
267 
 

 

                                  FRÆÐSLA UM KOSMÍSKA ELDINN 
 
 

ANNAR HLUTI 

ÞÁTTUR B 

MANAS SEM KOSMÍSKUR, SÓLKERFISLEGUR OG MENNSKUR ÞÁTTUR 

 

I.  UPPRUNI MANAS EÐA HUGAR 

1. Manas í kosmískum skilningi. 

a. Séreðlismyndun. 

b. Aðferð vitundarvígslu. 

 

2. Manas í plánetuskilningi. 

a. Vitund og tilvist. 

b. Vilji og skipulegur tilgangur. 

 

3. Manas í mennskum skilningi. 

a. Maður og Plánetulogos. 

b. Logos okkar hnattakerfis. 

c. Venus og hnattakeðja Jarðar. 

 

4. Manas og hnattakeðja Jarðar. 

a. Jarðarkeðjan og mónadar í holdgun. 

b. Fjórða náttúruríkið og Helgivaldið. 

c. Framtíðarsýn. 

d. Samantekt. 

 

II.  STAÐA MANAS 

1. Manas og karma. 

2. Manas og karmískur tilgangur. 
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III.  NÚVERANDI ÞRÓUNARSTIG MANAS 

1. Á plánetunum. 

2. Í sólkerfinu. 

3. Á Jörðinni. 

 

IV.  FRAMTÍÐ MANAS 

1. Einkenni manasþáttarins. 

a. Dómgreind. 

b. Skipuleg virkni. 

c. Aðlögunarhæfni. 

 

2. Þróun hins mennska hugar. 

a. Geislaáhrif. 

b. Dýr, menn og geislarnir. 

c. Tegundir karma. 

 

3. Manas í lokaumferðunum. 

a. Umbreytingarferlið. 

b. Samfjöllun. 

 

I. UPPRUNI MANAS EÐA HUGAR 

    Viðfangsefni okkar nú (ef við tökum þessa þrjá liði í röð) er eldur hugans í tengsl-um við 

sólarlogos.  Áður hefur verið bent á að himnamaður hefur lokið fullum þroska hugarins, og 

þess vegna getum við líka sagt um Sólarlogosinn, að kosmískur hugur, eða fimmti 

eðlisþátturinn, sé megin einkenni Hans, og að Hann hafi fullkomnað manas á fyrri 

sólkerfistíma.  Við getum nú tekið til umfjöllunar fyrsta liðinn: 

1.  Manas í kosmískum skilningi. 

Hvaðan kemur þessi eldur?  Hver eru upptök þessa lífgefandi hita, eða sveiflu-virkni, sem er 

ríkjandi einkenni allra lífvera?  Hve langt aftur í tímann er unnt að fara?  Getum við fengið 

einhverja hugmynd um uppruna hans?  Hvað er þessi niður-streymandi eldur sem lífgar hið 

myrka efni? 
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a.  Séreðlismyndun. 

Ef til vill mun það varpa ljósi á málið ef við tökum til athugunar hugtakið SÉREÐLIS-

MYNDUN, eða það ferli vitsmunalegrar sjálfsuppgötvunar sem greinir menn svo greinilega 

frá dýrum.  Við séreðlismyndunina nálgast pólarnir tveir, og þegar þeir mætast blossar fram 

ljós sem lýsir upp myrkur efnisins, og leiðir í ljós veginn sem pílagrímurinn verður að feta aftur 

til uppsprettunnar. 

Hjá manninum veldur þessi uppljómun: 

Sjálfsvitund. 

Tilgangi. 

Aðgreiningu frá öllum öðrum einstaklingum eða sviðum. 

Vitund, umfram allt. 

Hæfni til að þroskast. 

Getu til að „skína æ bjartar til hins fullkomna dags.“ 

 

Þetta gildir einnig um sólarlogos og himnamann. 

    Séreðlismyndun merkir bókstaflega það að tveir þættir, andi og efni, koma saman (út úr 

myrkri hins óhlutlæga) með tilstilli þriðja þáttarins sem er vitsmunalegur vilji, markmið og 

athöfn lífveru.  Þegar þessir tveir pólar nálgast verður til ljós, logi blossar fram, hnattsvið 

geislandi dýrðar sést, og smám saman eykst ljósstyrkur, hiti og geislun hnattsviðsins þar til 

fullum styrk eða fullkomnun er náð.  Tökum eftir og gerum greinarmun á orðunum ljós, hiti og 

geislun, sem eru hin einkennandi sérkenni allra sjálfsvitandi vera frá guðum til manna. 

Maðurinn er byrjaður að uppgötva hluta leyndardómsins með vísindaþekkingu sinni og hæfni 

til að framleiða rafmagn sem notað er til lýsingar, upphitunar og lækninga.  Eftir því sem nemar 

á efnissviðinu uppgötva meira um þetta viðfangsefni, verður ráðgáta tilvistar og skapandi starfs 

auðleystari. 

Hægt er að læra meira um uppruna elds hugans með því að kynna sér hinar mis-munandi 

aðferðir við séreðlismyndun.  Þessar aðferðir eru þrjár talsins hvað manninn áhrærir, en líklegt 

er að til séu allmargar fleiri aðferðir sem eru óskiljanlegar takmörkuðum skilningi mannsins.  

Þessar þrjár aðferðir eru: 

1.  Aðferðin sem notuð var á tunglkeðjunni (plánetubirtingin á undan okkar hnattakeðju), þegar 

eðlislægur kraftur og orka olli sameiningu eldanna þriggja, þannig að eldur efnisins snerti eld 

andans með tilstilli hinnar duldu nálægðar eldlegs neista hugans.  Þessi neisti huga, glæddur af 
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eðlishvötinni, knúði efnisformið eða efnið til slíkrar virkni og hátíðni að samband náðist við 

hinn gagnstæða pól.  Dýrmennið þráði; andinn svaraði; frjóangi vitsmunanna hafði gegnsýrt 

efnið eins og ger.  Þannig vaknaði vitund.  Þessi aðferð var notuð á fyrra sólkerfistímabili í 

tengslum við Himnamennina; þetta var aðferðin sem Þeir notuðu, og þessar háþróuðu verur 

öðluðust vitund og náðu stjórn á lægri þrem sviðum kosmíska efnissviðsins – sviðunum sem 

menn eru núna að reyna að ná valdi yfir.  Séreðlismyndun Þeirra var afleiðing viðleitni um 

óumræðilega langt tímaskeið1.  Síðasta sólkerfistímabil var miklu lengra en núverandi 

sólkerfistímabil mun verða, og kraftur efnisins vaknaði í framrás aldanna.  Þetta var tímabilið 

þegar unnið var að lífgun atómvafninganna í efnislega frumkjarna Logossins. 

Við þessa aðferð séreðlismyndunar er áherslan lögð á þá staðreynd að meginþáttur manas er 

eitt af því sem einkennir Logosinn, og er hluti af Hans guðlega eðli.  Uppruna manas má því 

rekja beint til tilveru Hans eða sjálfs; hann er hluti af inntaki hins guðlega orsakalíkama, og 

gegnsýrir því alla raunbirtingu Logossins.  Þess vegna er sú fullyrðing rétt, að uppruna 

kosmísks manas megi rekja til kosmíska hugarsviðsins, og að hann sé hluti eldsins sem lífgar 

það svið. 

2.  Í núverandi öðru sólkerfi, og í tengslum við aðferðina sem notuð er í því, er annað atriði 

sem verðskuldar athygli okkar.  Eldur hugans á upptök sín í stjörnuþyrp-ingu sem efnisleg 

vísindi töldu, þar til nýlega, að hefði ekki nein náin tengsl við okkar sólkerfi vegna hinnar miklu 

fjarlægðar.  Sólin „Síríus“ er uppspretta manas hjá Logosinum á sama hátt og Sjöstirnið tengist 

þróun manas hjá Himnamönnunum og Venus stuðlaði að birtingu hugans í Jarðarkeðjunni.  

Sérhver var undanfari hins, eða var undirrótin að birtingu fyrstu flöktandi neista vitundar hjá 

umræddum heildum.  Í öllum tilfellum var aðferðin hægfara vöxtur þar til vitundin blossaði 

skyndilega fram vegna milligöngu krafts, sem virtist koma frá ytri uppsprettu: 

1. Logosinn……………… Sólkerfið…………….. Síríus 

2. Himnamennirnir sjö…. Plánetukerfi…… Sjöstirnið 

3. Himnamaður ………………..Jarðarkeðjan……. Venus 

Þessi önnur aðferð felst í því að þróunarferlinu er flýtt fyrir tilstilli utanaðkomandi áhrifaafla; 

þau leitast við að vekja vitundina, og stuðla að samruna pólanna.  Fyrsta aðferðin sem rætt var 

um var aðferð fyrra sólkerfis.  Aðferðin sem við erum nú að fjalla um er einkennandi fyrir 

núverandi sólkerfi, og hún verður notuð allt til loka sól-kerfistímans (mahamanvantara). 

                         
1 Tími séreðlismyndunar Sólarlogosa er enn fjarlægari og hefur ekki þýðingu 

fyrir okkur hér og nú, að öðru leyti en því að lögmál hliðstæðnanna er virkt. 
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Sú staðreynd að fyrri aðferðin var notuð í tunglkeðjunni er aðeins til vitnis um stöðugleika 

lögmáls endurtekninga, þar sem öll meiri tímaskeið innifela á fyrstu stigum öll hin minni, og 

endurtaka fyrri ferli.  Þessa staðreynd má sjá til dæmis í þroskaferli mannsfósturs, því að fóstrið 

endurtekur öll fyrri stig þróunarinnar þar til mannsformi er náð; einnig vitum við að fjórða 

umferðin endurtekur stuttlega hinar þrjár fyrri, en hefur samt sína eigin auðkennandi eiginleika. 

 

b.  Aðferð vitundarvígslu. 

Í þessari annarri aðferð eru notaðir „vígslusprotar“ til að ná fram vissum áhrifum. 

Vígslusprotarnir eru af fjórum gerðum: 

1. Kosmískur, beitt af kosmískum Logos í vígslum sólarlogoss og hinna þriggja megin 

Plánetulogosa. 

2. Sólkerfislegur, sem sólarlogos beitir í vígslum plánetulogoss.  

3. Plánetusproti sem Plánetulogosinn beitir við vígsluathafnir og við þriðju, fjórðu og 

fimmtu meginvígslurnar, ásamt hinum tveim æðri.  

4. Helgivaldssproti sem Helgivaldið beitir við minni vígslur og heimsfræðarinn2 við 

fyrstu tvær vígslur hugans. 

Þegar maðurinn öðlaðist einstaklingsvitund á Lemúríutímabilinu (fyrir um það bil átján milljón 

árum), var það vegna beitingar vígslusprotans á Logos hnattakeðju Jarðarinnar sem gerði vissar 

orkustöðvar í líkama Hans virkar ásamt tilsvarandi heildum. Þessi beiting, sem veitir vitund á 

einhverju sviði, vakti í raun lífið til vitsmunalegrar þátttöku í hugrænu starfi á hugarsviðinu. 

Dýrmennið var meðvitað á efnis- og geðsvið-inu. En með þeirri örvun, sem rafsprotinn 

framkallaði vaknaði það til vitundar á hugarsviðinu. Þannig voru líkamarnir þrír samstilltir og 

hinum innri hugsuði gert kleift að starfa í þeim. 

Allir vígslusprotar hafa viss áhrif: 

a.   Örvun hinna blundandi elda, þar til þeir loga. 

b.  Samfjöllun eldanna vegna innræðrar virkni sem færir þá inn í ummálshring hvers 
annars. 

c.   Aukning á sveifluvirkni einhverrar orkustöðvar, hvort sem það er í manni, 
himnamanni eða sólarlogosi. 

                         
2 Ofangreindar upplýsingar um „sprotana‘‘ eru fengnar úr bókinni Initiation 

Human and Solar, bls. 126. 
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d. Þensla allra líkamanna, en fyrst og fremst orsakalíkamans, sálarlíkamans – þetta á við 

um allar þrjár tegundir vera(29). 

 

Allt þetta gerðist þegar Himnamaður okkar hnattakerfis tók vitundarvígslu fyrir átján milljón 

árum.  Þessi vígsla átti sér stað – eins og áður hefur verið bent á – vegna sérstakrar samstöðu 

keðja, hnatta og hnattakerfa, sem olli svo mikilli örvun allra hugareinda innan líkama Hans að 

niðurstreymi hreinnrar manas-orku frá hinum hugræna vitundarkjarna plánetunnar varð 

mögulegt um vitundarbrú plánetunnar – rás sem er til staðar hjá Plánetulogosinum, en þarf ekki 

að byggja eins og hjá mann-inum.  Samhliða þessari samstöðu myndaðist hliðstæð samstilling 

með einni af stjörnum Sjöstirnisins, sem orsakaði innflæði manas-áhrifa frá þeirri uppsprettu. 
3,4 

3.  Þriðja aðferð séreðlismyndunar er sú sem fylgt verður í næsta sólkerfi.  Við munum þó sjá 

óljóst upphaf á beitingu hennar í þessu sólkerfi.  Hún byggist ekki á dulinni virkni eins og í 

fyrstu aðferðinni, né á rafmagnspólun eins og í annarri aðferð-inni, heldur á sérstöku ferli 

„dulfræðilegs úrnáms“ (hér notum við orðið „afnám“ (abstraction) í frummerkingu sinni sem 

það að fjarlægja eða draga út kjarna).  Þessu dulfræðilega afnámi er komið í kring með 

viljabeitingu sem nú á tímum er óskiljanleg.  Fyrsta aðferð séreðlismyndunar er aðferð þriðja 

meginþáttarins, eða dulinnar virkni, sem fylgir greiðustu leiðinni samkvæmt 

hagkvæmnilögmálinu; önnur aðferðin er hreint raffræðileg og fylgir aðlöðunarlögmálinu; en 

sú þriðja felst í virkum vilja og er enn um sinn óframkvæmanleg og óskiljanleg. 

2.  Manas í plánetuskilningi. 

Í kaflanum hér að framan reyndum við að átta okkur á uppruna manas – hvort sem það er í 

kosmískum skilningi eða öðrum – með því að íhuga séreðlismyndun mannsins og aðferðirnar 

við hana.  Við sáum að séreðlismyndunin felst í meðvituðum skilningi sjálfsins á sambandi 

sínu við það sem myndar ekki-sjálfið, og að hún gerist á þrennan hátt, en af þessum þremur 

aðferðum eru aðeins tvær að einhverju leyti skiljanlegar.  Í öllum tilfellum kemur þessi 

vitundarvöknun á eftir hægfara þroskaskeiði, gerist í svipleiftri á andartaki sjálfsvöknunarinnar, 

                         
3 „Leyndardóm Sjöstirnisins (Pleiades) og sambands þess við Sólarhöfðingjana 

sjö í Stórabirninum, og þar af leiðandi við okkar sjö Himnamenn, er ekki hægt 
að láta í té núna.  Það eru aðeins Chohanar sem tekið hafa sjöundu vígsluna 
sem þekkja það í smáatriðum, þótt sú staðreynd, að slíkt samband er fyrir 
hendi, sé núna útræð vitneskja.‘‘  H.P.B. ræðir um það í the Secret Doctrine. 

 
4 Sjá S.D. II, 711, 725, 726. 
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og á eftir henni kemur annað tímabil hægfara þroska.  Þetta tímabil hægfara þróunar leiðir til 

annarra umskipta sem við nefnum vitundarvígslu.  Í fyrra tilfellinu er um að ræða vígslu inn í 

meðvitaða tilveru, en seinni vígslan leiðir til andlegrar tilvistar eða heildissamsömunar. 

Fyrir Sólarlogosinum er séreðlismyndunin nokkuð sem átti sér stað löngu fyrir þá þríþættu 

birtingu sólkerfa sem fyrir Honum mynda hið eilífa nú, og frá sjónarmiði mannsins tákna fortíð, 

nútíð og framtíð.  Plánetulogos gekk í gegnum séreðlismynd-unina á fyrra sólkerfistímabili; 

maðurinn fer í gegnum þennan atburð á núverandi sólkerfistímabili; plánetuverurnar, sem nú 

eru á efnisþróunarbraut, munu ganga í gegnum hana á næsta sólkerfistímabili. 

a.  Vitund og tilvist.   

Frá víðtækara sjónarmiði eru séreðlismyndun og vitundarvígsla hugtök sömu merkingar; í þeim 

báðum felst hugmyndin um útvíkkun vitundarinnar, eða inngöngu í nýtt ríki náttúrunnar.  Líta 

verður á hæfileikann til að afla sér þekkingar þannig að hann fylgi þroska sjónskynsins, eins 

og áður hefur verið bent á.  Eldur hugans blossaði fram og lýsti upp dýrmennið á tímum 

Lemúríu, en á því óralanga tímabili opnaði sjónskynið fyrir honum skilning á efnissviðinu.  

Ekki má gleyma því að samband huga og sjónar er mjög náið.  Í fyrstu umferðinni, og í fyrsta 

kynstofni í núverandi umferð, þroskaðist heyrnin.  Í annarri umferðinni og í öðrum 

kynstofninum þroskaðist snertiskynið.  Í þriðju umferðinni og samsvarandi kynstofni bættist 

sjónin við hin tvö, og sjálfið sem heyrir, og ekki-sjálfið sem er snert eða skynjað sem 

áþreifanlegt, eru sett í samband hvort við annað og tengd saman með sjóninni – hliðstætt 

vitsmununum sem samtengja.  Þannig gerist blöndun eldanna þriggja, og uppljómun á sér stað.  

En í gegnum allan þennan feril þroska og þróunar er hinn EINI sem heyrir, snertir og sér, og 

túlkar allt sem gerist í samræmi við þróunarstig hugræna eðlisþátt-arins sem býr með honum.  

Þessi frum-túlkandi er Vera óháð þeirri tilvist sem krefst þess að form sé notað.  Hún er lífið 

sem fær efnið til að sveiflast, og hún er því „við-námseldur“; Hún er líf hins hreina anda sem 

er vilji-til-tilvistar, og hagnýtir form, og er því rafmagns-hvöt á kosmíska efnissviðinu eða 

„rafmagnseldur“; Hún er lífið sem ekki aðeins lífgar atómin og rafmagnar þau með sínu eigin 

eðli, heldur veit einnig að hún er eitt með öllu en um leið aðgreind – hið hugsandi, sérgreinandi, 

sjálfsvitandi eitthvað sem við nefnum HUGA eða „sólareld.“  Alheimslegur hugur eða manas 

gegnsýrir allt og er á sama hátt sú sjálfsvitandi, séreðlismyndaða Vera hvers líkami innifelur 

okkar Sólarlogos ásamt nokkrum öðrum Sólarlogosum; hvers eldur, hiti og geislun felur í sér 

önnur sólkerfi og sameinar þau okkar sólkerfi, svo að einn full-gerður líforkulíkami myndar 

raunbirtingu þessarar máttugu kosmísku Veru.  Kraft-sveipir á kosmíska ethersviðinu mynda 

hina etherísku uppbyggingu sjö sólkerfa á sama hátt og líkamar Himnamannana sjö mynda 
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etherískar orkustöðvar Sólar-logossins, og sjö orkustöðvar manns (í etherísku efni) eru hin 

lífgefandi rafhvöt lífs hans. 

