eðlisþátturinn er hinn einkennandi litblær ákveðinna Sólarlogosa á 

orsakasviðsstigum kosmíska hugarsviðsins; hann er lífsmáttur tilvistar Þeirra, orsök fyrir 

                         
„Það er vegna þess að manas er vendipunkturinn á tímaskeiðinu, að H.P.B. 

hefur skoðað hann í sínum tveimur þáttum -- æðri og lægri -- þann æðri sem 
viðtakandi og upplifandi andlegra hæða og þann lægri sem sál hinna lægri 
þriggja, þríhyrningsins sem fullkomnar birtinguna.  Manas er því orrustuvöllur 
kraftanna í smáheiminum . . . . Þróunarstigið sem við nú erum búin að ná er 
við upphaf hinnar miklu baráttu.‘‘ -- Some Thoughts on the Gita. 
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raunbirtingu Þeirra í mismunandi sólkerfum, og hinn mikli vilji-til-tilvistar sem knýr Þá til 

formbirtingar. 

Manas hefur verið skilgreindur sem hugur, eða sá eiginleiki rökleiðslu og skynsamlegra 

athafna sem aðgreinir mann frá dýri.  Hann er samt miklu meira en það, því hann er undirstaða 

allrar raunbirtingar, og hin sérstaka lögun amöbunnar, eða hinn aðgreinandi eiginleiki smæsta 

atóms eða frumu, er orðinn til fyrir virkni einhverskonar huga.  En það er ekki fyrr en skilningur 

fæst á því hvaða stöðu hið aðgreinandi atóm eða fruma hefur innan hinnar stærri heildar, að 

hægt er að fá einhverja hugmynd um hver sá heildræni vitsmunalegi heildarhugur er sem þar 

býr að baki. 

 

2.  Manas er rafmagn.17 

Eldur hugans er í grundvallaratriðum rafmagn, sem birtist fremur í æðri virkni sinni, en sem 

náttúrukraftur.  Rafmagn í sólkerfinu birtist í sjö eftirfarandi myndum: 

Rafmagn á fyrsta sviðinu, adi-sviðinu eða guðlega sviðinu, birtist sem vilji-til-tilvistar, en 

frumþáttur þess krafts leiðir til formbirtingar.  Í kosmískum skilningi er hann sú upprunalega 

hvöt eða sveiflutíðni sem stafar frá hinum guðlega orsakalíkama á kosmíska hugarsviðinu og 

tengist fyrsta kosmíska ethersviðinu, eða hinu sólkerfislega adi-sviði. 

Rafmagn á mónadsviðinu birtist sem frumbirting forms, eða samloðun sem kemur í veg fyrir 

upplausn forms.  Efni (rafmagnað með „viðnámseldi“) og rafmagnseldur andans mætast og 

blandast, og form verður til.  Form er afleiðing af löngun eftir tilvist, af því leiðir að hinn virki 

eldur viljans ummyndast í hinn brennandi eld löngunar.  Ég vil vekja athygli á þessum tveimur 

setningum, sem einnig mætti setja fram á eftirfarandi hátt: 

 

                         
17 Rafmagnið 

. . . „Við þekkjum engin náttúrufyrirbrigði algerlega ótengd segulmagni eða 
rafmagni -- því alls staðar þar sem er hreyfing, hiti, viðnám eða ljós, birtist 
alltaf (að okkar mati) segulmagn og hin hlið þess, rafmagn, sem annað hvort 
orsök eða afleiðing, eða öllu heldur hvoru tveggja ef við skyggnumst dýpra, 
allt til upprunans.  Öll jarðnesk fyrirbrigði, straumar, jarðarsegulmagn og 
rafhleðsla andrúmsloftsins, stafa af þeirri staðreynd að jörðin er rafleiðari 
með síbreytilega virkni vegna dægursnúnings síns og árlegs snúnings um sólina, 
reglubundinnar kælingar og hitnunar loftsins, myndunar skýja, úrkomu, storma 
og vinda og svo framvegis.  Þetta er að finna í ýmsum handbókum.  En vísindin 
eru ekki fús til að viðurkenna að allar þessar breytingar orsakast af Akasa-
segulmögnun sem óaflátanlega framleiðir rafstrauma sem leitast við að koma 
aftur á jafnvægi.‘‘ 

. . . „Sólin er hvorki þétt efni né fljótandi, né heldur glóandi gas ennþá; 
heldur gífurlega stór hnöttur rafsegulkrafta, forðabúr hins alheimslega lífs 
og hreyfingar, sem streymir frá henni í allar áttir og nærir jafnt hið smæsta 
atóm og mesta snilling með sama efniviði allt til enda stórtímabilsins.‘‘ -- 
Mahatma Letters to A.P.Sinnet, bls. 160, 165. 
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Virk rafmagnsbirting. 

Brennandi rafmagnsbirting. 

 

Á öðru sviðinu verður sú umbreyting að haf rafmangseldsins, sem einkenndi fyrsta sviðið, 

breytist í akasha, eða brennandi etherísk efni.  Það er svið hinnar logandi sólar, á sama hátt og 

fyrsta sviðið er svið eldþokunnar, eða geimþokunnar.  Það auðveldar skilning ef við höfum í 

huga að við erum að fjalla um kosmíska efnissviðið. 

Ákveðnir atburðir eiga sér stað á öðru sviðinu sem nauðsynlegt er að skilja, þótt fræðileg 

þekking sé fyrir hendi: 

Það fyrsta sem sést er logageislun eða hiti. 

Form verður til, hin hnattlaga lögun alls í tilverunni á upptök sín hér. 

Fyrsta samspil pólarandstæðnanna verður til. 

Aðgreining greinist í fyrsta sinn, ekki eingöngu í tvígreiningu alls sem er, heldur aðgreining 

í hreyfingu; tvenns konar sveiflutíðni greinist. 

Ákveðnir tíðniþættir verða virkir, svo sem aðlöðun, fráhrinding, skilvirk höfnun, samfelld 

uppsöfnun, og aðrar tengdar birtingar hverfandi forms, svo sem hringrás um sporbraut og 

upphaf þess sérkennilega togs niður og inn í efnið sem leiðir til sjálfrar þróunarinnar. 

Hinar upprunalegu sjö raunbirtingar guðlegrar tilvistar birtast, og hinir þrír, ásamt hinum 

fjórum, verða virkir. 

Hin sjö hjól, eða etherísku orkustöðvarnar í etherlíkama þeirrar miklu kosmísku Veru, af 

Hverri Sólarlogos okkar er aðeins endurspeglun, byrja að tifa og lífsvirkni Hans verður 

sjáanleg. 

 

Við erum núna að fjalla um raunbirtingar rafmagns á mismunandi sviðum kosmíska 

efnissviðsins, eða á sólkerfissviðum okkar.  Af því leiðir að allt sem er sjáanlegt í raunbirtingu 

er að grunni til efnislegt rafmagn.  Okkur er ljóst að frumbirtingin er það sem lífgaði, litaði og 

gegnsýrði allt efni geimsins, og stendur fyrir það sem – í kosmískri birtingu – er hliðstætt hinum 

lífgandi hita, virkni og útgeislun mannveru, sem birtir sig á efnissviði sólkerfisins.  Sérstök 

rafmagnsfyrirbrigði einkenna mann, aðeins samsvörunin hefur horfið sjónum, þar sem þau hafa 

ekki verið tjáð eða athuguð frá raffræðilegu sjónarmiði.  Þessi atriði má setja fram á eftirfarandi 

hátt: 

Í fyrsta lagi, sú samfasa LÍFSORKA sem heldur öllu hnattforminu á braut sinni um 

miðkraftinn.  Hér verður að hafa í huga að heildarbirting sólkerfis samanstendur af etherlíkama 

og efnisþéttum líkama Logoss. 
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Í öðru lagi, sú geislandi SEGULORKA sem einkennir manninn og gerir hann virkan á 

tvennan hátt: 

 

Í tengslum við efnið sem byggir upp starfstæki hans. 

Í tengslum við einingarnar sem mynda heildi hans. 

 

Í þriðja lagi, sú VIRKNI á efnissviðinu sem leiðir til athafna vilja og löngunar hinnar 

ídveljandi veru, sem hjá manninum er samsvörun við Brahma þáttinn. 