Ógerlegt er að tjá uppruna manas nema í gegnum raunbirtingu sólkerfaþyrpinga, sólkerfis eða 

manns.  Það er ekki fyrr en menn gera sér grein fyrir þeirri staðreynd að sérhvert plánetukerfi, 

til dæmis, er raunbirtingarlíkami himnamanns sem er hinn stjórnandi hugur viðkomandi kerfis, 

og hinn lífgefandi meginþáttur manas-orkunnar eða hinnar virku sérgreinandi hæfni sem 

sérhvert atóm í því kerfi sýnir; það er ekki fyrr en menn skilja að sólarlogos er á sama hátt hinn 

hugræni meginþáttur hinna stóru atóma sem við nefnum hnattakerfi í sólkerfi; það er ekki fyrr 

en mönnum er ljóst að kosmískur Logos er einnig frumhvöt hugans í þeim gríðarstóru atómum 

sem við nefnum sólkerfi; það er ekki fyrr en menn viðurkenna að maðurinn er hinn lífgefandi 

og aðgreinandi hæfileiki þeirra örsmáu eininga sem mynda raunbirtingarlíkama hans; og að 

síðustu, það er ekki fyrr en menn hafa íhugað þetta allt og viðurkennt sannindi þess, að ráðgátan 

um uppruna manas verður ekki eins torráðin, og skilningur auðveldari. 

Maðurinn, hugsuðurinn, sá sem veit, meginþáttur manas í miðju hinna mörgu hjúpa sem mynda 

líkama hans, vinnur með rafkraft í þremur líkömum (efnis- geð- og hugarlíkama) í gegnum sjö 

orkustöðvar sem eru brennipunktar krafts og vitsmuna-legrar dreifingar hans um hið smáa 

lífkerfi til ógrynnis smærri atóma, sem eru frum-urnar sem mynda líkamana. 

Himnamaður, á sama hátt og í víðtækari skilningi, hugsuðurinn, sá sem veit, meginþáttur 

manas eða huga, ásamt búddhi eða Krists-eðlisþættinum, vinnur með rafkraft í þremur megin 

starfstækjum sínum eða hnöttum í atmísku, búddhísku og hugrænu efni, og dreifir þeim þaðan 

til ógrynnis frumna sem samsvara einingum tíva og manna. 

Sólarlogos er í enn víðtækari skilningi hinn alltumlykjandi alheimslegi hugur, meginþáttur 

manas, ásamt meginþætti búddhi og vilja, vinnur í gegnum þrjú megin hnattakerfi með tilstilli 

sjö orkustöðva, og í gegnum ógrynni heilda sem eru frumurnar í líkama Hans, á sama hátt og 

menn eru frumur í líkama himnamanns. 

Hinn kosmíski Logos okkar sólkerfis vinnur á svipaðan hátt í gegnum þrjú megin sólkerfi 

(okkar er ekki eitt þeirra), hagnýtir sjö sólkerfi (okkar er eitt þeirra), til dreif-ingar á krafti 

sínum, og hefur ógrynni sjöþættra heilda sem mynda frumurnar í líkama Hans. 

b.  Vilji og skipulegur tilgangur.  Allt sem við getum því staðhæft um uppruna manas er að 

hann er hin sameinaða vilja-virkni, eða ákveðin tjáning þekkts eiginleika einhverrar stór-veru 

sem mótar lífið og hrífur með sér í vitsmunalegt samstarf allar minni lífverurnar sem falla undir 

áhrifasvið hennar.  Segja má til skýringar, að sérhvert okkar sé hin hugsandi ákveðna vera sem 
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gegnir hlutverki hins vitsmunalega meginþáttar og er athafnabrunnur allra þeirra eininga sem 

mynda hina þrjá líkama okkar.  Við öll sveigjum þær að vilja okkar; við aðhöfumst eitthvað, 

og með því þvingum við þær til samstarfs eftir því sem okkur finnst hæfa.  Logosinn gerir hið 

sama á víðtækara sviði.  Hér er að finna vísbendingu sem varpað getur ljósi á karmalögmálið, 

frjálsan vilja og ábyrgð.  Manas er í raun VILJI sem útfærist á efnissviðinu, og sannindi þessa 

munu sjást þegar menn gera sér ljóst að öll okkar svið mynda kosmíska efnissviðið, þar sem 

Vera, óskiljanlega miklu stærri en Logos okkar, er að vinna að ákveðnu markmiði, í gegnum 

Logosinn, í gegnum okkur, í gegnum allt anda-efni sem er hluti af áhrifasviði geislunarvirkni 

Hennar. 

Nokkrar áhugaverðar spurningar hljóta óhjákvæmilega að vakna, en þær þjóna eingöngu þeim 

tilgangi að þroska óhlutstæða hugsun og víkka út vitundina, því við þeim eru ennþá engin svör, 

og svo mun verða áfram.  Hér mætti telja upp nokkrar þeirra: 

 

1. Hver er hin kosmíska Vera í hvers kerfi Logosinn okkar hefur sitt hlutverk? 

2. Hvert er eðli þess mikla markmiðs sem Hún vinnur að? 

3. Hvaða orkustöð í líkama Hennar tilheyrir sólkerfið okkar? 

4. Hvert er eðli þess æviskeiðs sem Hún er núna að ganga í gegnum? 

5. Hver eru hin tíu sólkerfi – hin þrjú og hin sjö – af hverjum sólkerfið okkar er 

eitt?  Eru meginsólkerfin þrjú einhver hinna sjö, eða eru þau sérstök sólkerfi? 

6. Hver er litur, eða grunn-eiginleiki, hinnar kosmísku Veru? 

7. Er litur fjórða kosmíska ethersins (innsæissviðsins) blár, eða er hann fjólublár, 

samsvarandi og okkar fjórða efnislega ethersvið?  Hvers vegna er innsæissviðið 

(búddhi) talið vera gult útrætt séð? 

8. Hverjar eru þrjár meginorkustöðvar í líkama Sólarlogossins okkar og hverjar eru 

hinar fjórar minni? 

9. Hvert er karma hinna mismunandi hnattakerfa? 

10. Hvert er hið ríkjandi karma Logossins sjálfs eins og það hefur áhrif á hin tíu 

hnattakerfi sólkerfisins? 
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Allar þessar spurningar og fjöldi annarra munu vakna í huga hins áhugasama nema, hann getur 

sett þær fram, en lengra kemst hann ekki nú, en í fimmtu umferðinni munu menn gera sér betur 

grein fyrir eðli karma Logoss okkar hnattakeðju.  Orð blinda og forheimska, eins og oft hefur 

verið sagt. 

Niðurstaðan er því sú að ætla má að hægt sé að gera sér að einhverju leyti grein fyrir 

eiginleikum manas, ef neminn lítur á hann sem vitsmunalegan vilja, virkan tilgang, og 

fastmótaða hugmynd einhverrar Veru, sem orsakar tilvist, notar form, og leiðir út afleiðingar 

frá orsökum með efnisgreiningu, sérgreiningu í form, og drífur áfram lífseiningar innan 

áhrifasviðs síns til að ná settu markmiði.  Maðurinn er upp-spretta hugar í efniviði starfstækja 

sinna, og dulin manashvöt þeirra.  Hið sama gildir um himnamann og hans víðtækara 

áhrifasvið, og eins um Sólarlogosinn.  Þeir allir völdu, og formuðu með því móti 

takmörkunarhring sinn; allir hafa ákveðið markmið í huga fyrir hvert æviskeið; allir vinna af 

krafti að því að fylgja og leiða út ákveðnar orsakir sem miða að settu markmiði, og þannig eru 

þeir allir uppsprettur manas í kerfum sínum; allir eru þeir hinn lífgefandi eldur vitsmuna fyrir 

kerfi sín; allir öðlast sitt einstaklingseðli fyrir tilstilli þessa sama manas eiginleika, og víkka 

smám saman út þessa sjálfsvitund þar til hún felur í sér allt innan takmörkunarhrings þeirrar 

Veru sem er uppspretta fimmta meginþáttarins fyrir þá; og allir taka þeir vitundarvígslu og 

öðlast um síðir lausn frá formbirtingu. 

3.  Manas í mennskum skilningi. 

Hér er ætlun okkar fyrst og fremst að taka til skoðunar manninn og manasþáttinn, þroska hans 

í fjórða skapandi lífveldinu, hina mennsku mónada með sérstakri skír-skotun til hnattakeðju 

okkar Jarðar. 

Við höfum séð að manas er hinn virki vilji Veru sem vinnur sig fram í gegnum öll hin minni 

líf sem til samans mynda innihald takmörkunarhrings eða áhrifasviðs hinnar ídveljandi Veru.  

Þess vegna má draga þá ályktun – að maðurinn í þessari hnattakeðju – sé aðeins að tjá markmið 

og vilja Plánetulogossins í hverjum hann er fruma eða minna líf. 

Af þessu leiðir að við þurfum að glíma við vissar ráðgátur sem tengjast æviskeið-um 

Himnamanns okkar hnattakerfis, og sérstaklega í tengslum við þá sérstöku holdgun Hans sem 

er birtingarskeiðið á hinum efnisþétta hnetti, Jörðinni.  Hann íklæðist plánetulíkama eins og 

maður íklæðist efnislíkama, og með tilstilli þessa hlutlæga forms útfærir Hann ætlunarverk sitt 

á efnissviðinu með atbeina eðlisþáttar hugans til að ná fram vissum markmiðum.  Frumurnar í 

líkama Hans laga sig að hugaráhrifunum sem leika um þær, á sama hátt og maðurinn, 
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vitsmunaþátturinn í holdgun á efnissviðinu, sveigir atóm líkama síns að sínu markmiði, og 

örvar æ meir kraftsveipi atómanna með mætti hugans sem leikur um þau. 

Hér gefst tækifæri til að varpa ljósi á nokkuð sem oft glatast í hinni almennu þoku sem umlykur 

þetta viðfangsefni.  Menn og tívar á uppsveigju hinnar andlegu þróunarbrautar, sem eru 

frumurnar í líkama Hans, mynda orkustöðvarnar, en ekki nein önnur lífkerfi í starfstæki Hans.  

Maðurinn hefur líkama sem gerður er úr efni sem nýtt er á mismunandi hátt, en er samt ein 

heild.  Í þessari heild eru ákveðnir hlutar sem eru mikilvægari en aðrir frá sjónarmiði hins 

lífgefandi krafts.  Í þessu sambandi má til dæmis bera líkamshluta eins og hjartað saman við 

kálfann á fótleggnum.  Lífveran, maðurinn, notar báða, en hjartastöðin hefur yfirgnæfandi 

mikilvægi.  Þessu er eins farið hjá himnamanni.  Hin tvö miklu lífveldi tíva og manna eru 

orkustöðvar í líkama Plánetulogossins; aðrar þróunarleiðir á efnisþróunarbraut sem til eru í 

plánetukerfinu, og afgangurinn af hinu virka efni hnattanna og annars sem þar er að finna, fylla 

upp í það sem á vantar af líkama Hans. 

a. Maður og Plánetulogos. Á þessu stigi er ekki mögulegt að fjalla neitt um tívaþróunarleiðina.  

Ég vil beina athyglinni að manninum á Jörðinni.  Til að unnt sé að varpa ljósi á hugmyndina 

um manas og tengsl hans við manninn er nauðsynlegt að benda á nokkur atriði sem þarf að 

hafa í huga varðandi himnamann. 

Í fyrsta lagi, að sérhver himnamaður er orkustöð í líkama Sólarlogoss; af því leiðir að Logos 

hnattakerfis hlýtur að einkennast af einhverjum ríkjandi eiginleika.  Hnatta-kerfin tíu eru hin 

sjö og hin samfjallandi þrjú – ekki hin sjö og hin lægri þrjú.  Lægri orkustöðvarnar voru 

nauðsynlegar í fyrra sólkerfi (frá innræðu sjónarmiði), en teljast ekki með í þessu; þær voru 

samfjallaðar og aðlagaðar þegar myrkvun fyrsta sólkerfisins stóð yfir. 

Í öðru lagi, að sérhver himnamaður er þar af leiðandi holdtekja sérstakrar gerðar rafkrafts sem 

flæðir í gegnum hnattakerfi hans eins og kraftur manns flæðir í gegnum einhverja af etherískum 

orkustöðvum líkama hans.  Hvert hnattakerfi, eins og orkustöð í manni: 

a. Sveiflast með ákveðinni tíðni. 

b. Hefur sinn sérstaka litblæ. 

c. Líkist gríðarstórum lótus, frá æðra sviði séð. 

d. Inniheldur ákveðinn fjölda krónublaða (kraftsveipa) í samræmi við sveiflu-

hæfni sína. 
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e. Er tengt, á rúmfræðilegan hátt, vissum öðrum orkustöðvum himnamanna, og 

myndar þannig sólkerfislega þríhyrninga.5 

f. Einkennist af mismunandi virkni sem tengist þeirri vígslu sem Logosinn stefnir 

að.  Þannig getur athygli og sérhæfð örvun Logossins beinst að einhverri einni orkustöð 

eða himnamanni á ákveðnu tímaskeiði, og á öðru tímaskeiði getur hún beinst að allt 

öðru hnattakerfi.  Um nokkurt skeið hefur Logosinn beint athygli sinni að 

Jarðarhnattakerfinu og Satúrnusi, og á sama tíma hefur hann örvað Úranus.  Margt eflist 

því og eykst, og aukinn þróunarhraði er afleiðing þessarar guðlegu athygli. 

Þegar þessar staðreyndir eru hafðar í huga er augljóst að samverkanin og marg-þættingin eru 

af því feikna umfangi, að maðurinn getur ekki annað en viðurkennt það sem staðreynd og beðið 

með útskýringar þar til vitundarþroskinn hefur náð lengra. 

Í þriðja lagi er sú orkustöð Logossins, sem okkar hnattakerfi myndar og sú gerð af rafmagnseldi 

sem flæðir um hana, einn af leyndardómum vígslunnar.  „Bræðurnir sjö,“ eða hinar sjö tegundir 

fóhatkrafts, tjá sig í gegnum orkustöðvarnar sjö, en það er ekki fyrr en við þriðju vígsluna að 

það opinberast hver þeirra lífgar okkar hnattakerfi.  Helgivaldið nær markmiðum þróunarinnar 

með þekkingu á eðli og eiginleikum rafkrafts orkustöðvar okkar og vitneskju um hvaða stöðu 

hún hefur í líkama Logossins.  Það er augljóst að Himnamaðurinn sem er fulltrúi fyrir 

kúndalini-stöðina, vinnur til dæmis, á annan hátt og hefur annað markmið og aðferðir en bróðir 

hans sem er fulltrúi fyrir hjartastöðina eða Himnamaðurinn sem lífgar sólarplexus-stöð 

Logossins.  Af þessu er ljóst að, 

a. gerð rafkrafts, 

b. sveifluvirkni, 

c. markmið, 

d. þróunarstig og 

e. tvíþætt og þríþætt samspil 

 

hvers himnamanns fyrir sig hlýtur að vera mismunandi, og á sama hátt eru þróunar-leiðirnar 

sem mynda frumurnar í líkama þeirra mismunandi.  Lítið hefur verið gefið upp um þær tegundir 

þróunarleiða sem er að finna á öðrum hnattakerfum í okkar sólkerfi.  Látum nægja að segja að 

                         
5 Vísbending um þennan orkuþríhyrning var gefin í Letters on Occult 

Meditation, bls. 79-84, þar sem rætt er um manninn og orkustöðvar hans. 
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á einhverjum hnetti í öllum hnattakerfunum, sé að finna menn eða sjálfsvitandi verur.  

Aðstæður, umhverfi og form geta verið mismunandi, en hið mennska lífveldi er til staðar í 

öllum hnattakerfunum. 

Einnig þarf að hafa í huga að alveg eins og allir sjö Himnamennirnir í líkama Logossins eru 

sjálfir undir áhrifum frá sjö Sólarlogosum (orðið „áhrif“ er hér notað í stjörnuspekilegri 

merkingu), þannig eru allir hnettirnir sjö í hnattakerfi undir áhrifum Himnamannanna sjö.  

Hnattakerfi má líkja við sólkerfi.  Sérhver Himnamannanna geislar frá sér áhrifum sínum, og 

örvar á einhvern hátt aðra orkustöð eða hnött.  Ef við orðum þetta á annan hátt, þá má segja að 

segulmagnsáhrif Hans skynjist af bræðrum Hans í meiri eða minni mæli í samræmi við 

verkefnin sem unnið er að hverju sinni.  Nú á tímum eru Himnamennirnir fulltrúar fyrir 

orkustöðvar á mismunandi stigum örvunar, og þar sem þær eru ekki jafn þroskaðar og eru ekki 

enn sálrænt tengdar, er þessu samspili segulmagns lítill gaumur gefinn, og hið sálræna flæði 

frá einu hnattakerfi til annars er lítið hagnýtt og á því er lítill skilningur.  Eftir því sem tímar 

líða verður þetta samspil krafts augljósara, og þá verður krafturinn hagnýttur á meðvitaðan hátt.  

Þegar menn, til dæmis, þekkja, 

a. eiginleika kraftsins sem flæðir í gegnum hnattakerfið þeirra; 

b. markmið og nafn orkustöðvarinnar sem þeir eru hluti af; 

c. orkustöðina eða Himnamanninn sem tengist Logos þeirra hnattakerfis; 

d. hvaða tvö hnattakerfi mynda, ásamt þeirra kerfi, þríhyrning guðlegs orku-
streymis á ákveðnu þróunarstigi; 

e. leyndardóm tímaskeiðanna, eða tímabil örvunar og örvunarleysis; 

þá fer líkami Logossins að nálgast markmið sitt; þá fer Logos hnattakerfisins okkar að blanda 

og samþætta og samræma öll starfstæki sín; þá mun krafturinn flæða óhindrað um allar 

orkustöðvarnar; þá mun dýrðarljóminn blossa fram, og sérhver fruma í sér-hverjum líkama – 

Logoss, plánetu, tíva og manns – ljóma fram í fullkomnaðri dýrð, sveiflast með aðhæfðri 

nákvæmni, og kosmísk vígsla verður tekin. 

 

b.  Logos okkar hnattakerfis.   

Hægt er að líta á Himnamann eða Plánetulogos hnattakerfis Jarðarinnar á ýmsa vegu, en eins 

og við erum vön þá munum við einfaldlega setja fram staðhæfingar um Hann í töfluformi.  

Þessar fullyrðingar ættu að þjóna þeim tilgangi að gera STAÐ-REYNDINA um 

persónueiginleika þessarar miklu Veru, starfið sem Hann er að leitast við að inna af hendi og 
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tengsl Hans við hið mennska lífveldi, mun raunverulegra fyrir nemanum þegar hann íhugar þær 

í heild sinni.  Við verðum þó að hafa í huga við rannsókn þessa efnis að ekki er mögulegt að 

birta almenningi upplýsingar um hver Hann er, hvaða númer Hann ber og hvaða vitundarþroska 

Hann hefur náð.  Eins og áður hefur verið bent á eru slíkir leyndardómar aðeins ætlaðir þeim 

sem svarið hafa þagnareið.  En það ætti að vera óhætt að láta í té nokkrar almennar hugmyndir, 

áður en við tökum sérstaklega fyrir núverandi hnattakeðju og umferð. 