Þessar þrjár rafmagnsbirtingar – lífsorka, segulorka og fóhat-hvöt – má sjá að verki í 

sólarlogos, himnamanni og manni.  Þær eru hlutlægar birtingar hins sálræna eðlis (í sólarlogosi 

til dæmis), sem við ræðum um með hugtökum eiginleika og nefnum vilja, visku, virkni.  Því er 

rétt að veita því athygli að fyrstu þrjú svið kosmíska efnissviðsins, guðlega-, mónad- og andlega 

sviðið – eru þau mikilvægustu og eru frumsviðin sem hin fjögur eiga rót sína að rekja til; með 

öðrum orðum, fyrstu þrjú kosmísku ethersviðin fela á bókstaflegan hátt í sér þær þrjá Verur 

sem við þekkjum undir heitunum Mahadeva, Vishnú og Brahma.  Á hliðstæðan hátt er þéttasta 

efnisbirting þessara þriggja Vera í efnislegu ethersviðunum þrem.  Hin lægri fjögur birtast í rás 

þróunarinnar, en eru um síðir samfjölluð inn í hin æðri þrjú.  Einnig þarf að hafa í huga að á 

öllum sjö sviðsstigum sólarsviðs munu ferli tengd rafmagnsvirkni í etherísku efni samsvara 

öllu því sem gerist á aðalsviðunum sjö.  Þetta má auðveldlega sjá á hugarsviðinu, til dæmis, 

varðandi manninn.  Fræðilega séð er viðurkennt að við lok samfjöllunartímans dragi 

orsakalíkaminn til sín allar eigindir og ljúki allri knúinni birtingu í heimunum þremur.  Þetta er 

ekki eins ljóst á hinum sviðunum.  Á innsæissviðinu gerist svipað ferli samfjöllunar í tengslum 

við byggjendurna á andlegu þróunarbrautinni, eða stóran hluta af tívaþróuninni.  Á efnissviðinu  

á sér stað dularfull samfjöllun í tengslum við „Anda jarðarinnar“, en fyrstu þrjú ethersviðin 

tengjast honum á sérstakan máta sem lítið er vitað um. 

Við getum því dregið saman efnið á eftirfarandi hátt: 

Í fyrsta lagi, jöfnun rafvirkni, eða samfjöllun hjá manninum, á sér stað á þremur æðri 

sviðsstigum hugarsviðsins. 

Í öðru lagi, svipað ferli í tengslum við himnamann á sér stað á þremur æðri sviðsstigum 

mónadsviðsins.  Í stærra samhengi má segja að það gerist á aðalsviðunum þremur – andlega, 

innsæis og hugar – alveg á sama hátt og samfjöllunarferlið í hinum þremur heimum mennskrar 

þróunar – efnis- geð- og hugarheimi – á sér stað á því æðsta hinna þriggja sem um ræðir. 
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Í þriðja lagi, á þremur æðri sviðsstigum guðlega sviðsins á sér stað endanlegt brotthvarf 

Sólarlogossins (innan sólkerfisins, en ekki hvað varðar hina kosmísku samfjöllun Hans), og 

hin þrjú svið Logosanna þriggja tengjast þessu á svipaðan hátt. 

Við þurfum að hafa skýrt í huga að hér erum við að fjalla um rafefni, og erum því að skoða 

kosmískt etherefni; allt efni í sólkerfinu hlýtur að vera etherískt.  Við erum því í reynd að fjalla 

um efnisleg fyrirbrigði á öllum sviðum sólkerfisins.  Í tíma og rúmi erum við að fjalla um 

einingar með mismunandi hleðslu sem leita eftir einingu, jafnvægi og samfjöllun á 

þróunartímanum, og finna hana um síðir.  Þetta raffræðilega samspil milli tveggja eininga 

veldur því sem við nefnum ljós, og þar af leiðandi hlutlægni.  Á þróunartímanum birtist þetta 

sem hiti og innbyrðis segulvirkni og er uppspretta alls lífsvaxtar.  Þegar hinu þráða markmiði 

er náð, við sameininguna eða samsömunina, gerist tvennt: 

 

Í fyrsta lagi, við það að pólarnir nálgast eða sameinast myndast mikill blossi eða geislandi 

ljós. 

Í öðru lagi, það leiðir til myrkvunar, eða lokasundrunar efnisins vegna hins gífurlega hita. 

Þessa atburðarás má sjá í tengslum við manninn, himnamann og sólarlogos, og 

birtingarlíkama þeirra.  Maðurinn nær þessari pólarsameiningu, hin þrjú mismunandi 

raffræðilegu fyrirbrigðið gerast, ljós blossar fram, lýsir upp orsakalíkamann og sútratma, eða 

þráðinn (sem er í raun brautin sjálf) sem tengir saman sálarlíkamann og efnisheilann.  Í kjölfarið 

fylgir eyðing eða upplausn; orsakalíkaminn hverfur í blossa rafmagnselds, og hinn sanni 

„maður“ eða sjálf aðgreinist frá hinum þrem starfstækjum heimanna þriggja.  Hið sama mun 

gerast í líkama himnamanns, plánetukerfi, og einnig í líkama sólarlogoss, sólkerfi. 

Það er erfitt að fá skýran skilning á þessum hugmyndum, því við erum óhjákvæmilega heft 

af vöntun á hæfum orðum, en ég ætla mér eingöngu að fjalla um meginhugmyndirnar, og sú 

sem við erum fyrst og fremst að fást við í þessum hluta er hin raffræðilega birting segulmagns, 

á sama hátt og við fjölluðum lauslega um hið sama raffræðilega fyrirbrigði, sem birtist sem 

virkni efnisins. 

Við höfum því: 

1. Virkni ..................... raffræðileg birting efnis. 

2. Segulmagn.............. raffræðileg birting forms. 

3. Lífsorku .................. raffræðileg birting tilvistar. 
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Þetta er í raun, eins og H.P.B.18 bendir á, viðnámseldur, sólareldur og rafmagnseldur. 

Viðnámseldur er hin lífgefandi raforka efnisatóma, eða efniviðs sólkerfisins, sem leiðir til: 

Hnattlögunar alls í birtingunni. 

Eðlislægs hita allra hnattforma. 

Aðgreiningar allra atóma. 

Sólareldur er hin lífgefandi raforka forma eða samsöfnunar atóma, sem leiðir til: 

Samhæfðra hópa. 

Útgeislunar allra hópa, eða segulmagnaðs samspil þessara hópa. 

Samfjöllunar forma. 

Rafmagnseldur er rafmagn sem birtist sem lífsorka eða vilji-til-tilvistar einhverrar veru, sem 

leiðir til: 

Óhlutlægni. 

Myrkurs. 

Einingar. 

Við höfum séð að raffræðileg birting á fyrsta sviðinu kom upphafssveiflunum af stað, og á 

öðru sviðinu olli virkni hennar erkitýpuformum allrar raunbirtingar frá Guði til manns og 

atóms. 

Á þriðja sviðinu, sem er fyrst og fremst svið Brahma, birtist þessi rafkraftur sem 

vitsmunalegur tilgangur.  Viljinn-til-tilvistar og hið þráða form tengjast með vitsmunalegum 

tilgangi sem liggur að baki alls sem er.  Þessi vitsmunalegi tilgangur, eða virki vilji, sem 

hagnýtir ákveðið starfstæki, leiðir okkur að einum erfiðasta vanda dulfræðinnar, sem er að 

greina á milli vilja og löngunar.  Að þessu sinni er okkur ekki unnt að fjalla um þetta fíngerða 

vandamál, að öðru leyti en því að benda einfaldlega á að hafa þarf skýrt í huga að vitsmunir 

eða manas eru grundvallarþáttur í hvoru tveggja vilja og löngun.  Þessi eðlisþáttur manas, sem 

gegnsýrir og mótar bæði vilja og löngun, er orsök fyrir miklum ruglingi hjá nemum, en 

skýrleiki í hugsun kemur þá aðeins að menn átti sig á eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi, að öll raunbirting stafar frá, eða er raforkumögnuð frá, kosmíska hugarsviðinu. 

                         
18 S.D. I, 567.  II, 258. 
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Í öðru lagi, að Alheimshugurinn, eða hinn guðlegi hugsuður, er sá vitsmunalegi þáttur sem 

þekkist sem vilji-til-tilvistar, löngun eða tilvistarþrá, og er sá virki vitsmunalegi tilgangur sem 

lífgar sólkerfið. 

Í þriðja lagi, að Mahadeva, eða hinn guðlegi vilji, Vishnu, viskuþátturinn, eða hinn raunbirti 

„Sonur skyldunnar,“ og Brahma, eða virkur tilgangur, eru samheild vitsmunalegrar vitundar, 

og eru (fyrir hinni kosmísku Veru) hið sama og huglíkami, geðlíkami og efnislíkami eru fyrir 

manninum, hugsuðinum í heimunum þremur, starfandi í orsakalíkamanum.  Við megum ekki 

gleyma að orsakalíkaminn inniheldur frumkjarnana þrjá, eða hin þrjú hnattsvið sem geyma í 

sér meginþætti vitsmuna, löngunar og efnislegrar hlutlægni.  Ætíð þarf að hafa skýrt í huga 

hliðstæðuna milli hins þrígreinda Logoss og hins þrígreinda manns, og ef líkingin milli þeirra 

er íhuguð leiðir það til skírleika hugsunar og hugmynda.  Maðurinn er eining, virkur sem eining 

í orsakalíkamanum.  Hann er þrennd, virkur í meginþætti viljans, huglíkamanum; í meginþætti 

löngunar eða visku, geðlíkamanum; og í meginþætti athafna, efnislíkamanum.  Hann 

raforkumagnar eða lífgar alla þrjá líkamana eða meginþættina, steypir þeim saman í eina heild, 

og kemur til leiðar – með notkun vitsmunanna sem eru hann sjálfur – samfelldni í athöfn, 

skipulagi markmiðs og samfjöllun í viðleitni. 