Spyrja mætti, að hvaða gagni þessar upplýsingar geta komið, og hvaða tilgangi þær þjóni á 

þessum tímum heimsvanda.  Auk þeirrar staðreyndar, að ófrávíkjanlegt lögmál ræður 

tímatengdum opinberunum sanninda, þá má benda á til íhugunar að það verður til mikilla bóta 

þegar stórir hópar manna gera sér grein fyrir markmiði sérstakra raunbirtinga, þegar þeir átta 

sig á að öll form eru aðeins tjáningarmáti ákveðinna vera, sem nýta þau í ákveðinn tíma í þeim 

tilgangi að ná vissu markmiði, og að sérhvert líf – stórt sem smátt – þjónar sínum eigin tilgangi, 

en er um leið háð hinum meiri tilgangi þeirrar Veru, hvers líkama það er hluti af.  Ekki er unnt 

að láta í té smáatriði áætlunarinnar.  Hægt er að gefa til kynna almennt – sólkerfislegt, plánetu 

og lífríkis – ágrip, og koma með þeim upplýsingum skipulagi á hugsanir manna þegar þeir 

íhuga þá óreiðu sem virðist ríkja nú á tímum.  Gleymum því ekki að þegar reglu er komið á, og 

samtengdar hugsanir hugsaðar á hugarsviðinu, mun það um síðir leiða til reglu á efnissviðinu. 

Plánetulogos okkar hnattakerfis er einn af hinum fjórum minni Logosum, eða Geisladrottnum, 

og hefur því sérstaka umsjón með þróun á einni eigind manasþátt-arins.  Eins og við vitum eru 

minni geislarnir fjórir samfjallaðir eða aðlagaðir inn í geislann sem Mahachohan er fulltrúi fyrir 

á okkar Jörð.  Hann er Lávarður þriðja megingeislans eða eðlisþáttarins, og samfjallar hina 

fjóra.  Þessir fjórir geislar ásamt samfjöllunargeislanum gera til samans hina fimm geisla manas 

eða hugar.  Við getum litið á þá sem: 

a.  Hinn fimmþætta eðlisþátt Brahma. 

b  Þeir voru geislarnir fimm sem mikilvægastir voru í fyrsta sólkerfinu, og voru hinir 
fimm sjálfsvitandi Himnamenn, sem nefndust hinir hugbornu synir Brahma.  
Séreðlismyndun þeirra fjögurra í því sólkerfi varð til þess að hin mikla kosmíska Vera 
sem gengur undir nafninu Brahma gekkst einnig undir séreðlismyndunina.  Hún varð 
sjálfsvitandi og hinir fjórir tóku þátt í að mynda líkama hennar. 

a.  Fulltrúar þeirra á Jörðinni eru hinir fimm Kúmarar, sem hlýddu lögmálinu og tóku 
mannsform, eins og H.P.B.6 gefur í skyn á ýmsum stöðum í The Secret Doctrine. 

                         
6 S.D. I, 493. 
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Okkar hnattakerfi er talið hið fjórða, og eitt hið mikilvægasta í sólkerfinu á þessu sérstaka 

tímaskeiði af eftirfarandi ástæðum: 

Sólkerfið okkar er talið vera af fjórðu gráðu, og hnattakerfi okkar er hið fjórða í röðinni, þess 

vegna skapast um tíma sérstakt tækifæri fyrir Plánetulogos okkar vegna þessarar tölulegu 

samstillingar.  Það leiðir til þess að athygli hins guðlega kúndalini-elds beinist að þessari 

orkustöð, hnattakerfi okkar, og afleiðingarnar eru farnar að koma í ljós. 

Innan okkar hnattakerfis, er hnattakeðja Jarðar sú hnattakeðja sem skiptir okkur mestu máli, og 

er um tíma mikilvægust Plánetulogosinum, hún er einnig hin fjórða í röðinni, sem veldur 

þannig annarri samstillingu sem er mjög afdrifarík.  Henni fylgir sérstakt tækifæri, og hún 

opnar fyrir innflæði kosmísks krafts, eða lífgefandi raforku sem á upptök sín utan sólkerfisins.  

Afleiðing þessarar gífurlegu örvunar leiðir til þess sem fyrir okkar augum líkist 

náttúruhamförum, og gríðarlegri eyðingu forma, en er einfaldlega hinn nauðsynlegi fylgifiskur 

örvunar lífsins innan formsins, og sundrunar hins takmarkandi forms sem ekki stenst hina 

kosmísku þenslu. 

Og innan keðjunnar er Jörðin hnötturinn, sem á þessum tíma er miðpunktur athyglinnar, eða 

felur í sér á sérstakan hátt líf Plánetulogossins, þess fjórða í röðinni.  Þetta veldur enn frekari 

samstillingu. 

Bætið við framangreindar staðreyndir þeirri viðurkenndu þekkingu, að við erum nú stödd í 

fjórðu umferðinni, og þá höfum við fimmþætta samstillingu sem hefur magnað gildi fyrir okkur 

öll, þótt hún hafi haft enn meira gildi í fjórða kynstofninum, og leitt til ákaflega mikilvægs 

sálræns atburðar sem var opnun dyra vígslunnar fyrir mannríkið. 

Þessar mikilvægu staðreyndir eru þess verðar að allir dulfræðinemar skoði þær og íhugi 

vandlega.  Þær eru lykillinn að því að hægt sé að öðlast einhvern skilning á manas og 

plánetuþróuninni.  Hvað er þá um að ræða í þessari sérstöku tímabundnu samstillingu? 

1. Sólkerfi af fjórðu gráðu. 

2. Fjórða hnattakerfið í sólkerfinu. 

3. Fjórða keðjan í hnattakerfinu. 

4. Fjórði hnötturinn í hnattakeðjunni. 

5. Fjórða umferðin.7 

                         
7 Berið einnig saman eftirfarandi hliðstæður: 
Hið helga Tetrakty ................ Hinn raunbirti Logos. 
Fjórða skapandi lífríkið .......... Mannkynið. 
Fjórða frumtakið .................. Lægri hugurinn. 
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Allt þetta er virkt núna á þessu sama tímabili, og þetta eru þættir í samtímis sam-stillingu sem 

veldur opnun á rás beint frá hjarta okkar hnattakerfis, í gegnum alla takmörkunarhringi, allt til 

hinnar kosmísku hliðstæðu sem er að finna utan sólkerfisins. 

Við allt þetta verðum við að bæta enn einni staðreynd, þeirri að við erum að skoða þróun hins 

fjórða skapandi lífveldis, og það er augljóst öllum nemum að í þessum hugmyndum felst 

vísbending, ekki aðeins um manninn, heldur um alla þróunina sem hann tekur þátt í. 

Fjórða skapandi lífveldið er í eðli sínu lífveldi manas.  Þetta er ekki leikur að orðum, heldur 

staðhæfing sem hefur djúpt dulfræðilegt gildi.  Því hefur verið haldið fram mjög réttilega að 

fimm lífveldi af tólf hafi horfið á braut, og að sjö séu eftir.  Af þess-um sjö er okkar mennska 

lífveldi númer fjögur, en bókstaflega hið níunda ef við teljum öll tólf.  Í þessu sambandi væri 

gott að tengja við þetta það sem staðhæft hefur verið um áhrif þess að hinir fimm Kúmarar eða 

Himnamenn, sem óyggjandi fela í sér meginþátt manas, (eða geislarnir fimm sem Þeir ráða, 

sem sólkerfisleg hliðstæða Mahachohans) þroskuðu manas-þáttinn í fyrra sólkerfi; Þeir hafa 

horfið út úr bylgju manas-áhrifa hvað Þeirra eigið eðli varðar. 

Við þurfum einnig að muna að níu er tala vígslunnar, eða hinna meiri manas-vígslna, þar sem 

maðurinn verður hinn fullkomni Níu, eða að þessi tala er bókstaflega númer lífveldis hans.  

Þetta er svo frá sjónarmiði sólkerfanna þriggja, þótt núverandi tala sé fjórir frá sólkerfislegu 

sjónarmiði. 

Þegar við íhugum þessar mismunandi staðhæfingar um okkar hnattakerfi og Stjórnanda þess, 

höfum við séð að þetta sérstaka tímaskeið, eða æviskeið Hans, hefur gríðarlegt mikilvægi, ekki 

aðeins fyrir Hann heldur allt sólkerfið.  Plánetulogos þessa hnattakerfis sinnir aðallega 

ákveðnum hópi eininga, eða þeim mónödum sem óma í Hans tóntegund, hafa sama litblæ og 

Hann, svara sama númeri, og eru dulfræðilega þekktir undir sama nafni.  Hér þarf að leggja 

áherslu á eitt atriði: allir mónadar falla undir áhrif mismunandi Plánetulogosa á mismunandi 

tímum, og allir eru til staðar á einhverjum tíma í sérhverju hnattakerfi.  Þetta merkir ekki að 

hver einasti einstaklingur eigi einhver æviskeið í öllum hnattakerfunum.  Þetta merkir að á 

einhverjum hnetti í hverju hnattakerfi eru til staðar mennskir einstaklingar, annað hvort á undan 

efnislegri holdgun, milli mismunandi sálartímaskeiða (sem er allt annað en tímaskeiðin á milli 

                         
Fjórði kynstofninn ................ Kamamanas. 
Fjórða frumefnið .................. Vatn (S.D. I, 95, 640) 
Fjögur sannindi ................... S.D. I, 70 
Fjórar tillögur ................... S.D. I, 107 
Fjórar vígslur .................... S.D. I, 227 
Fjórða sviðið ..................... Búddhi, fjórði kosmíski etherinn. 
Fjórða efnislega sviðsstigið ...... Fjórði etherinn. 

Fjórða umferðin Sú núverandi. 
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æviskeiða), milli mismunandi umferða eða manvantara, eða milli mismunandi kynstofna og 

kynþátta.  Eins og frá er greint í ýmsum dulfræðiritum, gengust margir háþróaðir einstaklingar 

af núverandi mannkyni undir séreðlismyndunina á tunglkeðjunni, og tóku ekki efnislegt form 

á hnattakeðju Jarðar fyrr en í fjórða kynstofninum, og komust þannig hjá holdgun í fyrstu þrem 

umferðunum og í fyrstu þrem kynstofnunum í fjórðu umferðinni.  Á meðan komust þeir undir 

áhrif Logoss annars hnattakerfis, og á þessum óralanga tíma voru þeir uppteknir við að glæða 

manas-logann, og þroska eigindir manas, svo að í Atlantis kynstofninum voru þeir hæfilega 

búnir undir það að bregðast við lífsaðstæðum þess tíma. 

Þátttaka í lífi og áhrifum mismunandi hnattakerfa er komið í kring með fernum hætti: 

Í fyrsta lagi, með því að verja tímanum milli sálartímaskeiða efnisholdgana á þeim hnetti í 

hnattakerfi þeirra sem samsvarar tölulega því hnattakerfi sem óskað er eftir áhrifum frá, annað 

hvort vegna vísvitandi ákvörðunar eða af karmískri nauðsyn.  Sér-hver hnöttur í keðju er 

dulfræðilega tengdur keðju með sama númeri og hnattakerfi með sama númeri.  Til dæmis, 

hnöttur 2, keðja 2 og hnattakerfi 2 í umferð 2 eru tengd og lífguð á sérstakan hátt, og eru 

miðpunktur sérstakrar athygli Logoss þess hnatta-kerfis.  Sem annað dæmi má nefna að hnöttur 

2 og keðja 2 í umferð 2 í hvaða hnatta-kerfi sem er, til dæmis hinu fimmta, eru sambærilega 

samstillt eða tengd dulfræðilega öðru hnattakerfinu.  Það gefur öllum einingum í líkama 

sérhvers Logoss tækifæri til að komast undir áhrif annars Logoss, og inn í útgeislun Hans. 

Í öðru lagi, með beinum flutningi eininga í holdgun í einhverju hnattakerfi (á þeim tíma þegar 

hlé verður á holdgunum) til einhvers hnattar í öðru hnattakerfi, þar sem þær verða fyrir örvun 

og áhrifum frá sveiflum sem einkenna það kerfi.  Þessar tvær aðferðir eru algengastar.  Þessi 

flutningur virðist dularfullur og nánast ógerlegur nema neminn sé svo athugull að gera sér grein 

fyrir því að það er flutningur á hinum sjálfsvitandi lífum en ekki flutningur formanna sem þau 

nota.  Þetta á við hinn sálræna þátt og byggist á einingu heimssálarinnar, en er aðeins mögulegt 

á þeim tímum þegar tveir Himnamenn eru að leita hvors annars – samkvæmt lögmáli aðlöðunar 

– og eru þannig að færast inn í segulmagns-áhrifasvið hvors annars. 

Í þriðja lagi, með meðvitaðri ferð vígsluhafans, fyrir tilstilli vígslu, frá einu hnatta-kerfi til 

annars.  Þetta er oft gert, og vísbendingar um þetta hafa verið gefnar af ýms-um höfundum og 

hugsuðum, þótt ýmsir hafi ruglað saman hnöttum þeirra eigin keðju við hnattakerfi með sama 

númeri, eða hafa ruglað saman annarri keðju innan sama hnattakerfis við annað hnattakerfi. 
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Í fjórða lagi, er sú aðferð að nota viss máttarorð og formúlur við flutning vitundar- eða 

lífseininga inn í einbeittan kraft Geisladrottins.  Um þessa leið er ekki unnt að fjöl-yrða, því 

þessi máttarorð eru innræð og notkun þeirra er ákaflega hættuleg óvígðum. 

Plánetulogos okkar hnattakerfis er nefndur „Hinn fyrsti Kúmara,“ Höfuðvígjandinn eini, og 

staðhæft er að Hann hafi komið til þessarar plánetu frá Venusi, þar sem Venus sé 

„móðurhnöttur Jarðar.“  Þetta þarfnast nánari skýringar, þótt ekki sé leyfilegt að gera meira en 

að koma með fáeinar vísbendingar um sannleikann.  Þessi staðreynd er hin leyndardómsfyllsta 

í þróun hnattakerfis okkar, og í henni felst ráðgáta þessa heims-tímabils.  Það er ekki auðvelt 

að gefa sannleikann til kynna, því orðin virðast aðeins dylja og hjúpa. 

Ef til vill er hægt að gefa vísbendingu með því að benda á að það er samsvörun á milli þess 

þegar sálin kemur inn með fullum áhrifum og þess þegar hún nær yfirráðum yfir 

starfstækjunum á vissum tímabilum í lífi manns.  Okkur er sagt að sálin „nái festu“ við sjö ára 

aldurinn, og enn á ný á kynþroskaskeiðinu, og að við tuttugu og eins árs aldurinn verði tak 

hennar enn sterkara.  Og svo þegar æviskeiðin líða nær sálin betri tökum á starfstækjunum og 

sveigir þau að tilgangi sínum á áhrifaríkari og fyllri máta.  Hinn sama hátt má sjá í tengslum 

við himnamann og raunbirtingarlíkama hans, hnattakerfi.  Hafa verður í huga að hvert 

hnattakerfi hefur sjö hnattakeðjur; að hver keðja hefur sjö hnetti, sem til samans gerir fjörutíu 

og níu hnetti; að hver hnöttur á fætur öðrum er lífgaður með lífi Logossins á þeim tímaskeiðum 

sem við nefnum sjö umferðir, sem gera bókstaflega þrjú hundruð fjörutíu og þrjár 

efnisbirtingar, eða þrjú hundruð fjörutíu og þrisvar sinnum nýja hvöt til raunbirtingar.  Við 

þessar megin raun-birtingar þarf að bæta hinum minni, eins og þeim sem við nefnum kynstofna, 

kynþætti og einnig kynkvíslir, og þannig stöndum við frammi fyrir fjölbreytileika sem dugir til 

að slá meðalnemann út af laginu.  Lífhjól plánetunnar snýr, í sínum minni kvarða, lífhjóli hins 

smáa pílagríms sem við nefnum mann; með snúningi sínum dregur það líf Plánetulogossins á 

þróunarbraut sinni inn í sífellt ný og ný form og reynslu, allt þar til eldur andans brennir upp 

alla hina minni elda. 

Eins og áður hefur verið minnst á er sérhver Himnamaður tengdur einum bræðra sinna 

samkvæmt lögmáli gagnkvæmrar aðlöðunar, sem enn raunbirtist á svo lágu stigi á efnissviðinu 

í gegnum mennskt líf sem er innibyrgt í efnislegu formi.  Sálrænt séð er þessi tenging annars 

eðlis, og slíka tengingu er að finna milli Plánetulogoss hnatta-kerfisins sem við nefnum Venus 

og Logoss okkar hnattakerfis.  Þetta sálræna samspil hefur sínar tímabundnu sveiflur, líkt og 

þær sveiflur sem almennt eiga sér stað í öllu lífi.  Á tímum Lemúríu kom tími náins samspils 

sem leiddi til þess að Plánetulogosinn, Leiðtogi Helgivaldsins, Höfuðvígjandinn Eini, 
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efnisbirtist á hinni efnislegu plánetu.  Þetta hefði ekki getað gerst hefði ekki Plánetulogos 

Venusarkerfisins verið í aðstöðu til að tengjast okkar Logosi náið. 

 

c. Venus og hnattakeðja Jarðar.   

Þetta viðfangsefni um komu Logadrottnanna til plánetunnar Jarðar er mjög skylt sambandinu 

á milli Himnamanns Jarðarkerfisins og Lávarðs Venusarkerfisins (eins og greint er frá hér að 

framan).  Lítið er hægt að gera umfram það að gefa í skyn nokkra möguleika, og benda á nokkra 

þætti sem nemar ættu að hafa í huga, þar til leyft verður að birta nánari upplýsingar um þessar 

tvær miklu Verur.  Því hefur verið haldið fram að mannkyn Venusarkerfisins sé komið lengra 

á þróunarbrautinni en við, þar sem Venusarkerfið sé í fimmtu umferðinni og geti þar af leiðandi 

veitt okkur hjálp og að sú hjálp hafi komið á Lemúríutímanum.  Þetta er dæmi um hlutasannleik 

og rangtúlkun á honum.  Venusarkerfið er – eins og sagt er í The Secret Doctrine8 – í sinni 

fimmtu og síðustu umferð; mannkyn Venusar er mjög langt á undan mannkyni Jarðar á vissum 

sviðum, en hinn þýðingarmikli atburður sem átti sér stað í þriðja kynstofninum gerðist af 

eftirfarandi orsökum, en ekki vegna þess að ákveðinn hópur manna hafði náð hærri 

þróunarstöðu: 

 

Í fyrsta lagi, Venusarkerfið er mun virkara en okkar kerfi, þegar litið er á það sem guðlega 

orkustöð, og af þeirri ástæðu er hið segulmagnaða geislunarsvið þess mun stærra.  

Geislunarvirkni þess er svo máttug að á búddíska sviðinu myndaði það segul-mögnuð tengsl 

við þá hnattakeðju í okkar kerfi sem að mestu er byggð úr búddísku efni.  Síðan mynduðust frá 

þeirri keðju segulmögnuð tengsl við samsvarandi hnött í okkar keðju, og afleiðingarnar urðu 

sérstök lífmögnun okkar efnisþéttu plánetu. 

Í öðru lagi, vissir þríhyrningar orkumiðlunar verða til á hinum mismunandi stigum á 

þróunarbrautinni, eins og gerist í þroskaferli manns, eða ef við orðum það á annan hátt, 

mismunandi orkustöðvar tengjast rúmfræðilega, eins og til dæmis: 

 

a. mænurótarstöðin, 

b. sólarplexus-stöðin og 

                         
8 S.D. I, 187.  II, 33-36, 626. 
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c. hjartað; 

eða 

a. sólarplexus-stöðin, 

b. hjartað og 

c. hálsstöðin; 

 

hliðstæð atvik eiga sér stað hjá himnamanni og Sólarlogos.  Þannig atvik gerðist í núverandi 

umferð í tengslum við þá orkustöð sem Plánetulogos okkar lífgar.  Hún tengdist rúmfræðilega 

tveimur öðrum stöðvum, en önnur þeirra var Venus, og guðleg kúndalini – sem streymdi með 

gífurlegum krafti um þennan samstillta þríhyrning – olli þeirri aukningu á sveifluvirkni í 

mannkyninu sem leiddi til séreðlismyndunar.  Rétt er að telja upp hnattakerfin til að byggja á 

frekari umfjöllun okkar: 

 

Hinar sjö plánetur, orkustöðvar eða plánetukerfi: 

1. Vúlkan (sólin í útræðum skilningi). 

2. Venus. 

3. Mars. 

4. Jörðin. 

5. Merkúr. 

6. Júpíter. 

7. Satúrnus. 

 

Hinar þrjár samfjallandi plánetur: 

1. Úranus. 

2. Neptúnus. 

3. Satúrnus. 

Hinn eini Lausnari. 

SÓLIN. 

Ég vil vara ykkur við því að leggja einhverja sérstaka merkingu í raðnúmer þessara sjö 

hnattakerfa, hvort sem átt er við röð þeirra á þróunarbrautinni eða röð eftir mikilvægi, eða stöðu 
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þeirra í tengslum við miðju-plánetuna, sólina, eða hver við aðra.  Aðeins má líta á tvö þeirra 

sem tölulega rétt, á þessu stigi og í þessari umferð, þ.e.a.s. Jörðin, fjórða hnattakerfið, og 

Venus, hið annað.  Venus telst annað hvort vera númer tvö eða númer sex, eftir því hvort kerfin 

eru talin launspekilega eða dulspekilega.  Gagnstætt þessu er Júpíter annað hvort númer sex 

eða tvö, og hafa verður í huga að: 

 

a. Pláneturnar Venus og Júpíter eru nátengdar Jörðinni, og þær munu um síðir mynda 
innræðan þríhyrning. 

b. Satúrnus er samfjöllunarkerfið fyrir þær fjórar plánetur sem eru hreinlega og einfaldlega 
fulltrúar fyrir manas, eða er megin lausnari hinna minni fjögurra, og allra sjö um síðir. 

c. Merkúr er stjarna innsæis, eða hins ummyndaða manas, og á þessu stigi telst hún vera 
fimmta kerfið. 
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Himnamenn Venusar og Júpíters hafa því segulmagnstengingu við Himnamann okkar kerfis.  

Tengslin við Logos Júpíters og áhrif Hans verða ekki þekkt né skynjuð fyrr en sjötta umferðin 

er að fullu hafin, þó munu menn viðurkenna og skynja sveiflutíðni hans í sjötta kynstofninum.  

Um miðja fimmtu umferðina munu Logos Merkúrs, Logos Venusarkerfisins og Jarðar mynda 

tímabundinn orkuþríhyrning.  Við höfum hér veitt upplýsingar sem allt til þessa hefur aðeins 

verið tæpt á, en með núverandi fimmta kynþætti og fjórðu umferð er mannkynið reiðubúið fyrir 

þær; og þær fela í sér lausnina að ráðgátu þessarar umferðar. 

Í þriðja lagi, sú staðhæfing, að Hinn mikli Kúmara, eða Höfuðvígjandinn Eini, hafi komið til 

þessarar plánetu frá Venusi er sönn að því leyti að hún felur í sér þá stað-reynd að Hann kom 

til þessarar efnisþéttu plánetu (hinnar fjórðu) í fjórðu keðjunni frá þeirri keðju í okkar 

hnattakerfi sem nefnd er „Venusarkeðjan“, og er önnur keðjan.  Hann kom fyrir milligöngu 

annars hnattarins í okkar keðju; óljós sveiflutíðni hans var skynjuð (dulfræðilega) í annarri 

umferðinni, en það var ekki fyrr en í þriðja kynstofni fjórðu umferðarinnar sem aðstæður leyfðu 

efnislega holdgun Hans og komu Hans sem Avatars.  Með mikilli virðingu má segja að fyrstu 

þrjár umferðirnar og tveir fyrstu kynstofnarnir í þessari keðju samsvari tímanum fyrir fæðingu; 

og að koma hans í fjórðu umferðinni ásamt vöknun manas hjá mannkyninu samsvari því þegar 

lífsfrumtakið vaknar í ófæddu fóstri á fjórða mánuði meðgöngunnar. 

Samsvörunin heldur gildi sínu, því við lok sjöundu umferðarinnar nær Himna-maðurinn fullum 

þroska, en hefur enn þörf á lokaferlinu við að ná fullkomnun sem gerist á tveimur síðustu 

tímabilunum, 

a. tímabili samfjöllunar inn í meginkerfin þrjú og 

b. tímabili lausnar inn í hið endanlega eina kerfi, 

sem gerir – með mikilli virðingu sagt – hin níu tímabil sem ná yfir meðgöngutíma 

Himnamannsins og eru undanfari fæðingar Hans inn í enn æðri heima.  Hér er að finna mikið 

umhugsunarefni, og margt sem miklu máli skiptir fyrir hinn djúpt hugsandi nema.  Við þetta 

má bæta þeirri ábendingu að við erum hér eingöngu að ræða um Logos okkar hnattakerfis, og 

við verðum að aðgreina með skýrum hætti önnur tímabil fyrir aðra Logosa – nokkuð sem okkur 

er enn ógerlegt.  Eftir því sem menn íhuga þetta betur og velta því fyrir sér, verður undur og 

fegurð áætlunarinnar ljósara. 

Skírskotun til hugmyndarinnar um hinn endanlega Avatar er hér einnig að finna.  Margar 

minniháttar efnisbirtingar koma á undan þessari miklu raunbirtingu, sem verður tímaskeiðið 

þar sem Himnamaðurinn sýnir ímynd þess fullkomnaða eiginleika, eða guðlega meginþáttar, 
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sem Hann fyrst og fremst stendur fyrir, og birtir hann í fullri fegurð sinna fullkomnuðu sjö 

tímaskeiða, áður en Hann fer á vit samrunans í lokamarkmiði samfjöllunarinnar.  Sem orkustöð 

í hinum guðlega líkama hefur Hann náð fullkominni lífmögnun, og hin guðlega kúndalini hefur 

örvað og vakið hinn sólkerfislega Lótus til fullkomnunar.  Um skamma hríð mun Hann skína 

fram geislandi eins og sólin í dýrð sinni; þá mun kúndalini eldurinn færast yfir í hærri 

framvindu spíralrásanna, og Hann mun smátt og smátt innstillast inn á samsvarandi guðlega 

höfuðstöð, æðri þríhyrninginn  

Hin guðlega sjöskipting hangir frá þrenningunni sem þannig myndar tíundina 
og talnaröðunina 7,5,4,3 (S.D. Vol. I, pp 259) 
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Sjöskipting sólkerfisins.Frá miðjum þriðja kynstofni í fjórðu hringrás, til 
“Dómsdags” í miðri fimmtu hringrás 

EFNISPLÁNETURNAR 

Jörðin ……………………4ða keðja  4ði hnöttur    Mars.... 4ða keðja  4ði hnöttur 
Júpiter ……………… 3ja keðja  4ði hnöttur    Vúlkan…..3ja keðja  4ði hnöttur 
Satúrnus……………….3ja keðja  4ði hnöttur    Venus…………5ta keðja  5ti hnöttur 
                        Merkúr…………4ða keðja 5ti hnöttur 
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eða hin æðri þrjú hnattakerfi.  Ef við útskýrum þetta nánar með hliðsjón af manninum, þá mun 

maðurinn eða hin smáheimslega eining ná háu þróunarstigi þar sem hjarta- og höfuðstöð hans 

öðlast fulla lífmögnun og fullkomnun; þær verða að geislandi eldhjólum með fjórvíddarvirkni, 

og samtengdar inn-byrðis ásamt einhverri annarri stöð; þær verða á sama hátt viðfangsefni 

kúndalini orku mannsins.  Þetta er tími mikillar virkni og segulmagnaðrar gagnsemi.  Þessu 

fylgir enn annað tímaskeið þar sem höfuðstöðvarnar þrjár eru að samfjalla hinar sjö minni 

hliðstæður sínar, og kraftur kúndalini streymir þar um einnig.  Sem hið efra, svo hið neðra. 

Ég hef minnst sérstaklega á þessar tvær orkustöðvar í smáheiminum því þær eru nátengdar 

þeim sérstöku tímaskeiðum sem Plánetulogos okkar er að ganga í gegnum, og vegna þess að 

þær standa fyrir þriðja og annan meginþáttinn. 

Við þurfum að hafa í huga að örvun orkustöðvanna er þrenns konar og gera verður skýran 

greinarmun þar á. 

Fyrst kemur örvun hinna guðlegu orkustöðva, eða streymi guðlegrar kúndalini í gegnum 

hnattakerfin sjö um gríðarlega löng tímaskeið. 

Næst verður lífmögnun plánetuorkustöðvanna, eða streymi plánetu-kúndalini í gegnum hinar 

sjö keðjur hnattakerfis. 

Að lokum á sér stað lífmögnun orkustöðva Plánetulogoss, eða streymi kúndalini í gegnum hina 

sjö hnetti hnattakeðju.  Þetta á sér stað í einhverri megin efnisbirtingu Plánetulogossins. 

Hér þarf að taka fram að: 

Með megin efnisbirtingu er átt við raunbirtingu þar sem Plánetulogosinn tekur einhverja 

vitundarvígslu.  Hann gengur í gegnum margar efnisbirtingar án þess að taka vígslu.  Það er 

athyglisvert að þegar Hann tekur vígslu er það í einhverri efnisbirtingu þar sem Hann tekur 

sér starfstæki úr etherísku efni, eins og á sér stað núna. 

Logos okkar hnattakerfis er að búa sig undir vígslu, og af því leiðir það sérstaka ástand 

ógnarlegrar reynslu og prófrauna sem einkennir lífið á plánetunni okkar á þessum tímum. 

Logos okkar hnattakerfis, Sanat Kúmara, mun taka meginvígslu um miðbik fimmtu 

umferðarinnar, en Hann er að búa sig undir minniháttar vígslu nú á tímum. 

Logos okkar hnattakerfis hefur verið í efnislegri birtingu (í líkama úr etherísku efni) frá því á 

miðju tímabili Lemúríu kynstofnsins, og mun verða með okkur allt til þess tíma í næstu umferð 

sem nefndur er „dómsdagur“.  Á þeim tíma á ferli sínum verður Hann búinn að öðlast nógu 

mikla örvun þeirrar sérstöku orkustöðvar sem athygli Hans beinist að núna, þá mun Hann hafa 
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„gengið í gegnum fæðingarhríðir sálar sinnar“ í tengslum við þær einingar mannkynsins sem 

mynda þessa orkustöð, og þá mun Hann leggja til hliðar núverandi form sitt og snúna athygli 

sinni að annarri og æðri orkustöð, og gefa af krafti sínum til eininga búnum annars konar 

eiginleikum, af annarri grein hins mennska lífveldis, sem bregðast við sveiflum þeirrar stöðvar. 

Það væri gagnlegt að fjalla hér lítið eitt meira um sambandið milli Venusar og Jarðar, sem ýjað 

er að í nokkrum dulfræðiritum, og rætt lítillega í þessu.  Ég hef sagt að samspilið milli þessara 

tveggja kerfa stafi aðallega af pósitífri og negatífri pólun þeirra, og ég benti á að svipað 

samband liggur að baki tengslanna milli Sjöstirnisins og hnattakerfanna sjö í okkar sólkerfi, og 

einnig sambandsins milli Síríusar og sjálfs sólkerfisins.  Þarna er því um að ræða náið samspil 

þriggja mikilla stjörnukerfa: 

 

1. Síríusar, 

2. Sjöstirnisins, 

3. og kerfisins sem sólin okkar er brennidepill fyrir, 

 

sem mynda, eins og við höfum séð, kosmískan þríhyrning.  Innan sólkerfis okkar er um að ræða 

allmarga slíka þríhyrninga, breytilega á mismunandi stigum virkni; hinar aðgreindu 

krafttegundir mismunandi plánetukerfa geta flust á milli kerfanna í sam-ræmi við tengsl þeirra 

hvert við annað, og þannig á sér stað tímabundin blöndun lífs-eininga á mismunandi geislum 

eða kraftstraumum.  Í öllum þessum þríhyrningum (kosmískum, sólkerfislegum, plánetu og 

mennskum) standa tveir pólar þríhyrningsins fyrir mismunandi pólun og einn póllinn stendur 

fyrir jafnvægi, samfjöllun eða sam-runa.  Þetta þarf að hafa í huga við athugun stórheimslegra 

og smáheimslegra orku-stöðva, því það er ástæðan fyrir fjölbreytileika raunbirtingarinnar í 

formum og eigin-leikum. 

Hér mætti einnig benda á hliðstæðu sem er upplýsandi fyrir þá sem hafa augu til að sjá: 

Venusarkerfið er í fimmtu umferð sinni, af því leiðir að það hefur lokið samhæfingu og þróun 

fimmta meginþáttarins manas, hinir fjórir eðlisþættir manas hafa verið samfjallaðir og búddíski 

eðlisþátturinn hefur fengið tæki til tjáningar í gegnum hina fullkomnuðu fimmund.  Í fimmtu 

umferðinni mun Himnamaður okkar hafa náð hlið-stæðri þróunarstöðu, og þá verður fimmti 

eðlisþátturinn ekki lengur miðpunktur athygli Hans hvað varðar hinar mennsku einingar. 

Fimm stig virkni einkenna þróun og hagnýtingu hugarþáttarins; um er að ræða þrjú stig öflunar, 

og tvö stig hagnýtingar þess sem aflað hefur verið.  Útreikningur á þessu er of margbrotinn til 
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að við getum farið út í hann hér, hann er aðeins á færi vígsluhafa, því hann felur í sér hæfni til 

skoðunar tímaskeiða fyrra sólkerfis, en á það mætti benda (ef við dæmum út frá smáheiminum 

á plánetunni Jörð) að þetta er einmitt það sem gera má ráð fyrir.  Maðurinn þroskaði 

manasþáttinn í þessari umferð á tímum þriðja, fjórða og fimmta kynstofnsins, og mun hagnýta 

hann við þroskun innsæis og æðri vitundar á tímum sjötta og sjöunda kynstofnsins.  Í 

efnisbirtingu Plánetulogossins í hnattakeðju birtir Hann sig á einu umferðartímabili í sjö 

orkustöðvum sínum eða hnöttum, og birtir manas á þremur hnöttum og hagnýtir í sérstökum 

tilgangi á tveimur síðustu hnöttunum.  Þetta er minna tímaskeið samanborið við hið meira þegar 

litið er á hnattakeðjurnar sjö sem hinar sjö orkustöðvar Hans.  Orðin eru valin með gætni, því 

ég segi ekki „aflar manas“; Hann birtir aðeins það sem er Honum eðlislægt.  Ekki má gleyma 

að segja má hið sama um hnettina eins og svið sólkerfisins sem standa fyrir mismunandi 

tilgang, hljóma í mismunandi tóntegund og þjóna sínu eigin sérstaka markmiði. 

 

a. Hnöttur 1 er hnöttur hins endanlega aðskilnaðar og hnöttur uppruna eða byrjunar.  Hann 
er upphafshnöttur raunbirtingar. 

b. Hnöttur 2 er fyrsti hjúpurinn sem Himnamaður tekur. 

c. Hnettir 3, 4 og 5 eru hnettirnir þar sem Hann birtir eðlisþátt manas. 

d. Hnettir 6 og 7 eru hnettirnir þar sem Hann raunbirtir búddhi í gegnum form sem byggð 
eru með tilstilli manas þáttarins. 

 

Þetta sama má einnig staðhæfa á stærra sviði um hnattakeðjurnar. 

Hinn langt komni dulfræðinemi gæti komist að áhugaverðri hliðstæðu, sem er mjög 

dulfræðilegs eðlis, í tengslum við hnattakerfin sjö.  Líta má á tvö þeirra sem frumgerðir 

(erkitýpur), orsakavalda eða sértekningu (abstraction) fyrst og fremst; í þremur raunbirtist 

manas, og í tveimur hefur búddhi birt sig í gegnum manasþáttinn.  Venus er annað þessara 

tveggja, og þannig er um að ræða þrjú og tvö sem til samans gera fimm hnattakerfi hinna fimm 

Kúmara, sem eru Brahma.9 

Á sama hátt og Venus hefur negatífa pólun gagnvart hnattakerfi Jarðar, hafa hinar sjö stjörnur 

Sjöstirnisins negatífa pólun gagnvart okkar sjö hnattakerfum. 

                         
9 Nemar verða að greina skýrt á milli hinna fimm hugbornu sona Brahma, hinna 

fimm sönnu Kúmara og fulltrúa þeirra á plánetunni okkar Jörð, þá sem standa 
umhverfis Sanat Kúmara, sem segja má (í innræðum skilningi) að sé fulltrúi 
sjálfs sín. 
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Hér vaknar mjög eðlileg spurning.  Sagt er að bæði Venus og Sjöstirnið hafi negatífa pólun 

gagnvart okkar kerfi, og því má með réttu spyrja hvers vegna þau eru sögð negatíf ef þau eru 

veitendur en ekki viðtakendur, því það að vera negatífur merkir vissulega að vera móttækilegur.  

Það er vissulega rétt, en þessi spurning vaknar vegna skorts á upplýsingum sem leiðir til 

misskilnings.  Venus kann að hafa gengt miklu hlutverki við miðlun þeirrar örvunar sem leiddi 

til mikilla atburða á Jörðinni í gegnum Venusarkeðju okkar hnattakerfis, en okkar hnattakerfi 

gaf á leyndar-dómsfullan hátt meira en það tók við, þótt sú gjöf væri annars eðlis.  Innstreymi 

áhrifa frá Venusi inn í okkar keðju og okkar plánetu, sem leiddi til örvunar ákveðinna hópa í 

fjórða skapandi lífveldinu, mannkyninu, olli hliðstæðum atburðum í Venusarkerfinu í jafnvel 

enn ríkari mæli.  Sjötta lífveldið, eitt af tíva lífveldunum í hnattakerfi Venusar, varð fyrir 

áhrifum.  Þessi örvun stafaði frá sjöttu hnattakeðju okkar kerfis (eða annarri eftir því hvernig á 

það er litið) og verkaði á samsvarandi keðju Venusarkerfisins.  Sjá má hve munurinn var mikill 

á þeirri staðreynd, að hvað okkur snertir varð aðeins einn hnöttur fyrir áhrifum, en áhrif okkar 

kerfis á Venusarkerfið var slíkt, að heil hnattakeðja varð fyrir örvun.  Þetta gerðist vegna hinnar 

pósitífu pólunar Himnamanns Jarðarkerfisins. 