Að lokum má þá segja, óháð því frá hvaða sjónarmiði á málið er litið, að ljóst er að hinn 

þrígreindi Logos (eða spegilmynd hans, smáheimurinn) ummyndar efni í form með 

vitsmunalegri beitingu manas-eðlisþáttarins og hagnýtir formið til að uppfylla vilja, löngun og 

markmið hinnar ídveljandi veru; þessa meginreglu má sjá liggja að baki allra þriggja 

meginþáttanna. 

Hér er ekki ástæða til að nefna hinar mismunandi þrígreiningar sem hægt er að telja upp, 

byggðar á grundvallarhugmyndinni um anda og efni, tengd með vitsmunum.  Það hefur oft 

verið gert.  Ég vil aðeins leggja áherslu á það að VITSMUNIR eru megineiginleiki Logossins; 

að þeir birtast sem vilji, löngun eða viska, og sem virkni; og að ástæðan fyrir þessu felst í því 

sem hin kosmíska vera hefur áður unnið á tímabilum svo fjarlægum að þau hafa horfið í þéttu 

mistri fortíðar, jafnvel frá sjónarmiði sólarlogoss. 

Þessi þróaði manas-meginþáttur er sá vitsmunalegi tilgangur sem stuðlar að sameiningu á 

sérhverju sviði sólkerfisins, hvað varðar sviðsstigin á hverju sviði.  Hann mun að lokum leiða 

til samfjöllunar allra sviðanna, og færa kosmíska efnissviðið, sem eina sameinaða heild, undir 

fullkomna stjórn þeirrar kosmísku Veru sem leitast við að tjá sig í gegnum þá þríþættu 

raunbirtingu sem við nefnum sólkerfi, eða hinn guðlega líkama. 
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Á þessu þriðja sviði birtist hinn vitsmunalegi meginþáttur sem samhæfð virkni, hvað varðar 

sólkerfi, plánetu eða mónad, og einnig sem hin þríþætta sveiflutíðni anda-efnis-vitsmuna, 

hljómar sem hið þrefalda heilaga Orð, eða rafmagn í birtingu sem hljóð. 

Hér er að finna áhugaverða röð eða umsnúning, eftir því hvaða sjónarhorn er notað, sem 

felur í sér sviðin eins og við þekkjum þau: 

Rafmagn sem sveifluhvöt.  Það veldur samsöfnun efnis, og virkni þess innan vissra marka, 

eða upphaf virkni þess innan takmörkunarhrings sólkerfisins.  Þetta er fyrsta atkvæði Orðsins 

helga. 

Rafmagn sem ljós, veldur hnattlaga hlutlægni.  Þetta er fæðing Sonarins.  Það nær yfir 

hljómun annars atkvæðis Orðsins helga.19 

Rafmagn sem hljómur.  Hér er um að ræða hið fullkomnaða þríþætta heilaga Orð. 

Á fjórða sviðinu birtist þessi rafkraftur sem litur.  Með þessum fjórum höfum við 

grundvallarhugtök allrar raunbirtingar; öll fjögur eiga sér raffræðilegan uppruna; öll eru í 

grundvallaratriðum afbrigði af eða áhrif frá hvöt, sem stafar frá kosmíska hugarsviðinu og tekur 

sér form á kosmíska efnissviðinu (með vitsmunalegt markmið í huga).  Maðurinn endurtekur 

þetta ferli í sínum smáa stíl, og sprettur fram í hlutlægni á hinu sólkerfislega efnissviði.  Sýnt 

verður fram á síðar meir, eftir því sem vísindin uppgötva fleiri og fleiri sannindi, að 

1. Öll efnisleg fyrirbrigði, eins og við skiljum það hugtak, eiga sér raffræðilegan uppruna 

og frumsveiflutíðni á fyrsta sviðsstigi efnissviðsins, fyrsta ethernum. 

2. Að ljós, efnislegt ljós, er nátengt öðrum ethernum og notar hann sem miðil. 

3. Að hljóð notar þriðja etherinn. 

                         
19 „Með fullkomlega einbeittri hugleiðingu á ljósið í höfðinu birtast í sýn 

meistararnir sem náð hafa fullkomnun.‘‘ 
„Samkvæmt hefðbundnum kenningum er ákveðin miðstöð orku í höfðinu, ef til 

vill heilaköngullinn, sem sumir okkar Vestrænu heimspekinga hafa talið vera 
dvalarstað sálarinnar, -- stöð sem er, að því að sagt er, dyrnar milli hins 
náttúrulega og andlega manns.  Hún er aðsetur hinnar betri og vitrari vitundar 
handan við hina útræðu vitund í framhluta höfuðsins; þessi betri og vitrari 
vitund í „bakhlið hugans,‘‘ greinir andlega hluti og leitast við að miðla hinu 
andlega sjónarmiði til hinnar útræðu vitundar í framhluta höfuðsins.  Það er 
andlegi maðurinn sem er að reyna að leiðbeina hinum náttúrulega manni, og 
leitast við að fá hinn náttúrulega mann til að láta sig varða það sem snertir 
ódauðleika hans.  Þetta er gefið til kynna í orðum Upanishad:  „Þar sem hárið 
skiptist og snýr í átt til hvirfilsins, er að finna það sem kann að hljóma 
mjög furðulega, þar til maður öðlast skilning á því.‘‘ 

„Sagt er að þegar þessi máttur er að fullu virkur muni hann opna sýn á Hina 
miklu félaga hins andlega manns, þá sem hafa nú þegar náð fullkomnun og hafa 
komist yfir til strandarinnar handan við haf dauða og endurfæðingar.  Ef til 
vill er meistarinn að vísa til þessarar guðlegu sýnar þegar hann sagði:  ‚Ég 
ráðlegg ykkur að kaupa af mér augnsmyrsl, svo þið megið sjá.‘‘‘ -- Jóga sútrur 
Patanjalis, bók III, 32. (C. Johnston‘s útgáfa.) 
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4. Að litur er á sérstakan hátt tengdur fjórða ethernum. 

Við verðum að hafa hér í huga að í þróun skilningarvitanna kom heyrn á undan sjón, eins 

og hljóð kemur á undan lit. 

Athyglisverða samsvörun er hér að finna milli fjórða kosmíska ethersviðsins og fjórða 

ethersins á efnissviði sólkerfisins.  Bæði eru í þann mund að verða útræð – annað frá sjónarmiði 

mannsins í heimunum þremur, og hitt frá sjónarmiði himnamanns.  Nú þegar eru vísindin 

byrjuð að rannsaka fjórða etherinn, og margt af því sem þau halda fram varðandi etherinn, 

atómið, radíum og hið algilda „frumefni“ tengist þessum fjórða ether.  Að því kemur að hann 

verður skilgreindur með vísindaformúlum, og sumir eiginleikar hans, áhrifasvið og hagnýting 

verða þekkt meðal manna.  Samhliða er innsæissviðið, svið Kristseðlisþáttarins, að verða þekkt 

meðal þeirra langt komnu einstaklinga sem eru færir um að gera sér grein fyrir stöðu sinni 

innan líkama Logoss plánetukerfis.  Áhrif innsæissviðsins og rafkraftsins sem einkennir það 

svið eru farin að greinast, og orka þess er einnig farin að hafa greinileg áhrif á sálarlíkama 

manna; fjórði ether hins sólkerfislega efnissviðs er einnig byrjaður að taka sinn réttmæta sess í 

hugum manna, og nú þegar er byrjað að hagnýta rafmagn hans og aðlaga að þörfum manna 

sem aflgjafa í vélum, til flutninga, til lýsingar og í lækningum.  Þessi ferns konar hagnýting 

rafmagns: 

1. Sem aflgjafi í vélum, 

2. til að knýja farartæki, 

3. til lýsingar, 

4. í lækningastarfi, 

er aðeins efnisleg birting samskonar hagnýtingar á rafkrafti innsæissviðsins.. 

Hér mætti varpa fram þeirri spurningu, hvers vegna yfirleitt sé álitið að litir séu rafbirting 

innsæissviðsins.  Hér notum við orðið „litur“ í sinni upprunalegu frummerkingu sem „það sem 

hjúpar.“  Litur hjúpar hina sjöþættu aðgreiningu guðlegrar raunbirtingar, og hann er aðeins 

hægt að greina með fullkomnum hætti á innsæissviðinu, ef við miðum við sjónskyn manns í 

heimunum þremur.  Eldur og rafmagnsvirkni fela ætíð í sér alla litina sjö. 