Ef við færum hugmyndina á hærra svið, getum við séð að Himnamenn okkar sólkerfis veita 

áhrif í gegnum sín sjö hnattakerfi til Sjöstirnisins.  Sólkerfið okkar hefur negatífa pólun 

gagnvart sólinni Síríus, sem hefur sálræn áhrif á allt okkar sólkerfi í gegnum hin þrjú 

samfjallandi hnattakerfi – Úranus, Neptúnus og Satúrnus – og Satúrnus er síðan brennidepill 

fyrir miðlun á kosmískri manasorku til allra kerfanna sjö. 

 

4.  Manas og hnattakeðja Jarðar. 

Við höfum fjallað um fyrsta viðfangsefni okkar, sem er uppruni manas alheimslega og 

sólkerfislega, með því að beina athyglinni að ákveðnum staðreyndum sem snerta okkar 

hnattakeðju, en höfum skoðað mestan hluta efnisins í mjög grófum dráttum.  Við minntumst 

fyrst á kosmískan manas, eins og hann varðar Logosinn og Himna-mennina.  Þá athuguðum 

við sérstaklega tengsl manasþáttarins við einstaka himna-menn, og að lokum beindum við 

athyglinni að því viðfangsefni sem snertir okkur sjálf mest – en það er manas og Himnamaður 

okkar hnattakerfis.  Þegar svo var komið tókum við til skoðunar örvun á manas í okkar keðju, 

og sáum að hún kom, hvað Jörðina snertir: 

Í gegnum Venusarkeðju okkar hnattakerfis. 

Sem afleiðing af örvun sem átti upptök sín í hnattakerfi Venusar. 
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Vegna þess að guðlegur kúndalini kraftur hafði lífgað einn af kraftþríhyrningum sólkerfisins, 

þann sem Venus og Jörðin ásamt öðru hnattakerfi mynda tíma-bundið. 

Þetta olli séreðlismyndun þeirra sem mynda ákveðna orkustöð í líkama Plánetulogossins, 

sérstaklega í mennska lífveldinu. 

a.  Jarðarkeðjan og mónadar í holdgun.   

Þar sem við höfum fjallað lítillega um uppruna manas í kosmískum-, sólkerfislegum- og 

plánetuskilningi, höfum við náð því marki að unnt er að fjalla með markvissum hætti um 

Jarðarkeðjuna í hnattakerfi Jarðar, og greina að einhverju leyti uppruna manasþáttarins í 

núverandi hópi sálna í holdgun, eininga hins fjórða skapandi lífveldis.  Hér er nauðsynlegt að 

hafa í huga að aðeins ákveðinn hópur í fjórða lífveldinu varð fyrir áhrifum af innstreymi 

manasorku í þriðja kynstofninum, og að af þeirri ástæðu eru nú í holdgun á plánetunni tvíþættur 

hópur manna: hópur sem varð fyrir manasörvun á núverandi heimstímabili, og annar hópur 

sem varð fyrir örvuninni á tíma fyrri hnattakeðju.  Síðarnefnda hópinn er að finna meðal allra 

þeirra sem nú þræða reynslubrautina, teljast til þroskaðri hluta mannkynsins, og vekja athygli 

meðal manna.  Mikið af ólgu heimsins má rekja til mismunarins á milli þessara tveggja hópa.  

Mismunurinn felst í eftirfarandi atriðum, sem til glöggvunar mætti nefna hér:  

Þá staðreynd að hóparnir mynda mismunandi orkustöðvar í líkama Himnamanns. 

Mismunandi aðferð séreðlismyndunar. 

Ólík sveiflutíðni þessara tveggja orkustöðva. 

Þá staðreynd að Plánetulogosinn tekur mismunandi vígslu í hverri keðju og hefur því 
áhrif á mismunandi orkustöðvar; og dregur þannig mismunandi lægri verur til birtingar 
með sér. 

 

Við athugun á þessu efni er nauðsynlegt að skoða málið frá nokkrum sjónarhornum – sum hver 

eru mögulegar leiðir til nálgunar fyrir okkur, en önnur eru þess eðlis að við getum ennþá aðeins 

skynjað þau óljóst.  Hin dulfræðilega staðreynd, sem enska skáldið Pope orðaði á eftirfarandi 

hátt, „Hið rétta viðfangsefni mannkyns rannsókna er maðurinn,“ felst í rannsókn á þessum 

óralöngu tímaskeiðum. 

Kosmíska sjónarhornið.  Í því felst skoðun á stöðu Sólarlogossins í sínu stóra umhverfi, 

athugun á kosmískri sálfræði og stjörnufræði, og rannsókn á tengslum okkar sólkerfis við önnur 

stjörnukerfi og braut okkar um óravíddir himingeimsins.  Það varðar samband hinna 

mismunandi sólstjarna við fylgihnetti sína og plánetanna innbyrðis; það varðar athugun á 

einstaklingsbundinni pólun þeirra, og samspili þeirra við pólarandstæðu sína.  Það mun leiða 
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nemann inn á svið rökleiðslu, rannsókna á kosmísku rafmagni og hinu alheimslega lögmáli 

aðlöðunar, og er enn sem komið er langt handan við skilning hins færasta dulfræðinema nú á 

tímum.  Það mun ekki verða að vísindum (yfirfært í form og kennslubækur, ef svo má segja) 

fyrr en seint á næsta umferðartíma.  

Sólkerfislega sjónarhornið.  Það snýst um stöðu Himnamannanna innan hins guð-lega líkama, 

gagnkvæmt samspil Þeirra, og vitsmunaleg innbyrðis tengsl, og þau tímaskeið sem Þeir, hver 

á fætur öðrum eða tveir saman, verða viðtakendur guðlegs krafts.  Það gerir nauðsynlegt að 

rannsaka sólkerfið sem einingu og stjörnufræðileg og sporbrautarleg tengsl sólarinnar við 

pláneturnar.  Orkuþríhyrningar sólkerfisins munu verða vinsælt íhugunarefni, síðar verða þeir 

viðfangsefni rannsókna og vísindalegra útlistana, og að lokum verður tilvist þeirra þekkt og 

viðurkennd staðreynd – en sá tími er ekki enn.  Hin mismunandi pólun hnattakerfanna verður 

rannsökuð, og upplýsingar, sem nú er aðeins veittar vígsluhöfum þriðju vígslunnar, verða um 

síðir útræð þekking.  Þegar tímabært er verða sólkerfislegar upplýsingar um: 

 

a) orkumögnun hnattkerfanna, 

b) samspil milli tveggja hnattakerfa, 

c) tímaskeið efnisbirtingar Plánetulogoss á efnissviðinu og 

d) vígslu Plánetulogoss, 

 

yfirfærð í lögmál og reglur.  Enn um sinn eru óljósar hugleiðingar og vísbendingar, sem 

eingöngu höfða til þeirra sem eru andlega eða innsæislega sinnaðir, hið eina sem á nokkurn 

hátt er mögulegt.  Á fyrri hluta næsta umferðartímabils verður þekking og áhugi á þessum 

efnum mun víðtækari. 

Hnattakerfissjónarhornið.  Þetta sjónarmið varðar sögu hinna einstöku hnattakerfa, og vitund 

og þróun einhvers ákveðins Himnamanns.  Neminn sem leggur stund á þessi viðfangsefni þarf 

að leitast við að öðlast yfirsýn yfir hnattakerfið sem eina einingu, sem samsettan líkama með 

sjö orkustöðvum og fjörutíu og níu hnöttum, og þríhyrningatengingum á milli þeirra.  Ákveðnar 

hnattakeðjur eru annað hvort 

viðtakendur plánetuörvunar, 

svið fyrir efnisbirtingu Plánetulogoss, 

á leið inn í hlutlægni, 

í raunbirtingu eða 
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á hægfara leið til myrkvunar. 

Þetta sjónarhorn er ekki ennþá mögulegt hinum almenna hugsanda, því það felur í sér 

vitundarvíkkun sem menn geta ekki náð.  Samt er viðleitnin til skilnings gagnleg, því hún gefur 

manninum markmið og gerir honum kleift að víkka út núverandi heims-mynd sína. 

Keðjusjónarhornið.  Hér færist viðfangsefnið nær því mögulega, og nú þegar hefur verið á það 

minnst í öðru bindi ritverksins The Secret Doctrine.  Viðfangsefni nemans afmarkast af athugun 

á hinum sjö hnöttum keðjunnar, sem hann er þó aðeins örsmár hluti af.  Neminn kynnir sér 

hnettina eins og þeir birtast í ljósi tímans, með innbyrðis samskiptum sínum; hann rannsakar 

það hlutverk sem hver þeirra kann að hafa á hinum langa raunbirtingartíma Himnamanns.  Í 

núverandi Jarðarkeðju, til dæmis, sem er okkur nátengdust, er fjórði hnötturinn áhugaverðastur, 

þar sem hann er efnislegt starfstæki Himnamanns í efnislegri hlutlægri birtingu.  Ekki má þó 

gleyma að þótt hann birti sig þannig á hlutlægan hátt, þá er heildarbirting hans keðjan og 

hnattakerfið.  Þessa hugmynd má skýra nánar ef skoðaðar eru eftirfarandi staðhæfingar: 

   Hnattakerfi samsvarar mónadinum, eða hinum áríska mónadhjúp, í tengslum við mann og 

hin fjörutíu og níu tímaskeið hans. 

    Hnattakeðja10 samsvarar sálarlíkama manns, eða orsakalíkamanum með sínum sjö megin 

tímaskeiðum sem minnst er á annars staðar á þessum síðum, og vísað er til í vissum 

dulfræðibókum. 

    Hnöttur með sjö kynstofnum sínum samsvarar sérstakri röð efnisbirtinga í tengslum við 

mann, í holdgun eða utan holdgunar, því ekki eru allir hnettir á efnissviðinu. 

    Efnislegur hnöttur í keðju samsvarar einstakri efnislegri holdgun manns.  Plánetu-logosinn 

tekur efnislegt form í plánetu sinni og er líf hennar og vinnur að tilgangi sínum. 

    Kynstofn samsvarar einfaldlega „þáttunum sjö“ (eins og Shakespeare orðar það) sem leiknir 

eru af dvergnum, manni.  Í kynstofni lifir himnamaður sínu lífi, gengur í gegnum einhverja 

reynslu í því mikla verki að þroska búddhi eða sameiginlega virkni, (því búddhi er hinn 

sameinandi eðlisþáttur hópa) og við þetta ferli reynslu og þróunar dregur hann með sér allar 

                         
10 Hnattakeðja -- sem samanstendur af sjö hnöttum eða heimum sem mynda vettvang 

þróunarinnar á meðan á heimstímabili eða manvantara stendur.  Fyrstu þrír 
hnettirnir -- almennt þekktir sem A, B og C, mynda niðursveigju bogans.  Á 
fjórða hnettinum D er komið niður í þéttasta efnið, en okkar Jörð er dæmi um 
slíkan hnött.  Fimmti hnötturinn E á uppsveigju bogans (sem samsvarar hnetti 
C á niðursveigjunni) er yfirleitt staðsettur á geðsviðinu, og sjötti og sjöundi 
hnötturinn F og G (sem samsvara B og A á niðursveigjunni) eru staðsettir annars 
vegar á lægri stigum hugarsviðsins og hins vegar á þeim æðri; þessir hnettir 
eru því ekki sjáanlegir með venjulegri sjón. 
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frumur líkama síns inn í áhrifasvið geislunar sinnar.  Í dæmi mannsins eru hinar efnislegu 

frumur líkamans líf á efnisþróunarleið, lífguð af lífi þriðja Logossins, með samstarfi annars 

Logossins.  Þegar um Plánetulogos er að ræða eru frumur líkamans líf á andlegri þróunarbraut 

(einingar tíva og manna) lífgaðar af lífi annars Logossins, með samvinnu fyrsta Logossins og 

hagnýtingu á virkni þriðja Logossins til efnisbirtingar. Með því að benda á þessi atriði, ætti 

staða Jarðarkeðjunnar og hnattarins í þróun Plánetulogoss Jarðarkerfisins að vera ljósari. 

Hjólið hverfist, og með snúningi sínum dregur það einn af sjö hnöttum sínum inn í hlutlæga 

birtingu, eða raunbirtir á efnissviðinu þá miklu Veru sem lífgar allt hnatta-kerfið með lífi sínu.  

Hafa verður í huga að eins og maðurinn er hamlaður af efnis-líkama sínum, og er ekki fær um 

að tjá í honum alla sálarvitund sína, þannig er einnig ástatt um himnamann, þegar hann tekur 

sér efnislegt starfstæki í einhverri hnattakeðju, því hann getur ekki tjáð í fullkomleika á 

hnettinum alla fegurð lífs síns eða dýrð vitundar sinnar. 

Um Plánetulogos okkar hnattakerfis má fullyrða eftirfarandi: 

a. Hann er í efnislegri birtingu. 

b. Hann er hálfnaður á hinni kosmísku vígslubraut, og mun þar af leiðandi taka 

fjórðu vígsluna í þessari keðju.  Það er því vel við hæfi að þessi hnöttur sé nefndur 

hnöttur sorgar og sársauka, því að á honum er Plánetulogosinn að ganga í gegnum það 

sem launspekingar nefna „Krossfestinguna.“ 

c. Frumurnar í líkama Hans – þær frumur sem hann skynjar tilfinningar og reynslu 

í gegnum – eru á þessu heimstímabili þrúgaðar af sársauka og þjáningu, því Hans er 

vitundin í miðpunkti líkamans, og þeirra er getan til að þjást, til þess að Hann með 

tilstilli þeirra megi læra hvaða þýðingu það hefur að vera sólkerfis-lega óháður, verða 

aðgreindur frá öllum formum og efnislegum hlutum, og finna um síðir lausn og frelsi 

andans krossfestur á kross efnisins. 

Hið sama má staðhæfa um Sólarlogos ef eftirfarandi áhugaverð atriði eru höfð í huga: 

Sólarlogosinn á fyrir höndum að taka níu vígslur, og markmið Hans er þriðja kosmíska 
vígslan. 

Plánetulogosinn okkar á fyrir höndum að taka sjö vígslur, og markmið Hans er önnur 
kosmíska vígslan. 

Maðurinn á fyrir höndum að taka fimm vígslur, og markmið hans er fyrsta kosmíska 
vígslan. 

Ef þessar upplýsingar eru tengdar því sem áður hefur komið fram um vígslur og sólina Síríus, 

höfum við vísbendingu um hina þrígreindu kosmísku Braut. 
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b.  Fjórða náttúruríkið og Helgivald plánetunnar.   

Hinum almenna dulfræðinema eru nú ljósar ákveðnar staðreyndir, hafi hann ígrundað efnið vel.  

Hann veit að tengingu anda-efnis og huga, eða manas, var áorkað á tímum þriðja kynstofnsins, 

og að hinn eiginlegi mennski maður varð til á Jörðinni frá þeim tíma.  Hann veit að þessu var 

komið til leiðar með því að ákveðnar miklar Verur komu í líkamlegri návist, og hann hefur lært 

að þessar Verur komu frá Venusarkeðjunni, að Þær ollu hinni nauðsynlegu samtengingu, tóku 

að sér stjórn plánetunnar, stofnuðu Helgivaldið, og hafa nú horfið aftur til heimkynna sinna, að 
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örfáum undanskildum sem eru áfram með keðjunni.  Þetta er á margan hátt samantekt á 

núverandi þekkingu.  Við skulum skoða þetta nánar í stuttu máli, leiðrétta vissar rangtúlkanir, 

og setja fram eina eða tvær nýjar staðreyndir.  Við getum sett þetta fram á eftirfarandi hátt: 

Í fyrsta lagi skyldi hinn dulfræðilegi nemi hafa í huga að: 

a. Þessi koma var til marks um að Plánetulogosinn tók sér efnislegt starfstæki, og var í 
reynd             koma Avatars. 

b. Þessari komu var komið til leiðar með sérstakri sólkerfislegri samstillingu sem snerti: 

            Venusarkerfi sólkerfisins. 

           Venusarkeðju Jarðarkerfisins. 

           Venusarhnött Jarðarkeðjunnar. 

b.     Plánetulogosinn kom ekki frá Venusarkerfinu, heldur frá Venusarkeðjunni í sínu eigin 

    kerfi, Jarðarkerfinu.  Vegna sólkerfislegrar samstillingar gat hin guðlega kúndalini flætt 
um      ákveðinn þríhyrning.  Tveir punktar þríhyrningsins voru myndaðir af Venusi og 
Jörðinni.         Þetta olli tíðniaukningu, og gerði Himnamanni okkar kerfis kleift að taka 
minniháttar vígslu,     og setti af stað undirbúning fyrir töku Hans á meginvígslu. 

 

Í öðru lagi skyldi einnig haft í huga, að við skoðun á þessu efni verðum við að gæta þess að líta 

ekki eingöngu á það að því leyti sem það snertir okkar eigin hnött og nú-verandi mannkyn, 

heldur frá sólkerfislegu og kosmísku sjónarmiði, eða út frá því mikilvægi sem það hefur fyrir 

Plánetulogos og Sólarlogos.  Þess vegna er það stað-reynd að þessi viðburður orsakaðist ekki 

einvörðungu af því að Logos Jarðarkerfisins tók minniháttar vígslu, heldur var það einnig 

viðburður í  Venusarkerfinu, og til marks um að Plánetulogos Venusar tók meginvígslu í 

fimmtu keðju Sinni.  Í tengslum við Sólarlogos gerðist þetta sem afleiðing af örvun á einni af 

orkustöðvum Hans, og af rúmfræðilegri framrás eldsins um áðurnefndan þríhyrning. 

Það hefur verið staðhæft að eitt hundrað og fjórir Kúmarar hafi komið frá Venusi til Jarðar; í 

raun er fjöldinn eitt hundrað og fimm, þegar hin samfjallandi eining, sjálfur Lávarður heimsins, 

er talinn sem einn.  Með Honum eru enn hinir þrír Búddar athafnaorku.  Ég vil vekja athygli á 

hinu tvíþætta gildi nafnsins „Búdda athafnaorku eða virkni,“ sem styður sannindi þeirrar 

staðreyndar að Verur á þeirra þróunarstigi eru virkur kærleikur-viska og fela í sér þessa tvo 

meginþætti.  Hinir þrír Búddar athafna-orku samsvara þremur persónum Þrenningarinnar. 

Þessar verur skiptast í þrjú heildi, sem hvert telur þrjátíu og fimm, og þau standa fyrir þrjár 

meginorkustöðvar Plánetulogossins.  Þessi þrjú heildi eru þekkt sem „Starfs-deildirnar þrjár,“ 

því hafa skal í huga að hver deild myndar eina orkustöð: 
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a. Höfuðstöðin…………… Hin ráðandi starfsdeild 

b. Hjartastöðin ………………Hin fræðandi starfsdeild 

c. Hálsstöðin……………….. Starfsdeild Mahachohans.  Þessi deild samfjallar hinar lægri 
fjórar á  

                                                 sama hátt og þriðji geislinn samfjallar minni geislana fjóra.  

Þessum Kúmörum (eða núverandi staðgenglum Þeirra) má einnig skipta í sjö heildi sem 

samsvara geislunum sjö, og eru sjálft líf orkustöðvarinnar sem Þeir standa fyrir.  Það eru því 

fimmtán þessara Vera (aftur tíu og fimm) sem mynda orkustöð í líkama Plánetulogossins, og 

hinir þrír Kúmarar, sem okkur hefur verið sagt frá (sem Sjálfir eru fimmgreindir, og gera þannig 

fimmtán) eru hin ídveljandi Líf þeirrar sérstöku orkustöðvar sem tengist væntanlegri vígslu 

Himnamannsins, og sem hinar mennsku einingar á þessum tímum, og á hinu meira tímaskeiði, 

tilheyra. 

Einnig er athyglisverð sú staðreynd að þessar miklu Verur, þegar litið er á Þær sem sjö heildi, 

mynda: 

a. Brennipunkta fyrir kraft eða áhrif sem stafa frá öðrum sólkerfisorkustöðvum eða 

 hnattakerfum. 

      b. Hinar sjö deildir Helgivaldsins. 

Þær dvelja, eins og sjálfur Himnamaðurinn, í etherísku efni, og eru í raun gríðarlega stór hjól 

eða orkustöðvar lifandi elds, manas- og rafmagnselds; Þær lífga líkama Himnamannsins og 

halda öllu saman í hlutlægri heild.  Þær mynda plánetuþríhyrning í hnattakeðjunni, og sérhver 

Þeirra lífgar einn hnött. 

Eftirfarandi upplýsingar er ekki heimilt að láta í té til almennrar birtingar: 

Hvaða geisla, eða guðlega útgeislun, Plánetulogosinn okkar stendur fyrir. 

Hvaða orkustöð í sólkerfinu er nefnd Jarðarhnattakerfið. 

Hvaða hnattakerfi er pólarandstæða okkar, eða hvaða Himnamaður er nátengdastur 
okkar. 

Hvaða sérstaka orkustöð í líkama Plánetulogossins Hann er að leitast við að lífga nú á 
tímum. 

Þessi atriði eru, eins og sjá má, of hættuleg til að þeim sé svarað, og þeir nemar, sem búa yfir 

nægilegu innsæi til að afla sér þessara upplýsinga, munu sjálfir sjá að þögn er nauðsynleg. 

c.  Framtíðarsýn.   
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Áður en lengra er haldið, getum við nefnt hinar mismunandi keðjur í Jarðarkerfinu.  Við 

verðum að hafa skýrt í huga þá staðreynd að þetta eru einungis nöfn sem tengd eru við keðjur 

og hnetti til skýringar.  Eftir því sem þetta viðfangsefni er rannsakað meira, er óhjákvæmilegt 

að talið verður ráðlegt að nefna keðjurnar með númerum sínum, og hætta notkun nafnanna sem 

nú eru notuð: 

 

1. Neptúnus 

2. Venus 

3. Satúrnus 

4. Jörðin 

5. Merkúr 

6. Mars 

7. Júpíter 

 

Hér er nauðsynlegt að nota tækifærið og koma með varnaðarorð til nema um 

skýringarmyndirnar sem skotið hefur verið inn í þetta rit. 

Þær lýsa aðeins einu tímaskeiði í hinni guðlegu þróun, og ná aðeins yfir núverandi stórtímabil, 

hvers verkefni við erum nú önnum kafin við.  Í stórum dráttum má lýsa þeim þannig að þau 

taki til tímabilsins í sólkerfinu sem byrjaði um miðbik þriðja kyn-stofns þessarar umferðar og 

nær til tímans sem nefnist „Dómsdagur“ í komandi fimmtu umferð.  Þegar sá tími kemur mun 

Plánetulogos okkar hafa náð vígslunni sem er núverandi takmark Hans; fimmtu umferðinni í 

Venusarkerfinu verður þá að mestu lokið, og Venusarkerfið byrjað að hverfa inn í myrkvun, til 

undirbúnings flutningi á lífi þess til samfjöllunarplánetunnar sem það tengist; Merkúr hefur þá 

náð hátindi markmiðs síns, og mun ásamt Mars og Jörðinni mynda sólkerfislegan þríhyrning.  

Hér erum við að tala um hnattakerfi en ekki keðjur. 

Við þurfum að gera okkur grein fyrir öðrum þríhyrningi innan Jarðarkerfisins, milli keðja sem 

nefndar eru Jarðarkeðjan, Venusarkeðjan og Merkúrkeðjan, en þessi þríhyrn-ingur varðar 

aðeins orkustöðvar Plánetulogoss okkar kerfis.  Rétt er að benda á mjög mikilvæg sólkerfisleg 

tengsl í næstu umferð sem mun færa þrjú hnattakerfi: 

Jarðarkerfið, 

Marskerfið og 

Merkúrkerfið 
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í sérstakt samband hvert við annað sem leiðir af sér eftirfarandi afleiðingar: 

1.  Sólkerfislegur þríhyrningur mun myndast. 

2.  Guðleg kúndalini mun streyma óhindruð í hringrás um þessa þrjá punkta. 

3.  Ákveðin guðleg orkustöð verður lífguð, og athygli hinnar guðlegu kúndalini mun færast frá 

þríhyrningnum sem nú er í myndun til hins (milli Jarðar- Venusar- og annars kerfis sem ráðlegt 

er að halda leyndu). 

4.  Algerlega nýr hópur manna mun streyma inn til holdgunar í okkar Jarðarkerfi.  Þrír fimmtu 

af núverandi mannkyni munu á þeim tíma verða á reynslubrautinni eða vígslubrautinni, og 

vitundarstilling þeirra verður mestmegnis á hugarsviðinu, en tveir fimmtu verða áfram 

innstilltir á geðsviðinu.  Þessir tveir fimmtu munu fara tímabundið í hvíld (pralaja), sem 

undanfara þess að þeir flytjist til annars kerfis, þar sem Jarðarkerfið verður ekki lengur fært um 

að veita þeim hæfilegt umhverfi til þroska. 

5.  Verur frá Mars munu koma inn til Jarðarkerfisins og munu finna þar nauð-synlegan vettvang 

fyrir viðleitni sína. 

6.  Líf Merkúrs fer að byrja á samfjöllunarferlinu sem leiða mun það til samfjöll-unarplánetu 

þess.  Hvað Merkúr snertir er samfjöllunarplánetan ekki Satúrnus, heldur ein af hinum tveimur 

æðri meginorkustöðvum. 

7.  Á tímabilinu sem nefnist „Dómsdagur“ í fimmtu umferðinni, eða þegar Himnamaðurinn 

nær markmiðum sínum, verður háð svo mikil plánetubarátta á hugarsviðinu að núverandi 

heimsófriður mun virðast smávægilegur.  Eins og áður hefur verið bent á er núverandi barátta 

ætluð til að prófa hæfni veranna sem byggja hið mennska form til að meta hugræna krafta sína, 

og að yfirvinna tilfinningar eða sársauka með mætti HUGANS.  Baráttan í fimmtu umferðinni 

verður á milli æðri og lægri hugans, og orrustuvöllurinn verður orsakalíkaminn.11  Baráttan 

                         
11 Orsakalíkaminn. 
„Þessi áhrif eða kraftur, eða afleiðing, eða hvað sem það kann að vera nefnt, 

af fyrri athöfnum manns, myndar það sem virðist vera fræ, sem þroskast í plöntu 
sem gefur annað hvort góðan eða slæman ávöxt, sem maðurinn etur á næsta 
æviskeiði.  (Vishnu Purana I, XIX, 5).  Þetta fræ nefnist Karana Sarira eða 
orsakalíkami, tæknilega séð, (Paingala Upanishad II), þar sem það er orsökin 
að sælu eða þjáningu mannsins.  Karana Sarira er gerður af fimmta Kosa 
(Anandamaya) mannsins og tengist sálinni, jafn lengi og sálin er hjúpuð í 
efnislega eða fíngerða líkamanum (Sthula eða Sukshma Sarira); og hverfur 
algerlega þegar sálin losar sig úr fjötrum framangreindra tveggja líkama; því 
þá nær sálin sínum upprunalega hreinleika, og brennir upp sérhvern vott af 
tengslum sínum við líkamann, að orsakalíkamanum (Karana Sarira) meðtöldum.  
Þetta gerist þegar sálin er tilbúin fyrir endanlega lausn, Moksha.  Þangað til 
er Karana Sarira, fræið, afleiðing fyrri athafna, virkur þáttur og hefur sterk 
stjórnandi áhrif á athafnir mannsins.‘‘ -- The Theosophist, Bindi VII, III, bls. 
59. 
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sem nú er háð á plánetunni er á milli fáeinna sálna (eða leiðtoga hinna mörgu kynþátta sem eru 

aug-ljóslega í þeirri aðstöðu vegna sálarlegrar vitundarstillingar) og fjölmargra persónuleika, 

sem dragast inn í hringiðuna vegna hóptengsla; hún er vissulega hræðileg og leiðir til eyðingar 

forma.  Baráttan í fimmtu umferðinni verður á milli sálna og sálnaheilda, hver um sig mun 

starfa vitandi vits, og með vitsmunalegri beitingu, til að ná fram ákveðnum heildisafleiðingum.  

Hún mun enda með sigri (lokasigri) andans yfir efninu, og með því að vissir hópar verða reknir 

út, þar sem þeir verða þá ekki enn færir um að losa sig frá fjötrum efnisins, og kjósa ánauð í 

stað lífs andans; hún mun verða til marks um upphaf myrkvunar okkar kerfis, og hægfara leið 

þess inn í pralaja, síðustu tvær og hálfa umferð allra sjö hnattakeðjanna.  Það er athyglisverð 

dulfræðileg staðreynd að Jörðin okkar ætti að vera í fimmtu umferð sinni núna, samstiga 

Venusarkerfinu, en í Tunglkeðju okkar kerfis átti sér stað tímabundin seinkun á þróunarferli 

Himnamannsins okkar; það leiddi til þess að um tíma hægðist á virkni Hans, sem olli 

„glötuðum tíma,“ ef unnt er að nota slíkt hugtak.  Drottnar hinnar myrku ásjónu, eða hinir 

eðlislægu kraftar efnisins náðu yfirhöndinni um tíma, en þeir verða ekki endanlega sigraðir fyrr 

en í fimmtu umferð okkar keðju.  Barátta átti sér einnig stað í Venusarkerfinu, en Plánetulogos 

þess kerfis yfirbugaði andstöðuöflin, sigraðist á hinum efnislegu formum, og var þar af leiðandi 

í aðstöðu – þegar rétti tíminn kom – til að veita hina nauðsynlegu örvun, eða aukna eldlega 

sveifluvirkni, til Jarðarkerfisins okkar.  Sú staðreynd er íhugunarverð, að leitað var 

utanaðkomandi hjálpar á tímum þriðja kynstofnsins í þessari keðju, og að þróun manasþáttarins 

leiddi til birtingar Avatarsins í efnislegu formi.  Hinn guðlegi Manasapútra, Lávarður heimsins, 

tók sér form, af knýjandi hvöt manasþáttarins, sem er hluti af eðli Hans, og á einhvern 

leyndardómsfullan hátt kom Himnamaður annars hnattakerfis til aðstoðar.  Samvinnu Hans var 

þörf. 

d. Samantekt.   

Við höfum fræðst um uppruna manas, og við sáum fyrst að hann er hinn virki vilji lífveru, 

hagnýttur á vitsmunalegan hátt, og síðan varð okkur ljóst að þessi virki vitsmunalegi vilji hefur 

                         
„Venjuleg persóna mun með Vasana (ilmur eða lykt) endurtaka (í Jagra eða í 

vöku) hina gömlu sögu sem dreymd var í horfnum draumi.  Svo mun einnig sá tjá 
sig, sem rannsakar hið sanna eðli sjálfsins sem öðlast hefur raunsanna þekk-
ingu, en mun samt aldrei verða Chidabhasa (chidabhasa er endurspeglun af atma 
í Karana Sarira, sem er starfstæki vanþekkingar).  Sá sem er orðinn að himneskri 
veru mun samt sem áður vera nefndur ‚maður‘ þar til orsakalíkaminn hefur dáið 
(með fæðingu Pragna, eða viskunnar) og hefur eyðst fullkomlega í hinum ráðandi 
eldi viskunnar.‘‘ -- Kaivalyanavanita, II hluti, 31. 

„Líkami avidya (orsakalíkaminn) brennur til ösku í hinum fíngerðasta eldi 
sannrar visku.‘‘ -- Kaivalyanavanita, I hluti, 98. 

Afritað úr The Theosophist, Bindi VIII. 
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áhrif á öll minni líf í lotubundinni þróun innan líkama þessarar sérstöku veru virks vilja.  Þetta 

gildir um allar verur frá Logosinum og niður þróunarstigann.  Við getum tekið þetta saman á 

eftirfarandi hátt: 

Manasvirkni í sólkerfinu á upptök sín í mikilli kosmískri Veru.  Í líkama Hennar er Sólarlogos 

okkar orkustöð, og myndar ásamt sex öðrum Sólarlogosum hinar sjö orkustöðvar Hennar. 

Manasvirkni í plánetukerfunum á upptök sín í þeirri miklu kosmísku Veru sem við nefnum 

Sólarlogos.  Hann er hinir virku stjórnandi vitsmunir sem vinna í ákveðnum tilgangi í gegnum 

sjö orkustöðvar Hans. 

Manasfrumtakið í plánetukerfinu á upptök sín í þeirri minni kosmísku Veru sem við nefnum 

Plánetulogos.  Hann vinnur í gegnum sjö keðjur sínar sambærilega og Logosinn í gegnum hinar 

sjö plánetuorkustöðvar sínar.  Það er athyglisvert að þegar Sólarlogos er manasískt hvattur til 

að vinna að ákveðnu markmiði hinnar meiri upp-sprettu sinnar (ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ 

YFIR) getur það orsakað örvun í einhverri orkustöð Hans í samræmi við það sem stefnt er að.  

Þetta átti sér stað við myndun þrí-hyrningsins sem Jörðin og Venus eru hluti af, og hafði áhrif 

á Himnamenn þessara tveggja kerfa, örvaði Þá til að taka vígslu, og leiddi til þess að 

Plánetulogos okkar kerfis myndaði minni þríhyrning innan virknisviðs síns.  Þessi þríhyrningur 

leiddi til þess að Hann tók minniháttar vígslu, og örvaði manasþátt dýrmennisins til virkni.  

Þannig var sá hópur mónada, sem myndar ákveðna orkustöð, knúinn til hlutlægrar virkni. 

Í smáheiminum er maðurinn á hliðstæðan hátt hið hugræna frumkvæði og upp-spretta virks 

vitsmunalegs vilja fyrir allar frumur hins þrígreinda líkama – geðræna, hugræna og efnislega.  

Í honum birtast hinir stjórnandi vitsmunir, frá honum kemur uppspretta allra athafna og 

viðleitni innan virknisviðs hans, og hann vinnur í gegnum sjö orkustöðvar, líkt og æðri 

hliðstæður hans, Sólarlogos og Plánetulogos. 

Við höfum nú rakið uppruna manas eins langt og hægt er nú á tímum.  Ráðgáta manas felst í 

sjálfri tilverunni, og hann geymir leyndardóm lífsins og felur eða hjúpar þær Verur í hverjum 

hann er ríkjandi eigind og einkenni.  Fyrir líf hinna örsmáu vera sem við nefnum atóm í 

efnislíkama manns, er hugsuðurinn í orsakalíkamanum, hinn æðri vitsmunalegi stjórnandi 

þeirra, eins dulinn og óþekktur og Logosinn er fyrir hinum hugsandi manni sjálfum.  

Samsvörunin er samt sem áður nákvæm.12  Efnislíkami mannsins, til dæmis, ef við lítum á hann 

                         
12 Form: Atharva Veda fræðir okkur um lögmálin sem liggja til grunvallar bæði 

ferlum heimsins og ferlum atómsins -- heimsins í smækkaðri mynd.  Hvort um er 
að ræða heimsferla eða atómferla -- byggist á þeim sem talar og sjónarmiði hans.  
Sérhver mantra í þessari Vedu endurspeglar ganginn í heimsferlunum, á sama 
hátt opinberar hún vitsmuni innan vitsmuna, minni innan minnis, mátt innan 
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sem heild samsetta af aragrúa smærri lífa, dafnar eða þjáist allt eftir því hvort hinir stjórnandi 

vitsmunir hafa kærleik-visku að leiðarljósi í athöfnum eða ekki.  Manasþátturinn er orsök alls 

sem gerist í áru mannsins, og hann þjáist eða tekur framförum í samræmi við það hvernig 

honum er beitt. 

Með fullri virðingu má segja að þetta gildi einnig um líkama sólarlogoss, sólkerfi, sem og um 

Plánetulogos og hnattakerfi hans. 

 

II.  STAÐA MANAS 

1.  Manas og karma. 

Eftir að hafa séð að manas er hinn vitsmunalegi tilgangur einhverrar veru, sem þróast með 

virkri hlutlægni, og eftir að hafa minnst á gagnkvæm tengsl milli sumra þessara vera, má 

hugsanlega sjá fyrir sér hina sönnu stöðu manas í öllum þrem tilfellum– þótt það sé óljóst og 

yfirborðslegt.  Leyndardómur þessa meginþáttar dylst í tveimur frumatriðum: 

Leyndardómur sex-arma stjörnunnar sem breytist í fimm-arma stjörnu.13,14 

                         
máttar, heim innan heims, staðreynd innan staðreyndar, athöfn innan athafnar, 
skyldu innan skyldu, synd innan syndar, einstakling innan einstaklings, á 
hreyfingu upp eða niður, hvarvetna í geimnum, endalaust, óstöðvandi.  Atóm 
mynda sameindir, sameindir mynda efnasamband, efnasambönd mynda frumu, frumur 
mynda vef, vefir mynda líffæri, líffæri mynda líkama, líkamar mynda samfélög, 
samfélög mynda stéttir og kynþætti; stéttir og kynþættir mynda ríki, ríki af 
margvíslegum gerðum og mismunandi tengingum mynda plánetu, plánetur mynda 
sólkerfi, sólkerfi mynda stærri kerfi, og þannig áfram óendanlega; hvergi er 
að finna einfaldleika, ódeilanlegan; hvergi endanlegt flækjustig.  Allt er 
afstætt. -- Úr Pranava-Vada, bls. 334-335. 

 
13 Það gæti verið áhugavert að taka eftir hliðstæðunum milli hinna sex krafta 

og „shakti‘‘ í indverskri heimspeki.  The Secret Doctrine segir að: - 
Hinir sex eru sex kraftar náttúrunnar. 
Hvað eru hinir sex kraftar?  Sjá S.D. I, 312. 

a. Þeir eru orkutegundir. 
b. Þeir eru hinir kraftmiklu eiginleikar eða einkenni Plánetulogoss. 
c. Þeir eru lífkraftar Himnamanns, sem beint er í vissa átt. 