Önnur samsvörun milli fjórða kosmíska ethersins og fjórða efnis-ethersins felst í þeirri 

staðreynd að þeir báðir eru mikilvægur þáttur í starfi hinna miklu byggjenda, því við þurfum 

að hafa í huga að þeir mynda hinn raunverulega líkama Logossins í etherísku efni; hinn þétti 

efnislíkami verður til sem afleiðing af samstreymi hinna sjö kraft- eða rafstrauma, sem veldur 

þeirri samsöfnun efnis sem við nefnum hin þéttu svið efnisheimsins (þrjú lægri sviðsstigin).  
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Þessi samsöfnun er, þegar á allt er litið, ekkert nema gríðarleg rafvirkni, eða orka efnismassa 

hinna negatífu atóma, sem bíða þeirrar örvunar sem mun koma frá nálægð ákveðins fjölda af 

pósitífum atómum.  Þetta þarf að hafa í huga.  Þróunin byggist á tveimur aðferðum, og birtist 

sem: 

Efnisþróun, þar sem hinar negatífu rafeindir efnisins ráða ríkum.  Það er einn af 

leyndardómum vígslunnar hversu hátt hlutfall þessara kvenlegu rafeinda er, en þær eru í svo 

miklum meirihluta á tíma efnisþróunarinnar að fágæti hinna pósitífu atóma er áberandi; fjöldi 

þeirra er aðeins nægilega mikill til að viðhalda samloðun efnisins. 

Andleg þróun, þar sem hin negatífu atóm verða fyrir örvun vegna vitsmunalegrar virkni og 

hverfa annað hvort aftur inn í alheimslegt forðabúr raforkunnar, eða renna saman við 

andstæðan pól sinn og hverfa þar af leiðandi einnig.  Þetta leiðir til: 

Samfjöllunar. 

Einsleitni. 

     Þynningar efnis í stað efnisþéttleika.  Fjórði kosmíski etherinn, innsæissviðið, er hið 

loftkennda svið, og er einnig sviðið sem hinir þrír heimar munu hverfa inn í.  Þynning 

hins þétta efnis (eins og við þekkjum það) þýðir einfaldlega að við lok þróunarinnar 

hefur það allt verið ummyndað og verður í raun ekki til frá okkar sjónarmiði; aðeins 

verða eftir pósitíf atóm eða sérstakir kraftsveipir sem hafa tekið til sín hina negatífu orku 

og birtast sem rafmagnsfyrirbrigði af gerð sem menn geta alls ekki gert sér grein fyrir 

miðað við núverandi stig þekkingar.  Þessir kraftsveipir munu einkennast af: 

1. Hárri sveiflutíðni. 

2. Ráðandi litblæ í samræmi við eðli etherkraftsins og uppsprettu hans. 

3. Fráhrindingu allra annarra kraftsveipa með líkri sveiflutíðni og pólun.  Við lok 

þróunarinnar mun aðlöðunareiginleikinn hverfa af þeirri ástæðu að ekkert verður 

eftir til að laða að. 

Á þróunartímanum verða iðuhvirflarnir í sérhverju hnattakerfi sjö.  Síðar, þegar líður að 

myrkvunartímanum, munu þrír þeirra nálgast karlkynspól sinn og um síðir verður aðeins einn 

eftir.  Hjá manninum má sjá svipaða atburðarás eiga sér stað í orkustöðvunum sjö við 

vitundarvígslu.  Í byrjun eru þær sjö, en síðan draga hinar þrjár æðri hinar fjórar lægri til sín 

með raffræðilegu samspili.  Hér erum við að skoða viðfangsefnið eingöngu frá sjónarmiði 

núverandi umfjöllunarefnis okkar.  Að lokum verður höfuðstöðin ein eftir, því hún er pósitífur 

póll fyrir allar hinar. 
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Raffræðileg pólun orkustöðvanna er mjög erfitt viðfangsefni, og ekki er unnt að segja mikið 

um þetta efni.  Þó má benda á það án áhættu, að kynfærin eru negatífur póll gagnvart 

hálsstöðinni, eins og sólarplexus-stöðin er negatíf gagnvart hjartanu.  Hið gríðarlega flækjustig 

þessa viðfangsefnis má rekja til mismunandi raðar í þróun orkustöðvanna, geislagerðar og litar, 

ásamt þeirri staðreynd að á sérstökum stigum þróunarinnar eru mismunandi stöðvar (eins og 

mænurótarstöðin) pósitífar gagnvart öllum hinum, án þess jafnvel að undanskilja höfuðstöðina.  

Á sama hátt má benda á að viss plánetukerfi eru pósitíf og önnur negatíf; þrjú kerfanna eru 

tvípóla, bæði pósitíf og negatíf.  Hið sama má segja um sólkerfi, og einnig, þó sérkennilegt sé, 

um pláneturnar sjálfar.  Í plánetukerfinu okkar, til dæmis, er um að ræða tímabundna pósitífa 

pólun sem byggist á þeirri sérstöku efnisbirtingu sem Himnamaður okkar gengst undir á okkar 

plánetu.  Með þessu er átt við að efnisbirting Himnamannanna getur bæði verið karlkyns og 

kvenkyns, eins og hjá mönnunum, ef við lítum á efnið algerlega frá sjónarmiði raffræðilegrar 

pólunar, en ekki kynferðislegu eins og við erum vön gagnvart efnislíkamanum. 

Venus er negatíft póluð, og af því leiðir að hin dularfulla orkuyfirfærsla frá Venusi til Jarðar 

varð möguleg.  Hér getur hugmyndin um mismunandi kyn einnig þjónað þeim tilgangi að skýra 

málið.  Hin karmísku bönd milli Himnamannanna tveggja – annars í pósitífri birtingu og hins 

í negatífri – olli því að gömul skuld var greidd og plánetubandalag varð til.  Ljós blossaði fram 

á dögum Lemúríu í mörgum stórum hópum meðal mannkynsins, þegar þessir tveir gagnstæðu 

pólar tengdust raffræðilega.   Sameiginlegt átak tveggja Himnamanna á innsæissviðinu (fjórða 

kosmíska ethernum) þurfti til að láta ljós manas blossa fram í orsakaheildunum á fimmta 

kosmíska loftkennda sviðsstiginu, hugarsviði sólkerfisins.  Við minnumst þess, eins og áður 

var bent á, að meirihluti manna starfar meðvitað á fimmta sviðsstigi sviðanna þriggja í 

heimunum þremur.  Í þeim er fimmti meginþátturinn að verða virkur, en  þó enn aðeins í 

nægilega miklum mæli til að halda þeim stilltum inn á rafkraftinn sem flæðir frá fjórða 

kosmíska ethernum niður á næsta sviðsstig kosmíska efnissviðsins. 

Ætíð verður að hafa í huga að sérhvert svið og sérhvert sviðsstig með samsvarandi númeri 

býr yfir samskonar krafti, og hefur þar af leiðandi samskonar pólun. 

Geðsviðið og innsæissviðið eru tengd, eins og  við vitum; geðsviðið er negatíft gagnvart 

innsæissviðinu.  Þegar pólun hinna mismunandi sviða er þekkt, þegar fengist hefur skilningur 

á pólun sviðsstiganna, og þegar samspil þeirra og samsvarandi kosmískra sviða er þekkt, þá 

verður maðurinn frjáls, ekki fyrr.  Þegar skilningur næst á innbyrðis pólun etherísku 

sviðsstiganna og tengslum þeirra við heildina, þá hefur mannkynsþróunin runnið sitt skeið á 

enda.  Meistari hefur leyst ráðgátuna um rafmagnsfyrirbrigði í heimunum þremur, frelsi hans 
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byggist á því.  Enn fremur, þegar skilningur hefur fengist á tengslum hins negatífa forms og 

hins pósitífa anda, og sameiginleg tengsl þeirra við þær kosmísku Verur sem lífga allt sólkerfið 

eru að einhverju leyti ljós, þýðir það lausn fyrir heildið. 

Það kann að varpa ljósi á þetta torskilda efni ef haft er í huga að maðurinn er í eðli sínu 

pósitífur en starfstæki hans eru negatíf; af því leiðir að hann er miðkjarni hins pósitífa rafmagns 

sem dregur til sín atóm af gagnstæðri pólun.  Þegar hann hefur sameinað og blandað saman 

þessum tveimur pólum og framkallað ljós af ákveðnum styrkleika á einhverju tilteknu 

æviskeiði (en sá ljósstyrkur ákveðst af sálarvitundinni fyrir fæðinguna) þá hefst myrkvun.  

Rafmagnsbirtinginn brennir upp og eyðir ljósmiðlinum, og ljósið slokknar; þá gerist það sem 

við tölum um sem efnislegan dauða, því rafstraumurinn hefur brennt upp það sem hafði orsakað 

efnisbirtingu, og það sem lýsti.  Við skulum útfæra þessa hugmynd nánar og átta okkur á því 

að þessar einingar sem við köllum menn (sem eru pósitífir hvað varðar sín eigin starfstæki) eru 

aðeins negatífar frumur í líkama himnamanns, og er haldið innan áhrifasviðs hans með 

rafmagnsmætti hans lífs.  Hafið einnig í huga að himnamenn sem eru á þennan hátt pósitífir 

gagnvart hinum minni lífum, eru sjálfir negatífir hvað varðar hið meira Líf sem innifelur þá. 