Þessi „shakti‘‘ eru eftirfarandi: - 
1. Parashakti – bókstaflega, hinn æðsti kraftur, orka og útgeislun í og frá efni. 
2. Jnanashakti – kraftur vitsmunanna eða hugans. 
3. Ichchhashakti – máttur viljans, eða kraftur sem veldur raunbirtingu. 
4. Kriyashakti – mátturinn sem efnisgerir hugsjón. 
5. Kundalini shakti – mátturinn sem aðlagar innri tengingar við hið ytra. 
6. Mantrikashakti – mátturinn sem dylst í hljóði, orðum og tónlist. 

Þessir sex eru samfjallaðir af upprunakraftinum, hinum sjöunda. 

 
14 Í The Secret Doctrine er sagt að: - 
Leyndardómur alheimsins hvílir á Lífveldunum og á réttum fjölda þeirra. 
Tíu -- Línan og hringurinn.  Tákn Himnamannanna. -- S.D. I, 117. 

Hinir tíu eru hinn formlausi alheimur ......... S.D. I, 125. 
Hinir tíu eru hin raunbirta tilvist ........... S.D. I, 467. 
Hinir tíu eru heildin ......................... S.D. I, 428. 
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Leyndardómur Karmadrottnanna, sem eru hinir einu viðtakendur hins hugræna tilgangs þeirrar 

kosmísku VERU sem innifelur Sólarlogos okkar í vitund sinni. 

Þegar innræð hlið stjörnuspekinnar og innræðrar rúmfræði hefur verið rannsökuð, og bandalag 

hefur komist á milli þessara tveggja vísindagreina, mun það varpa skæru ljósi á eðlisþátt 

vitsmunanna; þegar mönnum er orðið ljósara hið innra gangverk lög-máls orsaka og afleiðinga 

(lögmálið sem stjórnar öllum athöfnum Lípika lávarðanna), þá – og ekki fyrr en þá – geta synir 

manna rannsakað að einhverju gagni stöðu manas í þróunaráætluninni.  Nú á tímum er ekki 

mögulegt að gera meira en að vísa á leiðina sem menn verða að fara áður en unnt verður að 

varpa ljósi á þetta torskilda efni, og benda á ákveðin rannsóknarefni sem gætu veitt nemanum 

mikla vitneskju, væru þau rannsökuð rækilega og vísindalega.  Sjálfur manas eðlisþátturinn 

hindrar réttan skilning, uns hinn almenni maður hefur þroskað betur innsæiseiginleikann. 

2.  Manas og karmískur tilgangur. 

Hafi neminn gert sér grein fyrir því að manas og vitsmunalegur tilgangur eru nánast samheiti, 

er honum um leið ljóst að karma og starfsemi Lípika drottnanna blandast inn í málið.  Honum 

verður einnig ljóst að maðurinn getur ekki gert sér rétta grein fyrir gildi manas, fyrr en hann 

hefur yfirstigið lægri hugann og lært að nota æðri hugann og með honum innsæið.  Við gætum 

ef til vill spurt hvers vegna þessu er svo háttað.  Það er vissulega vegna þess að æðri eða 

óhlutlægi hugurinn er sá þáttur á kosmískum sviðum sem umrædd Vera hagnýtir til að forma 

áætlanir sínar og markmið.  Þessar áætlanir og markmið (sem verða til í æðri huganum) 

kristallast í rás þróunarinnar í hlutlægt form með atbeina lægri hugans.  Það sem við nefnum 

frummyndasviðið í tengslum við Logosinn (sviðið þar sem Hann mótar hugsjónir sínar, þrár 

og óhlutlægar hugmyndir) er hin guðlega hliðstæða hinna atómísku óhlutlægu sviðsstiga hugar-

                         
Sex -- Sexarma stjarnan.  Innra líf og ytra form, yfirskyggt af anda. 

Hinir sex eru sex kraftar náttúrunnar ......... S.D. I, 236. 
Himnamennirnir sex ............................ S.D. I, 402. 
Sviðin sex .................................... S.D. I, 236. 

Kraftur eða orka, efni eða massi, og andi. 
Hinir sex eru tvöfaldi þríhyrningurinn ........ S.D. I, 143. 
Hinir sex eru tákn efnisbirtingar ............. S.D. II, 625. 
Þeir eru tíva hluti birtingarinnar ............ S.D. I, 241. 

Fimm -- Fimmhyrnda stjarnan, Makara.  Berið saman S.D. I, 218, 219. 
Fimm er tákn Plánetulogossins ................. S.D. II, 618. 
Fimm er tákn smáheimsins ...................... S.D. II, 608. 
Fimm er tákn sköpunar ......................... S.D. II, 613. 
Fimm er annar og þriðji Logosinn sameinaðir í þróuninni. 

Samheild birtingarinnar fæst við samruna fimm og sex, hið karlega og hið 
kvenlega blandað í hinni guðlegu Hermafródítu.  Samantekt, S.D. I, 235-239.  
II, 610, 638. 

Fyrsta röð .....................Grundvallarlíf.  Andi.  Sjálf. 
Sjötta röð .....................Hlutlægt form.  Efni.  Ekki sjálf. 
Fimmta röð .....................Vitsmunir.  Manas.  Sambandið á milli. 
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sviðsins, þar sem til verða hvatir og markmið anda mannsins – þau markmið sem um síðir 

þvinga hann til að taka sér hlutlægt form, og fylgja þannig fordæmi hinnar guðlegu 

raunbirtingar.   Fyrst verður til hin óhlutlæga hugmynd, síðan miðillinn fyrir formbirtinguna, 

og að lokum sjálft formið.  Þannig er ferlið hjá guðum og mönnum, og í því felst leyndardómur 

hugans og staða hans í þróuninni. 

Til að skýra málið skulum við líta sem snöggvast á smáheiminn.  Allir nemar ættu að gera sér 

grein fyrir því að maðurinn er andi eða sjálf, sem vinnur í gegnum efni eða ekki-sjálfið, með 

atbeina vitsmuna eða manas, og það ætti einnig að vera ljóst að með þeirri fullyrðingu (sem 

gildir jafnt um sólarlogos, himnamann og mann) er gert ráð fyrir vissum ályktunum sem ráða 

má af sjálfri raunbirtingunni.  Ein þessara ályktana er sú að formið sé gert af þessum 

manasþætti.  Af því leiðir að taka þarf byggjendurna til athugunar – þær verur sem eru ímynd 

hins alheimslega hugar, hin lífgandi líf innan formsins, og hinir guðlegu Manasapútrar í 

víðtækri heild sinni.  Í dulfræðilegum skilningi á þessu felst leyndardómur hinna nánu tengsla 

milli manna og tívaþróunar-innar, þar sem maðurinn geymir (í gegnum Himnamanninn sem 

hann er hluti af) tilgang Logossins, og allir æðri tívarnir mynda hinn samloðandi eða aðlaðandi 

þátt sem vinnur með efnið og mótar lögun þess.  Þeir tveir eru samstarfsaðilar, ómissandi hvor 

öðrum, og ef þeir myndu ekki vinna saman í nánu samstarfi myndi þetta hlutlæga sólkerfi 

leysast upp á augabragði, alveg eins og þétti efnislíkami og etherlíkami mannsins leysast upp 

þegar andinn hverfur á braut, og byggjendurnir hætta starfi sínu. 

Það eru sérstaklega þrjú lífveldi sem tengjast hinni hlutlægu birtingu í etherísku efni, hið fjórða, 

eða hið mennska lífveldi, hið fimmta og hið sjötta, eða tíva lífveldin.  Önnur lífveldi hafa öðrum 

hnöppum að hneppa sem tengjast lífi andans í hinum æðri formum á kosmísku ethersviðunum, 

en hvað varðar núverandi viðfangsefni okkar þá vinna þessi þrjú lífveldi á lægri stigum 

kosmíska efnissviðsins, sviðsstigunum sem við nefnum hugarsviðið, geðsviðið og efnissviðið.  

Þegar hið fimmta og hið fjórða hafa blandast fullkomlega höfum við náð níunda stigi 

meginvígslu, og þegar hið sjötta bætist við verður um að ræða ummyndun inn í eitt heildanna 

lífgað af Kúmara, sem áður hefur verið minnst á.  Þetta er til marks um ummyndun sex-arma 

stjörnunnar yfir í fimm-arma stjörnuna; hér er um að ræða mikinn leyndardóm sem varðar fyrst 

og fremst Himnamann okkar hnattakerfis, og aðeins lauslega heildin sem byggja upp etheríska 

birtingu Hans. 

Ef öll raunbirting er ímynd kosmískrar hugmyndar í formi, þá er augljóst að manas eða 

vitsmunir eru grundvallarþátturinn sem ræður ferlinu, og það sem myndar tenging-una milli 

hins óhlutlæga og hlutlæga.  Þessi staðreynd er nú þegar viðurkennd hvað manninn varðar, og 
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hún gildir jafnt um kosmískar verur.  Eftir því sem maðurinn færist nær hjarta leyndardómsins 

vaknar hann til vitundar um að markmið hans í þróuninni er að byggja meðvitað rásina milli 

sviðanna sem eru fyrir honum svið hins óhlutlæga eða hugsjónarinnar, og svið hins hlutlæga 

þar sem hann venjulega dvelst.  Þessi tengirás hefur verið nefnd „BRAUTIN“ á frekar 

ófullnægjandi hátt, og er í raun sjálf Brautin.  Hann byggir hana: 

Með því að hagnýta manasþáttinn á meðvitaðan hátt. 

Með því að yfirvinna karmískar takmarkanir hinna þriggja lægri sviða. 

Með þeirri aðferð að ríkja yfir efninu, eða persónuleikanum, og líta á hann sem ekki-

sjálfið. 

Með víkkun vitundarinnar stig af stigi þar til hún nær yfir sviðin sem hann leitast við 

að ná til, og þannig að sýna fram á þá staðreynd að til að þræða Brautina verður 

maðurinn að verða sjálf Brautin, og sýna fram á nákvæmni þeirra dulfræðilegu sanninda 

að vitundarbrúin sjálf sé blekking.  Íhugaðu þetta, því það felur í sér uppljómun fyrir þá 

sem hafa augu til að sjá. 

Við það að þræða Brautina og ná markmiðinu, umbreytist maðurinn í hina fimm-arma stjörnu, 

og að síðustu í þríhyrning andans.  Á milli þessara stiga er leyndardóms-fullt stig, þar sem hann 

umbreytist í hina fjóra – að þessu sinni er hér ekki um að ræða hina fjóra lægri ferndarinnar, 

heldur æðri fjóra.  Hann verður hluti af vitund þess dul-fræðilega heildis sem ýjað er að á 

ýmsum stöðum og stendur næst Logosunum þremur, sem eru hinir fjórir miklu Maharajar, 

útdeilendur karma, geymandi hinn kosmíska tilgang, og speglast (en aðeins sem speglun) í 

hinni guðlegu Fernd, eða í hinum fjórum Himnamönnum sem eru ímynd guðlegs manas, ásamt 

samfjöllun þeirra, hinum þriðja.  Þessir fjórir, ásamt hinum samfjallandi eina, eru samheild 

manas, Brahma þátturinn, eða virkir vitsmunir.  Karma vinnur í gegnum manas, en það er ekki 

fyrr en sex-arma stjarnan (heild hins óhlutlæga hugar í sínum margvíslegu greiningum) verður 

að fimm-arma stjörnunni, eða að hið lægra er samfjallað inn í hið óhlutlæga eða æðra, að 

ummyndunin inn í hina þrjá, eða andlegu þrenndina, verður möguleg í gegnum hina fjóra, eða 

hina formlausu gæslumenn hins karmíska tilgangs; þannig er lausninni náð, þannig er maðurinn 

frelsaður, og smáheimurinn öðlast TILVIST án þess að þurfa á formbirtingu að halda.  

Vísbending um smáheiminn getur hér komið að gagni.  Þegar smáheimurinn hefur hafið sig 

yfir hina þrjá heima efnisins og er orðinn að fimm-arma stjörnunni, færist hann inn í vitund 

mónadsins, hins hreina anda, í gegnum fjórða sviðið, innsæissviðið.  Fyrir honum er 

innsæissviðið svið karmískra hliðstæðna.  Á því byrjar hann meðvitaða samvinnu við að vinna 
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úr karma Himnamanns, þar sem hann hefur algerlega yfirunnið sitt eigið persónulega karma í 

lægri heimunum þrem.  Hafi neminn yfir nægilega þjálfaðri innsæisgáfu að ráða, getur hann 

fundið út hvaða svið það eru sem samsvara innsæissviðinu fyrir Himnamanni og fyrir 

Sólarlogosi.  Þetta er aðeins mögulegt ef hugmyndin er víkkuð út þannig að hún nái yfir á 

kosmísk svið og út fyrir hin sólkerfislegu. 

Með þeim hugmyndum sem hér hefur verið komið á framfæri opnast möguleiki fyrir nemann 

að uppgötva af eigin rammleik nokkur atriði um stöðu manas í kosmískri þróun.  Til þess þarf 

hann að viðhafa samfjallandi sjónarmið, og hafa stöðugt í huga hugmyndina um TILGANG í 

öllum athöfnum, hvort sem þær eru kosmískar, sólkerfislegar, plánetulegar eða smáheimslegar.  

Hann er eldur hinnar guðlegu hvatar sem gegnsýrir öll form og knýr þau áfram til ákveðinna 

athafna og afreka. 

Eldur efnisins, sem áður hefur verið fjallað um, er hinn kraftmikli eldur hreyfingar.  Eldur 

hugans er hin samfellda hvöt og tilgangur sem knýr formin (byggð úr virku efni) í ákveðna átt, 

og eftir vissum fyrirfram ákveðnum leiðum.  Hann er því karmísk hvöt, upprunaleg orsök og 

vilji í verki.  Hann er einnig afleiðing eða áhrif þessarar virkni í tíma, en aðeins þegar andlega 

þrenndin verður virk, í gegnum hina innræðu fjóra, slokkna bæði eldar hugans og efnisins, og 

eldur andans verður frjáls. 

III.  NÚVERANDI ÞRÓUNARSTIG MANAS Í HEILDUNUM ÞREMUR 

Með því að umorða þessa setningu gætum við sett hana fram í formi spurningar um það hversu 

langt áleiðis hefur miðað við að ná fram markmiði hinna miklu Vera sem taka þátt í kosmískri 

og sólkerfislegri raunbirtingu; við gætum einnig innt eftir því hvort hinn vitsmunalegi vilji hins 

kosmíska Logoss, Sólarlogossins og á sama hátt hinna mismunandi Plánetulogosa (innan 

sólkerfisins) hafi þróast með fullnægjandi hætti að því marki að bæði sé hægt að leggja mat á 

hann og skilja að einhverju leyti.  Þessar hugsanir tengjast hugleiðingum okkar um þetta efni, 

og opna fyrir okkur mjög áhugaverð svið.  Rétt er að benda á að hugarþátturinn birtist á 

fimmgreindan hátt (á kosmísku, sólkerfislegu og mennsku sviði), er ummyndaður í visku eftir 

fimmgreinda birtingu sína, og er um síðir umbreytt í hreinan vilja eða mátt.  Í þessu felst 

vísbending; allt hið hlutlæga sjónarspil sem við sjáum í kringum okkur í tengslum við 

Himnamenn, og frumur í líkama þeirra, felst í þessu.  Hér er að finna ráðgátu hinna fimm 

Kúmara, sem bíða eftir hinni endanlegu umbreytingu, og í þessu leynist þekking hinnar guðlegu 

alkemíu, sem byggist á hinum fimm frumefnum, og tengist ummyndun þeirra í upprunalegt 

frumefni með atbeina millistigs. 
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1.  Á plánetunum. 

Við athugun á þessu viðfangsefni verða dulfræðinemar að hafa mjög skýrt í huga muninn á 

milli ummyndunarinnar og hinnar endanlegu lausnar; milli ummyndunarferlis hinna fimm 

frumefna, dulfræðilega skilið, og hinnar endanlegu lausnar hins ummynd-aða kjarna inn í 

samfjöllun sína.  Þetta hefur mikla þýðingu í þessu sambandi, því lausnin er langt frá því að 

vera möguleg nú, og ferli ummyndunarinnar er rétt að byrja í flestum tilfellum.  Við athugun á 

þessu efni er nauðsynlegt að takmarka okkur við Himnamennina, því hinar mennsku einingar 

– sem frumur í líkama Þeirra – eru að sjálfsögðu meðtaldar í öllu sem um Þá er sagt, og ekki 

verður unnt að minnast á sól-kerfislega stöðu þroska manasþáttarins fyrr en vitað er hvaða 

kosmískum Logos Sólarlogos okkar tilheyrir, og hvaða sex önnur sólkerfi tengjast okkar kerfi.  

En mögu-legt er að öðlast fræðilegan skilning á vissum staðreyndum um Himnamennina, þó 

ekki sé unnt að sanna þær fyrir hinum vísindalega þenkjandi.  Við munum eins og áður telja 

upp þessar staðhæfingar til að auðveldara sé að hafa þessi atriði skýr fyrir hugskotssjónum: 

1.  Fyrst mætti taka fram að þriðji eðlisþátturinn, sameinaður öðrum þættinum, eða Brahma og 

Vishnú samtengdir, eru í heild sinni hinir guðlegu Manasapútrar.  Þeir eru vilji sem hagnýtir 

efni, eða virkt vitsmunalegt efni, í þeim tilgangi að raunbirta kærleik-visku; allt þetta byggist á 

tilgangi, og grundvöllurinn er orsakakeðja.  Brahma þátturinn er fimmgreindur og ásamt 

Vishnú þættinum er um sex að ræða, eða fimmhyrninginn með Mahadeva eða viljann í miðju 

allrar raunbirtingar. 

2.  Hinn fimmþætti Brahma þáttur, eða hinir fimm Kúmarar, eru í fullri raunbirt-ingu, og þegar 

endurspeglun hinna tveggja þáttanna er talin með fáum við hina sjö þætti okkar raunbirta kerfis. 

3.  Ummyndunarferlið fer nú fram á Merkúr og Venus, og þar sem manasþátturinn í báðum 

þessum kerfum hefur náð háu þróunarstigi er hann nú að ummyndast í kærleik-visku.  

Ummyndunarferlið hefst þegar þrír fimmtu af einingunum (manna og tíva) sem mynda 

starfstæki plánetulogoss eru komnir á Brautina.  Eiginleikar HUGANS eru þá orðnir tæki til 

skapandi vinnu, og eru ekki lengur „eyðendur raunveruleikans,“ og hindrun á frjálsu lífi 

andans. 

Aftur þarf að hafa í huga að Jörðin, Mars, Júpíter, Satúrnus og Vúlkan eru enn á manas 

þróunarstigi, þróunarstaða þeirra er mismunandi og ekki fyrir opinbera birtingu.  

Himnamönnum þessara kerfa hefur ekki enn tekist að koma líkömum sínum á það stig að 

ummyndun í stórum stíl sé möguleg.  Þeir eru að nálgast þetta markmið, og þegar hinum 

nauðsynlegu þrem fimmtu hlutum er náð, munu þeir hefja ummyndun í stærri mæli.  Í 
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hnattakerfi Jarðar er um það bil einn fimmti byrjaður á ummyndunarferlinu á einhverjum 

hnattanna, og á Vúlkan eru tveir fimmtu byrjaðir. 