Hér er einnig sýnt fram á sannindi fræðslunnar sem H.B.P. lét okkur í té: 

Rafmagnseldur ............ Pósitífur ..............Andi 

Viðnámseldur .............. Negatífur ............Efni 

Sólareldur .................... Ljós Efni og andi blandað sem mynda þá hinn hlutlæga 
blossa. 

Við höfum hér athugað raffræðilegan uppruna allrar raunbirtingar í tengslum við fjögur æðri 

sviðsstig sólkerfisins – þau fjögur svið sem eru hin fjögur kosmísku ethersvið, og mynda því 

birtingarlíkama himnamanns á nákvæmlega sambærilegan hátt og hin fjögur ethersviðsstig 

sólkerfisins mynda etherlíkama manns.  Hér hef ég endurtekið staðreyndina, því mikilvægi 

hennar er ekki enn ljóst hinum almenna dulfræðinema; þessi staðreynd – þegar hún hefur verið 

viðurkennd og skilin – þjónar hér fagurlega þeim tilgangi að útskýra plánetuþróunina.  Við 

erum nú komin að þeim þrem sviðum sem maðurinn er virkur á, eða hinu loftkennda, 

vökvakennda og efnisþétta sviðsstigi kosmíska efnissviðsins. 

Skilningur manna á akasha mun aukast mjög þegar efnisvísindin fara að rannsaka etherísku 

sviðsstig efnissviðsins.  Eftir því sem þekkingin eykst á hinum fjórum efnislegu 

ethersviðstigum, eftir því sem skilningur eykst á sveifluvirkni þeirra, og eftir því sem meira er 

vitað í smáatriðum um samsetningu þeirra, hagnýtingu og ljósvaka-eiginleika, og menn gera 

sér grein fyrir hvernig hægt er að nálgast viðfangsefnið frá margvíslegum hliðum, mun 



255 
 

samhliða þekking á hinum fjórum hliðstæðu kosmísku ethersviðum koma fram.  Margt 

varðandi þessi svið má álykta frá þeim staðreyndum sem nú þegar eru þekktar um 

efnisethersviðin fjögur. 

Sem dæmi má nefna að fjórði etherinn (sem vísindin eru nú að „uppgötva“ smám saman) 

einkennist á þessu stigi af ákveðnum þáttum.  Ég gæti talið upp í mjög stuttu máli fáeinar 

staðreyndir: 

a. Hann er etherinn sem fjólublái geislinn notar sem miðil. 

b. Fjórði etherinn er efniviðurinn sem flestir etherlíkamar manna eru gerðir af. 

c. Fjórði etherinn er að mestu leyti aðal áhrifasvið „tíva skugganna,“ eða þeirra fjólubláu 

tíva sem eru nátengdir efnislegri þróun mannsins. 

d. Á þessu etheríska sviðsstigi munu þróunarleiðir manna og tíva snertast einhvern tímann 

í framtíðinni. 

e. Efnislíkaminn er myndaður úr þessu fjórða etheríska sviðstigi. 

f. Hann er svið efnislegrar séreðlismyndunar.  Það var ekki fyrr en dýrið sem átti að 

gangast undir séreðlismyndunina varð fullkomlega meðvitandi á þessu sviðsstigi 

efnissviðsins að mögulegt var að samhæfa samsvarandi svið á geð- og hugarsviðinu, og 

með þessari þríþættu samhæfingu að stíga þau nauðsynlegu skref sem gerðu ferndinni 

kleift að ná því markmiði sínu að nálgast þrenndina. 

g. Mannkynið, fjórða skapandi lífríkið, verður að ná fullkominni stjórn á fjórða ethernum 

í þessari fjórðu umferð og á þessari fjórðu hnattakeðju.  Sérhver eining mannkynsins 

verður að ná þessu stigi fyrir lok þessarar umferðar. 

h. Á þessu sviði er gengist undir vígslur þröskuldsins, og hér er tekið við hinum 

fimmþættu vígslum efnissviðsins. 

Mörgu fleira mætti bæta við þennan lista, en ég hef leitast við að benda á þá þætti sem 

auðveldlega má sjá að hafa samsvörun á innsæissviðinu, eða fjórða kosmíska ethernum.  Hafa 

skal í huga að sviðsstig efnissviðsins okkar eiga sér hliðstæðu í öllu kosmíska efnissviðinu. 

KOSMÍSKA EFNISSVIÐIÐ 

1. Guðlega .......... Fyrsti kosmíski etherinn ..................................1. Atómíska sviðsstigið
............................ Fyrsti etherinn 

2. Mónadíska ...... Annar kosmíski etherinn ..................................2. Undir-atómíska
............................ Annar etherinn 

3. Andlega .......... Þriðji kosmíski etherinn ...................................3. Yfir-etheríska Þriðji 
etherinn 

4. Innsæis ........... Fjórði kosmíski etherinn ..................................4. Etheríska Fjórði 
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etherinn 

5. Hugræna ......... Kosmíska loftkennda………………………... 5. Loftkennda 

6. Geðræna ......... Kosmíska vökvakennda ...................................6. Vökvakennda 

7. Efnislega ........ Kosmíska efnisþétta ………………………7. Efnisþétta 

 

Efnislega sólkerfissviðinu mætti líka lýsa með nákvæmni á eftirfarandi hátt, með hliðsjón 

af meginsviðum sólkerfisins: 

SÓLKERFISLEGA EFNISSVIÐIÐ 

Fyrsta sviðsstigið ....atómíska ..................fyrsti etherinn .............efnis-guðlegur 

Annað sviðsstigið ....undir atómíska .........annar etherinn.............efnis-mónadískur 

Þriðja sviðsstigið .....yfir-etheríska ...........þriðji etherinn .............efnis-andlegur 

Fjórða sviðsstigið....etheríska ..................fjórði etherinn ............efnis-innsæi 

Fimmta sviðsstigið ..loftkennda ...................................................efnis-hugur 

Sjötta sviðsstigið .....vatnskennda.................................................efnis-geð 

Sjöunda sviðsstigið .efnisþétta .....................................................efnis-þétt efni 

Bæði á kosmísku sviðunum og sólkerfissviðunum er innsæissviðið (svið búddhi) ætíð staður 

sameiningar, eða mótsstaður fjölbreytileika, og blöndunar hinna mörgu – ekki í eðlislæga 

einingu – heldur í einingu heildis.  Þessu veldur sú staðreynd að innsæissviðið er sviðið sem 

tengist mest þróun Himnamannanna.  Það sem ég hef staðhæft um fjórða efnis-etherinn má 

heimfæra á fjórða kosmíska etherinn, og finna má hliðstæður á innsæissviðinu.  Sem dæmi má 

nefna að staðsetning fjólubláa litarins í litrófinu er mjög mikilvæg hvað varðar hinar stærri 

umferðir og markar endi tímaskeiðs og upphaf annars.  Innsæissviðið er sér í lagi fjólubláa 

sviðið, þótt alla aðra liti sé þar einnig að finna; Geisladrottinn helgisiða, sem lífgar fjólubláa 

geislann eða lífríkið, hefur sérstök tengsl við innsæissviðið.  Hafa verður í huga að sérhver 

plánetulogos vinnur aðallega á einu sviðanna sjö; af því getum við dregið þá ályktun að áhrif 

hvers og eins eigi sér greiðasta leið á einhverju einu sviðanna, þótt þau séu virk á þeim öllum. 

Athugið einnig setningu númer tvö varðandi etheríska samsetningu líkama manna og 

yfirfærið hana á etherlíkama Himnamannanna, og mun þá koma í ljós að á sama hátt og 

etherlíkamar flestra manna eru byggðir úr efni fjórða ethersins, má segja um fjóra af 

Himnamönnunum að etherlíkami Þeirra sé samsettur úr fjórða kosmíska ethernum (efni 

innsæissviðsins). 

Á innsæissviðinu er auk þess staðurinn þar sem hinar tvær miklu þróunarleiðir (manna og 

tíva) mynda heildiseiningu, og hluti af báðum lífríkjunum blandast og sameinast til að mynda 
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hina guðlegu Hermafrodítu.20,21  Áður en það gerist, munu þær nálgast hvor aðra tímabundið á 

vissum tilteknum tímum.  Á innsæissviðinu er að finna ákveðið og varanlegt bandalag.  „Tívar 

skugganna,“ sem eru viðriðnir byggingu plánetukerfisins, sinna verki sínu á þessu sviði, sem 

er samsvarandi því verki sem er unnið í heimunum þremur af lægri byggjendunum sem fást við 

etherlíkama manna.  Þannig má finna samsvaranir, því líkingalögmálið er ætíð virkt; samt 

verður ætíð að hafa í huga að líkingin er sálræns eðlis og birtist í starfi, virkni og eiginleikum 

en ekki í nákvæmri líkingu forms. 

Eftir því sem tímar líða fæst betri skilningur á starfi Himnamannanna á kosmísku etherísku 

sviðunum, og því verður liðsinnt vitsmunalega af hinum lægri hugsuðum sem munu – með 

athugunum á efnislegu ethersviðunum – öðlast um síðir lykilinn að hinni meiri birtingu.  

Vísindin eru þjónn viskunnar, og þau munu opna dyrnar að hinum óendanlegu víðáttum og 

þeim kosmísku víddum, þar sem dvelja þær miklu vitsmunaverur sem meðhöndla efni æðri 

sviðanna og móta það í hið æskilega form, og láta þær sveiflur sem þannig verða til ná til ystu 

endimarka takmörkunarhrings sólkerfisins.  Öll lægri lífin og allt hið þétta efni mótast og færist 

sjálfkrafa í nauðsynlegar rásir og form.  Sveiflur – eða upphafsvirkni, ljós – eða formbirting 

virkninnar eða lífgun forms, hljóð – grundvöllur aðgreiningar og þróunar, og litur – hin sjöfalda 

greining – þannig vinnst verkið.  Við höfum fjallað um þetta fernt í tengslum við sólarlogos, 

og á sama hátt varðandi vinnu himnamanns og manns, hins mennska mónads. 

Nemar ættu að hafa í huga annað atriði sem oft vill gleymast, en það er að hægt er að líta á 

sérhvert svið á tvennan hátt: 

Í fyrsta lagi.  Sviðsstigunum sjö má skipta í þrjú æðri eða óhlutlægu sviðin, og fjögur lægri 

eða hlutlægu sviðin.  Þessi skipting er best og sú sem er háspekilegust, því hún felur í sér 

heildarmyndina um sjálfið, ekki-sjálfið, og vitsmunina, ásamt samfjöllun þeirra, sem myndar 

hinn hlutlæga alheim, hvort sem það er sólkerfi, plánetukerfi eða efnisbirting manns.  Í fyrsta 

bindi „The Secret Doctrine“ er þessu gerð góð og upplýsandi skil af H.P.B. í tengslum við 

Logosinn, þar sem fjallað er um Föðurinn og Móðurina sem mynda Soninn með meðvitaðri og 

vitsmunalegri samvinnu. 

Varðandi manninn er skilningur auðveldari, ef litið er á orsakalíkamann á óhlutlægu 

sviðsstigum hugarsviðsins í tengslum við lægri fjögur eða hlutlægu sviðin þar sem 

                         
20 Andstæðupörin: -- Úr The Science of Social Organisation, eftir Bhagavan 

Das. 
21 Hin guðlega Hermafródíta -- þetta er mikil vera, plánetu eða sólar, sem 

birtir í sér andstæðupörin. 
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raunbirtingin á upptök sín. 

Í öðru lagi.  Sviðsstigunum sjö er skipt á sama hátt í hin æðri þrjú, en fjórða sviðsstigið er 

gert að sviði samstreymis eða sviði einingar, og litið er á hin þrjú lægri sem svið viðleitni.  Þessi 

skipting tengist manninum fyrst og fremst. 

Við munum sjá síðar að báðar þessar skiptingar eru til á sérhverju sviði sólkerfisins og eiga 

upptök sín í rafmagnskrafti sem birtist á mismunandi hátt á hverju sviði fyrir sig, en er á þeim 

öllum undir stjórn þriggja lögmála:  Lögmáli aðlöðunar eða fráhrindingar, hagkvæmni og 

samfjöllunar.  Lægri sviðsstigin eða lægri sviðin þrjú eru fyrst og fremst undir stjórn 

hagkvæmnilögmálsins; svið samstreymis eða einingar er undir stjórn ákveðins þáttar í lögmáli 

aðlöðunar.  Samhliða þeim á þróunarbrautinni eru að sjálfsögðu andstæður þeirra virkar og 

birtast sem sundrun, fráhrinding og aðgreining. 

Það þarf því að athuga rafmagnsbirtingu akasha á sviðunum sjö í þremur meginskiptingum 

sínum, síðan á hverju sviði fyrir sig eða hina sjöþættu birtingu, og að lokum sem eldana fjörutíu 

og níu.  Við þessa skoðun þarf ætíð að hafa í huga að málið er flóknara vegna þáttar tímans, 

sem færir þessa fjörutíu og níu elda á mismunandi stigi þróunar undir mismunandi áhrifasvið 

og undir kosmísku lögmálin þrjú.  Þannig getur sami eldurinn birst á mismunandi tímum sem 

uppbyggjandi ljós en einnig sem eyðandi eldur sem brennir allt upp þar til myrkvun er náð. 

Birtingarform rafkraftsins á hugar- geð- og efnissviðinu.  Við munum ekki fjölyrða um þetta 

efni núna, þar sem fjallað verður um það síðar eins mikið og fært er.  Látum nægja að segja að 

lögmálið heldur sínu gildi, og að þær staðreyndir sem greint er frá varðandi himnamann á sínu 

sviði eru jafn sannar hvað varðar manninn á lægri sviðunum fjórum.   

 

SÓLARLOGOS 

1. Raf-sveiflutíðni .................................... guðlega sviðið eða adi. 

2. Raf-ljós ................................................. mónadsviðið eða anupadaka. 

3. Raf-hljóð .............................................. andlega sviðið eða atma. 

4. Raf-litur ................................................ innsæissviðið eða búddhi. 

 

HIMNAMAÐUR 

1. Raf-sveiflutíðni .................................... mónadsviðið. 

2. Raf-ljós ................................................. andlega sviðið. 
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3. Raf-hljóð .............................................. innsæissviðið. 

4. Raf-litur ................................................ hugarsviðið 

 

 

MAÐUR 

1. Raf-sveiflutíðni .................................... innsæissviðið 

2. Raf-ljós ................................................. hugarsviðið 

3. Raf-hljóð .............................................. geðsviðið 

4. Raf-litur ................................................ efnissviðið 

 

Við þurfum að hafa í huga að við vorum áður að fjalla um Logosinn, og um Himnamennina 

sem hluta af raunbirtingarlíkama Hans.  Í töflunni hér að ofan erum við að fjalla um þá sem 

aðgreindar verur, og takið eftir því að raunbirting orsakalíkamanna á hugarsviðinu er lita-

birting himnamanns og lægsta birtingarform hans.  Lægsta birting mannsins er á fimmta 

sviðsstigi efnissviðsins, þar sem vökvakennda og efnisþétta sviðsstigið teljast ekki vera 

sjálfstæðir eðlisþættir, ekki frekar en kosmíska vökvakennda og efnisþétta sviðsstigið 

(sólkerfislega geðsviðið og efnissviðið) teljast vera sjálfstæðir eðlisþættir í tengslum við 

himnamann. 

Við höfum séð að manas eða hugur er fimmti eðlisþátturinn, eða grunntíðni kosmíska 

hugarsviðsins, fimmta sviðsins; það var því hvöt sem átti upptök sín á orsakasviðum kosmíska 

hugarsviðsins sem knúði Sólarlogos okkar til birtingar, á sama hátt og krafturinn sem knýr 

manninn til jarðvistar á upptök sín í orsakalíkama hans á hugarsviði sólkerfisins.  Við höfum 

einnig séð að manas er sá greiningareiginleiki sem lífgar allt efni, að hann er einnig 

rafmagnseldur sólkerfisins sem birtist sem aðlöðun og fráhrinding, með öllu því sem í þessum 

orðum felst.  Í víðtækasta skilningi eru lögmál hagkvæmni og samfjöllunar aðeins greinar af 

hinu sama kosmíska lögmáli sem aðlöðun og fráhrinding eru einnig birting af.  Þetta kosmíska 

lögmál, sem birtir sig á þennan þrígreinda hátt, mætti nefna Tilvistarlögmálið (af vöntun á betra 

orði), og er í eðli sínu svo óskiljanlegt hinum takmarkaða huga mannsins að hann getur aðeins 

skynjað það að litlu leyti í gegnum áðurgreinda þrígreiningu. 

 

3.  Manas er það sem veldur samloðun. 
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Við erum nú komin að þriðju skilgreiningu okkar:  Manas meginþátturinn er umfram allt sá 

samloðandi þáttur sem gerir veru kleift að starfa, hvort sem sú vera er Logos, Himnamaður eða 

maður: 

a. Í gegnum form, og hafa þannig tilvist í hlutlægri birtingu. 

b. Með tilstilli framsækins þroska eða með lotubundnum þróunarskeiðum. 

c. Á vissum sviðum, sem eru orrustuvöllur lífsins og vettvangur reynslunnar fyrir 

viðkomandi veru. 

d. Með aðferð birtingar, sem er hægfara vöxtur frá óljósri og fjarlægri dögun í gegnum æ 

vaxandi ljósadýrð, allt til uppljómunar hinnar geislandi dýrðar; síðan í gegnum dvínandi 

skin, allt til hinnar endanlegu myrkvunar.  Dögun, dagur, síðdegi, rökkur, nótt – þannig 

er reglan fyrir Logos, Plánetulogos og mann. 

 

Ef þessi fjögur atriði eru vandlega athuguð, kemur í ljós að þau eru all ítarleg, og innifela 

þau fjögur atriði sem ennþá eru hin einu sem tiltæk eru mönnum á núverandi fjórða 

umferðartímabili. 

Maðurinn lítur á sjálfan sig sem samfjallaða samsetningu efnislíkama, geðræns eðlis og 

hugar, en veit samt að hann er meira en þetta þrennt.  Hann skynjar að hann er sá sem nýtir 

form, tilfinningar og huga, og heldur þeim öllum saman sem einni samfelldri einingu.  

Plánetulogos gerir hið sama, með þeirri undantekningu að manas er ekki tækið sem hann nýtir 

til samfjöllunar.  Vegna hærri þróunarstöðu sinnar er viska fyrir honum hinn ráðandi þáttur.  

Með vilja nær sólarlogos sama árangri og plánetulogos nær með visku eða búddhi, og 

maðurinn nær með manas (á sínu smáa sviði).  En þar sem bæði plánetulogos og maður eru 

aðeins hlutar stærri heildar, gegnsýrir rafmagnseldur viljans þá einnig, blandast sólareldi 

búddhi og kyndir elda efnisins.  Í öllum þessum samanburði og aðgreiningum verður að hafa í 

huga að þær eru ekki til frá sjónarmiði Logossins, en byggjast eingöngu á lægri hjúpunum 

innan takmörkunarhrings sólkerfisins. 

Maður er samfelld eining í hlutlægri birtingu mjög skamman tíma á efnissviðinu einfaldlega 

vegna þess að manas er sá þáttur sem ræður lífsferli hans en ekki viska.  Æviskeið hans eru því 

skammvinn og hverfa eins og ljósglampi í myrkri nætur.  Plánetulogos, sem hefur fullkomnað 

manasþáttinn og byggir tilvist sína á visku, á sér lengri raunbirtingartíma, og frá sjónarmiði 

manns er lífstíð Hans sem eilífð.  Lífstíð Hans er grundvöllurinn að hinu tiltölulega varanlega 

lífsskeiði sálarvitundar mannsins.  Raunbirtingartími Sólarlogoss varir hina stærri 



261 
 

mahamanvantara, eða sólkerfistímabil, vegna þess að hann grundvallast á vilja, sem og visku 

og manas.  Það er því augljóst að: 

a. Manas eða vitsmunir eru grundvöllur hinnar sérgreindu birtingar mannsins. 

b. Viska eða búddhi er grundvöllur heildisbirtingar himnamanns. 

c. Vilji er grundvöllur Hins eina lífs sem samfjallar öll heildi. 

Þegar við því fræðumst um eld hugans verðum við að muna að hann er það sem maðurinn er 

að þroska og læra að vinna með, en hann er einnig það sem himnamaður hefur þroskað á fyrri 

sólkerfistíma; fyrir Honum er hann jafn sjálfvirkur í athöfn og virkni líffæranna í efnislíkama 

mannsins. 

4.  Manas er lykillinn að fimmta náttúruríkinu. 

Við getum einnig skilgreint manas sem lykilinn að dyrunum sem veitir aðgang inn í fimmta 

ríki náttúrunnar, andlega ríkið.  Komist er inn í hvert hinna fimm ríkja með einhverjum 

ákveðnum lykli, en við fyrstu tvö ríkin – steinaríkið og jurtaríkið – er  aðferðin eða lykillinn 

sem lífið notaði til að komast inn í æðra ríki svo óskiljanlegur mönnum á þessu stigi 

vitsmunalegs skilnings að við munum ekki staldra við til að íhuga hann.  Í dýraríkinu má segja 

að lykillinn sem veitir aðgang inn í mannríkið sé eðlishvötin.  Á síðustu stigum í þróun dýrs, 

þegar það greinist sífellt meir frá hópsálinni22, ummyndast eðlishvötin smám saman í vitsmuni, 

eða þann vísi að huga sem duldist í dýrmenni, og þurfti aðeins hinar örvandi sveiflur frá 

móðurhnetti Jarðar til að glæðast upp í eitthvað sem var greinilega mennskt.  Við verðum ætíð 

að hafa í huga að aðferð séreðlismyndunar á þessum hnetti var ekki sú sama og notuð var á 

öðrum hnöttum, og einnig að margir háþróaðir einstaklingar í mannkyni Jarðar gengu í gegnum 

séreðlismyndunina á eðlilegan hátt með drifkrafti sjálfrar þróunarinnar.  Þeir fundu (ef við 

reynum að tjá þetta eins og mögulegt er með hugtökum elds) gagnstætt rafskaut sitt með virkni 

dýraeðlishvatarinnar, og með blöndun þeirra tveggja varð til mennskur einstaklingur – eining 

eldanna þriggja í orsakalíkamanum. 

Maðurinn gengur inn í fimmta ríkið með því að ummynda dómgreindareiginleika hugans, 

sem – eins og í séreðlismyndun dýrsins – á vissu stigi veldur andlegri séreðlismyndun sem er 

á æðri þrepi þróunarinnar hliðstæða þess sem gerðist á dögum Lemúríu.  Það er því um að 

                         
22 „Hópsál er samsafn varanlegra þrennda í þreföldum hjúp úr mónad-efni.  

Varanlegu þrenndirnar eru endurspeglun á lægri sviðunum af andlegu þrenndunum 
á þeim æðri.  Þessi lýsing á við um allar hópsálir sem eru virkar á 
efnissviðinu, en gefur enga hugmynd um gríðarlega fjölbreytni málsins.‘‘  -- Úr 
A Study in Consciousness, eftir Annie Beasant. 
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ræða: 

Eðlishvöt ................ Lykillinn frá dýraríki til mannríkis, eða frá þriðja til fjórða 

náttúruríkisins. 

Manas ..................... Lykillinn frá mannríkinu til andlega ríkisins, eða frá fjórða til fimmta 

náttúruríkisins. 

Við þurfum ekki að halda lengra, því ummyndun manas er í gangi, og enn er mörgu ólokið. 

5.  Manas er samfjöllun geislanna fimm. 

Eina skilgreiningu í viðbót mætti láta í té, þótt hún sé mjög torskilin og gæti orðið til að 

auka rugling nemans. 

Manas er sameinaður eiginleiki fjögurra Himnamannanna, samfjallaður í gegnum fimmta 

Himnamanninn á þriðja sviði sólkerfisins.  Þessir fimm Himnamenn voru hin guðlega birting 

fyrra sólkerfistíma og öðluðust fullkomnun vitsmunalífsins.  Þegar við tölum um Brahma, þá 

kosmísku veru sem er samheild guðlegra virkra vitsmuna, þá er fyrst og fremst átt við 

samfjallað líf þeirra fimm.  Af vöntun á betri hugtökum nefnum við þá Drottna minni geislanna 

fjögurra, sem finna samfjöllun í þriðja geisla virkninnar.  Þeir hafa verið nefndir nöfnum sem 

eiga að leitast við að tjá eiginleikana sem þeir standa fyrir: 

1.  Drottinn helgisiða og kynngi. 

2.  Drottinn óhlutlægra hugsjóna eða trúrækni. 

3.  Drottinn hlutlægra vísinda. 

4.  Drottinn samhljóms og lista. 

Þessir fjórir vinna í gegnum fjórða kosmíska ethersviðið, og hafa starfstæki úr efni 

innsæissviðsins.  Þeir sameinast hinu æðra lífi Drottins þriðja eðlisgeislans á andlega sviðinu, 

og þeir fjórir (ásamt samfjöllunargeislanum) eru samheild vitsmunaorkunnar.  Þeir eru líf hinna 

fjögurra lægri sviða.  Þeir eru hinir fimm Kúmarar, og þá eru eftir hinir tveir sem gera hina sjö 

Kúmara eða Byggjendur heimsins; hinir fimm hafa verið nefndir Hinir fimm hugbornu synir 

Brahma.23 Manas er því hin sálrænu áhrif sameinaðrar heildisvirkni þeirra, og birtist á 

mismunandi hátt eftir því hvaða verur, form eða svið er átt við.  Þeir birtast aðallega á fimm 

lægri sviðsstigum hvers sviðs, en þetta þarf að hafa í huga þegar fjallað er um meginvígslur 

manas.  En þar sem þeir eru samheild þriðja eða Brahma meginþáttarins, er megin áhrifasvið 

þeirra samt sem áður lægsta eða þriðja skipting hins raunbirta heims, eða hugar- geð- og 

                         
23 S.D. I, 119, 493; II, 111, 112. 

 



263 
 

efnissviðið. 

Hér vil ég bæta við þriðju skiptingu meginsviða sólkerfisins, sem ætti að vera mjög 

áhugaverð fyrir alla sanna dulfræðinema. 

Fyrsti Logosinn ....... Mahadeva .......Meginþáttur vilja .............. Fyrsta sviðið. 

Annar Logosinn ...... Vishnu ............Meginþáttur visku ............ Annað, þriðja, fjórða. 

Þriðji Logosinn........ Brahma ...........Meginþáttur vitsmuna ...... Fimmta, sjötta, sjöunda. 

Með þessum fimm skilgreiningum á manas höfum við bent á umhugsunarefni, og margt 

hefur verið gefið í skyn fyrir þá sem hafa eyru til að heyra með.  Margt fleira mætti segja til 

skýringar, en markmið okkar er að fá nema til að hugsa sjálfstætt, og við leggjum áherslu á að 

þeir útskýri þessar hugmyndir sjálfir með eigin orðum. 

6.  Manas er vitsmunalegur vilji eða skipulagður tilgangur tilvistar. 

Að lokum mætti skilgreina manas sem hinn vitsmunalega vilja og skipulagðan tilgang 

sérhverrar sjálfsvitandi lífveru.  Ég vil hvetja nemann til að hafa í huga vissar 

grundvallarstaðreyndir sem munu þjóna þeim tilgangi að halda huganum skýrum, og gerir 

honum kleift að skilja einhvern hluta af því hlutverki sem eldur hugans hefur í alheiminum og 

sólkerfinu, og (að sjálfsögðu) í hans eigin lífi – endurspeglun hinna tveggja. 

Hann ætti ætíð að muna að manas er meginþáttur Logossins, og hlýtur því að greinast á 

öllum þróunarleiðum sem eru hluti af Hans eðli, en er fyrst og fremst tengdur háls- og 

höfustöðinni; hann er sá virki vitsmunalegi þáttur sem gerir sólarlogosi, plánetulogosi eða 

himnamanni, og manni eftirfarandi kleift: 

a. Að hagnýta form eða starfstæki á vitsmunalegan hátt. 

b. Að greipa eiginleika í orsakalíkamann. 

c. Að uppskera ávinning reynslu. 

d. Að víkka út vitundina. 

e. Að taka framförum á leið til tiltekins markmiðs. 

f. Að greina á milli pólanna tveggja. 

g. Að ákveða í hvaða átt virkni hans eigi að beinast. 

h. Að fullkomna formið jafnframt því að hagnýta það. 

i. Að ná valdi yfir virku efni, og beina kröftum þess í æskilegan farveg. 

j. Að samhæfa hin mismunandi stig efnis, og samfjalla hin hagnýttu form þar til hvert og 

eitt eru samstiga í virkni og tjá samtímis vilja hinnar ídveljandi veru. 
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Öll þessi markmið eru afleiðing af þroska vitsmunanna, og ef til vill mun neminn skilja betur 

hugmyndina sem að baki þessu liggur ef hann áttaði sig á að 

a. Andinn nýtir manas í öllu því sem viðkemur efni, raf-efni, eða hinu virka akasha. 

b. Andinn nýtir búddhi í öllu því sem viðkemur hinu sálræna, því sem tengist sál 

alheimsins, sál einstaklingsins eða sál sérhvers forms. 

c. Andinn nýtir vilja eða atma í öllu því sem viðkemur kjarna alls sem er, og því sem 

viðkemur honum sjálfum, og lítur á kjarnann og Sjálfið sem hreinan anda aðgreindan 

frá anda-efni. 

Í fyrsta liðnum er dómgreind hinn einkennandi eiginleiki manas, sem gerir andanum kleift 

að greina á milli: 

1. Andans og ekki-sjálfsins. 

2. Anda og efnis. 

3. Sviðanna og sviðsstiganna. 

4. Hinna mismunandi flokka atómefnis í sólkerfinu. 

5. Sveiflna, sem viljinn orsakar, sem hagnýta kærleik-visku, og lífmagna efni. 

6. Alls sem snertir form allra gerða og allra tegunda tilvistar. 

Í öðrum liðnum er kærleikur einkennandi eiginleiki búddhi eða innsæisþáttarins, sem birtist 

sem viska sem vinnur í gegnum kærleik og framkallar: 

1. Einingu milli allra sjálfa. 

2. Heildissamloðun. 

3. Eiginleika sem greinilega fylgir leið þess meginþáttar sem við nefnum kærleik. 

4. Áhrifaríkt starf í tengslum við þróunina, eða grunnatriði helgivaldsvinnu. 

Í þriðja liðnum hagnýtir andinn viljaþáttinn eða atma (í manninum), sem einkennist af þeim 

samþætta krafti sem ætíð stefnir að markmiði verunnar, og útfærir hann með kærleik í hlutlægu 

formi. 

Ég hef bent á þessi auðkenni vegna þess að þau skýra fyrir nemanum að einhverju leyti 

umfang og um leið takmarkanir hins virka meginþáttar vitsmuna.   

Í Sal fáfræðinnar þroskast samsöfnunareiginleiki manas og hæfni hans til að geyma og 

sækja þekkingu og upplýsingar.  Maður aflar sér til dæmis staðreynda og hvernig á að beita 

þeim, og það veldur því að ákveðin sveiflutíðni er sett af stað sem þarf að vinna úr á 

vitsmunalegan hátt.  Söfnunareiginleiki þessa meginþáttar kemur í ljós.   
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Í Sal lærdómsins er aðgreinandi eiginleiki hans þróaður, og maðurinn lærir bæði að velja og 

hafna, og byrjar að blanda saman pólunum á vitsmunalegan hátt.   

Í Sal viskunnar beitir hann einnig höfnun og blandar saman pólunum tveim á fullkominn 

hátt, og framkallar með því það hlutlæga eitthvað sem við nefnum ljós.  Upplýsandi eiginleikar 

manas koma í ljós.  Maðurinn verður vitsmunalegur skapari, og þegar hann hefur tekið 

meginvígslurnar fjórar, hefur hann: 

1. Þroskað fullkomlega meginþátt Brahma, sem – eins og bent hefur verið á – sinnir 

hlutverki sínu aðallega í heimunum þrem.  Hann er meginþáttur virkra vitsmuna. 

2. Náð því þróunarstigi sem himnamaður, hinn guðlegi manasaputra, hafði náð við upphaf 

þess birtingarskeiðs sem við nefnum sólkerfi. 

3. Umbreytt manas í visku eða kærleik. 

4. Samfjallað geisla athafnaorku eða vitsmuna og er byrjaður að blanda þeirri samfjöllun 

við hina æðri sem er kærleikur-viska. 

 

Ef við drögum saman efnið með hugtökum elds:  Eldur efnisins hefur blossað fram á 

fullkominn hátt, og geislunarvirkni mannsins hefur verið endurstillt á tíðni sem er samstillt 

tíðni Himnamanns, og þannig gert manninum kleift að starfa meðvitað, eða að vera lifandi 

virkur á innsæissviðinu. 

Eldur hugans hefur blandast eldi efnisins og hefur örvað hann að því marki að veran, 

maðurinn, hefur frelsast frá heimunum þremur, og það hefur dulfræðilega „skyggt á“ hlutlæga 

birtingu hans á sviðunum þremur á nákvæmlega sama hátt og raunbirting Logoss „hverfur“ 

(dulfræðilega séð) þegar eldarnir hafa náð nægilegum krafti.  Eldur andans, eða hreinn 

rafmagnseldur, hefur að lokum sameinast hinum tveim, sem leiðir til þess að lífið getur horfið 

á braut til annars kosmísks sviðs. 

MAÐUR 

a. Samruni elds efnisins og elds hugans leiðir til lausnar frá heimunum þremur. 

b. Samruni rafmagnselds við hina tvo eldana leiðir til lausnar frá fimm lægri sviðunum og 

gerir manninum kleift að vera meðvitaður á kosmíska efnissviðinu. 

 

HIMNAMAÐUR 
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a. Samruni elds efnisins og hugans leiðir til lausnar frá hinum þrem sviðum raunbirtingar 

hans. 

b. Samruni rafmagnselds í hans tilfelli leiðir til lausnar frá takmörkunarhring plánetukerfisins 

og gerir honum kleift að vera meðvitaður á kosmíska geðsviðinu. 

 

SÓLARLOGOS 

a. Samruni elds efnisins og hugans leiðir til lausnar hans frá takmörkunarhring sólkerfisins, 

og gefur honum frelsi á kosmíska efnis- geð- og lægri sviðsstigum kosmíska hugarsviðsins. 

b. Samruni rafmangseldsins við hina tvo gerir honum kleift að vera meðvitaður í orsakalíkama 

sínum, og samsvara þannig þróun mannsins í heimunum þrem. 

 

 

 

 