Rétt er að benda á að þótt við séum fyrst og fremst að fjalla um manas í mennskum frumum í 

líkama plánetulogoss, verðum við að muna að í sumum kerfum eru tíva-einingar í miklum 

meirihluta.  Þrátt fyrir að tívarnir séu frá mennsku sjónarmiði alls ekki undir áhrifum frá manas, 

eftir þeim skilningi sem við leggjum í það hugtak, þá eru þeir samt, ef litið er á það frá öðru 

sjónarmiði, sjálfur manas, hinn virki skapandi máttur, fimmta og sjötta lífveldið í fullri birtingu.  

Hugleiðum tengslin (hin eðlilega nánu tengsl) milli fimmta tíva lífveldisins og fimmta guðlega 

eðlisþáttarins, og við ættum einnig hafa í huga að, ef litið er á málið frá sjónarmiði 

himnamanns, þá eru tívarnir óaðskiljanlegur hluti af hans eðli, og að hann er Manasapútra, 

skapandi byggjandi, og hinn fimmþætti meginþáttur Brahma.  Manas í heild sinni er hreinn tíva 

kjarni, og það er ekki fyrr en þessi fimmþætti þriðji meginþáttur tengist hinum megin-þáttunum 

tveimur að það sem við skiljum með orðinu MAÐUR – hvort sem það er himnamaður eða 

mennskur maður – verður til.  Tívarnir sameinast þessum tveimur öðrum þáttum og afleiðingin 

verður: 

a. Sólarlogos. 

b. Himnamaður. 

c. Maður. 

Þetta er mikill leyndardómur og tengist leyndardómi rafmagnsins (eða fóhat-lífsins) sem 

H.P.B.15 minnist á.  Sendiboðarnir, byggjendurnir, tívarnir, eru logandi eldur, geislandi 

rafmagnsefni, og aðeins í tíma og rúmi, aðeins með raunbirtingu og aðeins á tímaskeiðum 

hlutlægni geta verur eins og maðurinn verið til, eða himnamaður átt sína tilvist.  Utan við 

takmörkunarhring sólkerfisins, til dæmis, og hvað okkar þróun við-kemur, er um að ræða 

geislandi rafmagnað efni, virkt vitsmunalegt etherefni, lífgað með tívaþróunarleiðinni.16  Þeir 

                         
15 S.D. I, 107 

16 Pitríar. 
„Það sem ég nefndi fullkomna andlega stjórnskipun er það sem er þekkt sem 

swarga í Sanskrítarverkum okkar, og verurnar sem þar starfa nefnast pitríar 
(Pitris), sem merkir að sjálfsögðu feður.  Í púrönum okkar er oft rætt um þessa 
pitría eins og þeir séu andstæða tívanna, og það hefur leitt til þess að sumir 
Hindúar, og þar með taldir margir guðspekingar, telja að pitríarnir og tívarnir 
dvelji á aðgreindum sviðum lífsins.  En pitríar og tívar eru alltaf til saman, 
þar sem tívarnir gefa vitundina og pitríarnir mynda líkamann.  Þessi hugtök 
eru afstæð.  Ef pitríar eru vatn þá eru tívar eldurinn í vatninu.  Ef pitríarnir 
eru eldur, þá eru tívarnir loginn í eldinum.  Ef pitríarnir eru loginn, þá eru 
tívarnir vitundarþátturinn sem kemur logunum af stað og gefur þeim mátt til að 
lýsa upp heiminn og lætur þá vera til sem þátt í vitund okkar.  Frá æðsta til 
lægsta sviðs lífsins láta pitríarnir í té hinn hlutlæga þátt en tívarnir hinn 
huglæga þátt, og lífið sjálft er straumur sem myndar miðlínuna. . . . Í stað 
þrískiptingar er nákvæmara að tala um sjöskiptingu, og gefa má tívunum hina 
þrjá æðri og pitríunum hina þrjá lægri og miðjuna til straums lífsins, sem má 
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vinna í blindni og samkvæmt lögmáli hins kosmíska rafmagns. (Við verðum að gera skýran 

greinarmun á kosmísku rafmagni og hinu rafmagnaða akasha sólkerfisins, sem er rafmagnað 

efni, afmarkað og háð öðrum lögmálum fyrir atbeina annars þáttar, hins hreina anda.)  Utan 

takmörkunarhringsins er um að ræða þá sértekningu sem við nefnum hreinan anda.  Þessi 

„hreini andi,“ eða óhlutlæga meðvitaða vera leitast reglulega við að raunbirtast með atbeina 

meðvitaðs karma og stefnir að því að ná ákveðnu markmiði í samræmi við lögmál sinnar eigin 

tilveru, og er þannig knúin af hinum aðlaðandi eiginleika pólarandstæðu sinnar, hins virka 

vitsmunaefnis, til að blandast því.  Þetta mót pólarandstæðnanna, og staður samruna þeirra, 

leiðir til þess blossa í hinum kosmíska alheimi sem við nefnum sól, og orsakar ljós eða 

hlutlægni.  Innan takmörkunarhringsins getur rafmagnseldur hins hreina anda þess vegna 

aðeins raunbirst með því að blandast eða sameinast rafmögnuðu efni, og er því takmarkaður af 

því á meðan á þróuninni stendur og á stærsta hluta ferlisins.  Í reynd ræður tívaþróunin 

meginhluta raunbirtingarinnar, allt til þess að ummyndunarferlið hefst, þó menn geri sér litla 

grein fyrir því.  Hún byggir óaflátanlega hin takmarkandi form. 

Þegar sá tími kemur að Himnamennirnir fimm setja af stað ummyndunarferlið mun allt 

sólkerfið hafa náð mjög háu þróunarstigi, og þessi fimm kerfi munu þá, ásamt hinum kerfunum 

tveim, sem þá eru að hverfa inn í myrkvun, byrja á lausnarferlinu.  Áætlunin er í stórum dráttum 

eftirfarandi: 

Þau fjögur kerfi sem mynda hina guðlegu fernd munu sameinast samfjöllunarkerfi sínu, sem er 

Satúrnus, en Venus og Merkúr munu sameinast Úranusi og Neptúnusi.  Ekki ber að leggja 

neina merkingu í röð þessara nafna.  Hin tvíþætta staðreynd er hið eina sem nauðsynlegt er að 

átta sig á. 

Neptúnus, Úranus og Satúrnus hafa þá dregið til sín kjarna raunbirtingarinnar, en þessi kerfi 

samsvara (hvað varðar Sólarlogosinn) frumkjörnunum þremur í orsaka-líkama manns.  Við 

notum orðið „samsvörun“ því ekki er um hliðstæðu að ræða í smáatriðum.  Úranus og Neptúnus 

eru endurvarp hins guðlega geðræna og hugræna frumkjarna.  Satúrnus er í reynd hliðstæða 

hins guðlega efnislega frumkjarna.  Hér er um að ræða dulfræðilega ráðgátu sem ekki má slíta 

frá tengdum sannindum í hinu kosmíska kerfi. 

                         
líta á sem punktinn þar sem tívakjarna er breytt í pitríakjarna, eða hið 
óskipta er gert hæft til skiptingar, neðan frá séð, eða hið óbirta verður hið 
birta.‘‘ -- Some Thoughts on the Gita, bls. 56. 
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Ef við lítum á manas sem tíðnivirkni allra atóma og takmörkum okkur við hnatta-kerfið okkar, 

er athyglisvert að hægt er að draga fram nokkrar hliðstæður þegar við skoðum fimmta 

meginþáttinn í núverandi umferð, hinni fjórðu.  Manasþátturinn er forsenda fyrir byrjun á virkni 

og hugrænni viðurkenningu á eftirfarandi staðreyndum í náttúrunni. 

Fimmti kraftsveipurinn í efnisatóminu verður virkur.  Fimmti kraftsveipurinn er orðinn lítillega 

virkur, en fjórði sveipurinn í núverandi fjórðu umferð er að ná sveifluvirkni sem eykur líforku 

starfstækjanna verulega og veldur sundrun þeirra um síðir sem leiðir til lausnar andans úr 

takmörkunum inn í fíngerðara form gert af efni sem bregst við sveiflutíðni fimmta 

kraftsveipsins. 

Fjórði etherinn er að verða þekktur, og með honum mun koma þekking á lífunum sem hann 

hefur að geyma.  Þetta er ástæðan fyrir velgengni hreyfingar spíritista, því flestar þær 

líkamslausu verur á þessu stigi, sem eru fúsar til að ná sambandi við efnis-sviðið, eru íklæddar 

efni þessa ethers.  Tívar fjórða ethersins verða einnig þekktir fyrir lok þessarar umferðar, og 

bandalag verður gert milli hins fjórða skapandi lífveldis manna og tíva fjórða ethersins. 

Smám saman mun fjórða sviðið, svið búddhi eða innsæissviðið, verða þekkt með hjálp manas.  

Þetta mun gerast eftir því sem manas ummyndast í visku.  Eðlisþáttur búddhi mun leysa af 

hólmi fimmta eðlisþáttinn hjá fáeinum einstaklingum í þessari umferð.  Alveg fram í miðja 

næstu umferð munu hinn fjórði og hinn fimmti skarast – það eru eðlisþætti manas og búddhi – 

sem gera hina níu, eða fullkomnaðan mann, fullnumann. 

Einnig mætti benda á að menn munu skynja æ meir og verða varir við stjórn fjórða Kúmarans.  

Um þetta get ég ekki fjölyrt, mér er aðeins leyfilegt að skýra frá þessari staðreynd. 

Vitund fjöldans meðal mannkynsins mun smám saman færast upp á fjórða sviðsstig 

hugarsviðsins, og hún verður æ meira undir stjórn hins hluthæfa hugar.  Ef þessu fylgir ekki 

samhliða stöðugt innflæði sálna inn á búddíska sviðið til meðvitaðrar virkni, og með því móti 

lausn undan algerri stjórn manas, mun það leiða til mjög alvarlegs ástands sem Helgivaldið 

þarf að glíma við. 

Starf Maharajanna fjögurra, sem útdeila karma innan takmörkunarhringsins, mun ná hámarki 

sínu í fjórðu umferðinni.  Í næstu umferð mun starf Lípika lávarðanna, sem fást við málefni 

sem tengjast sólkerfi okkar utan takmörkunarhringsins, færast í aukana og verða meira 

áberandi.  Þetta er nauðsynlegt þannig, þar sem Lípika lávarðarnir útdeila lögmálinu til þeirra 

sem hafa sameinast sínu guðlega eðli og eru ekki lengur bundnir af hinum efnislegu formum 
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heimanna þriggja.  Karmalávarðarnir, eða Maharajarnir, vinna með sonum manna í heimunum 

þrem, og í gegnum eðlisþátt manas. 

 

2.  Í sólkerfinu. 

Við eigum eftir að taka til umfjöllunar nokkra viðbótarþætti um þróun manas-þáttarins í 

sólkerfinu, en eftir það getum við haldið áfram og rætt um framtíð manas sem er síðasta 

undirfyrirsögnin í þessum kafla. 

Okkur ætti öllum að vera ljóst að hið gífurlega umfang viðfangsefnisins og hin ógnarlöngu 

tímaskeið, sem fjallað er um, geta leitt til þess að skýr sýn næst ekki.  Aðeins meginatriði sjást, 

og aðeins er unnt að láta í té víðtæk og almenn hugtök og grundvallaratriðið, en öllum 

smáatriðum er sleppt.  Vissar hugmyndir standa skýrar á móti bakgrunni flókinna áætlana, 

óreiðu vegna skörunar tímaskeiða, stórra og smárra, og samansöfnunar óskipulegra smáatriða.  

Þessi augljósi glundroði, og jafnvel það sem virðist vera mótsagnir, orsakast af ófullkomleika 

þróunarinnar, hinni algeru vöntun á yfirsýn sem fylgir stöðu okkar í kerfisáætluninni, og 

skammsýni okkar.  Víðtækar og skýrar alhæfingar er allt sem við getum tekið við á núverandi 

þróunarstigi, og þær mætti taka saman í þrjá þætti: 

Staða sólkerfisins innan hinnar stærri heildar, og samheildareiginleiki allrar raun-birtingar.  
Þetta felur í sér eftirfarandi hugmyndir: 

Kosmískt kerfi sem innifelur smærri kerfi og heldur þeim saman með mætti sameinaðs lífs.17 

Sólkerfi, hluti hins stærra raunbirtingarkerfis, sem á sama hátt innifelur smærri hluthæf form, 
og heldur þeim saman með mætti síns eigin lífs. 

Plánetukerfi, eða undirkerfi sólkerfisins.  Það á sér einnig sína sjálfstæðu tilvist, en getur samt 
alls ekki staðið eitt sér án annarra kerfa. 

Heildi eða sameinuð form innan plánetukerfisins.  Þau eru einnig sérgreindar heildir, en eru 
samt hluti hinnar stærri heildar. 

Samsafn eða hópar eininga, undirskipting heildanna.  Þá má einnig skilgreina á svipaðan hátt. 

Frumurnar, eða hinar sjálfsvitandi einingar, innan hópanna.  Hver þeirra er skyni gædd vera, 
sem getur þó ekki átt neina tilvist utan heildisins. 

                         
17 Fjölbreytni frá einingu. 
„Samkvæmt fullnumum hinnar fornu Arjavarta, þróast sjö frumtök út frá þessum 

þremur frumverum.  Algebra kennir okkur að fjöldi samsetninga hluta , einn í 
einu, tveir í einu, þrír í einu, og svo framvegis sé 2n -- 1.  Ef við beitum 
þessar formúlu á fjöldann sem hér um ræðir, þá eru mismunandi samsetningar af 
þessum þrem frumorsökum jafnt og 23 -- 1 = 8 -- 1 = 7.   Hvenær sem sjö verur eru 
nefndar í fornum vísindum Indlands, í hvaða sambandi sem er, verðum við að 
gera ráð fyrir að þessar sjö verur verði til af þremur frumverum; og að þessar 
þrjár frumverur séu sjálfar þróaðar út af einni veru eða mónad.‘‘ -- The 
Theosophist, Bindi VIII, bls. 449. 
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Allar framangreindar verur einkennast af: 

Lífgefandi lífi, sem hjá okkur á upptök sín í ÞEIM SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR, sem veitir lífi 

sínu um sólkerfin sjö, í gegnum Logos sólkerfis, í gegnum þær kosmísku verur sem við nefnum 

himnamenn, þær sólarverur sem lífga heildi, og þá sérstöku miðbirtingu sem við nefnum mann, 

allt til hinna smáu frumna sem byggja upp líkama hans og atómsins sem er frumbyggingarefnið 

sem öll form í ríkjum náttúrunnar eru gerð úr. 

Vitsmunalegri virkni, eða birtingu tilgangs eða manas, fimmti eðlisþátturinn í allri birtingu.  

Hún er, eins og áður hefur verið bent á, hin vitræna áætlun viðkomandi lífveru eins og hún 

kemur fram í tíma og rúmi. 

Hæfni til að þróast eða taka framförum.  Hér er átt við hina einkennandi hæfni innra lífsins í 

forminu til að þróast vitsmunalega frá lægri til æðri forma birtingarinnar.  Þetta er umfram allt 

hin sérstaka og fullkomnaða eigind fimmta eðlisþáttarins. 

Hæfni til samloðunar.  Þetta er hæfni allra vitsmunalegra og virkra lífvera í þróuninni til að 

fylgja lögmáli aðlöðunar og fráhrindingar, og mynda með því móti meðvitaðan og 

vitsmunalegan hluta hins meira lífs.  Þetta er í raun hæfnin til að umbreyta manas í visku.  Þótt 

allt sem ER sé í formi er það samt að mjög litlu leyti undir stjórn verunnar innan formsins.  Það 

eru aðeins Himnamennirnir, og hin Æðri líf sem innifela Þá, sem nýta og hafa meðvitaða og 

vitsmunalega stjórn yfir forminu, því það eru aðeins Þeir sem hafa fullkomnað manas þáttinn 

nú á tímum.  Neðan þeirra koma mörg stig vitundar.  Maðurinn er smám saman að ná þeirri 

meðvituðu stjórn yfir efninu í heimunum þremur sem hinir guðlegu fyrirmyndir hans, 

Himnamennirnir, hafa nú þegar náð.  Þeir hins vegar eru að vinna að því að ná svipaðri stjórn 

á æðri stigum.  Neðan mannsins eru fjöldi lífa sem eru blind og ómeðvituð um það samsafn 

eða undir-flokk sem þau eru hluti af.  Þannig má sjá í stórum dráttum stöðu manas í þróuninni 

á núverandi stigi. 

Tengsl.  Annar áberandi eiginleiki sem er afleiðing af athugunum okkar er hæfnin til tengsla.  

Skilningur á þessu mun í framtíðinni leiða til athugana á mismunandi pólun hinna ýmsu 

hnattsviða (allt frá plánetukerfi til atóms) innan takmörkunarhrings sólkerfisins, og tengslanna 

á milli: 

a. Hnattakerfis og samheildar allra hnattakerfanna. 

b. Hnattakerfis og hnattakerfis. 

c. Keðju og keðju. 

d. Hnattar og hnattar. 
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e. Heildis og heildis. 

f. Undirheildis og undirheildis. 

g. Einingar og einingar 18 

h. Frumu og frumu. 

Innri tengsl allra þessara þátta og hversu mjög þeir eru allir háðir hver öðrum er eitt 

mikilvægasta atriðið sem við þurfum að gera okkur grein fyrir; þrátt fyrir að öll þessi tengsl 

séu undir stjórn lögmáls aðlöðunar og fráhrindingar, og fellur því frekar undir það sem við 

nefnum annan eðlisþáttinn, er samt sjálf vitundin afleiðing af manas þættinum, og hið nána 

samstarf milli hinna tveggja þátta, huga og kærleiks-visku, eða hinna tveggja lögmála 

aðlöðunar og samfjöllunar, verða menn ætíð að hafa í huga. 

Takmörkun.  Þetta er mikilsvert atriði sem hafa þarf í huga með tilliti til alheims, sólkerfis, 

hnattakerfis, hnattakeðju, eða hvers kyns takmarkandi hnattforms allt niður til efnisatóms 

vísindamannsins.  Í því felst: 

a. Meiri hæfni en sú sem raunbirtist. 

b. Tvígreining, eða það sem er takmarkað og hið takmarkandi efni. 

c. Tilgangur, því takmörkunin varir aðeins jafn lengi og nauðsynlegt er til að ná 
ákveðnu markmiði í skipulegu tilvistarkerfi.  Það sem tekur við er „brottnám“, 
dulfræðilega og bókstaflega skilið. 

Þegar þessir þrír þættir: 

Staða, 

Tengsl, 

Takmörkun, 

eru athugaðir innan kerfisins koma fram hin nánu tengsl allra hópanna innan heildisins, og þörf 

sérhvers hluta fyrir alla hina verður augljós. 

Lítið er hægt að fjalla um hina kosmísku stöðu, tengsl og takmörkun, þar sem það efni er mjög 

torskilið, jafnvel fyrir sjálfum Himnamönnunum.  Ástæða þessa verður augljós þegar menn 

gera sér grein fyrir stöðu þeirra innan kerfisins, og tekið er tillit til þess að í afstæðum skilningi 

er mikilvægi þeirra lítið.  Við getum því ekki gert meira en að viðurkenna hina óskiljanlegu 

stærð þeirrar VERU sem birtir sig í gegnum sjö sólkerfi, og útvíkkun á því tilvistarhugtaki svo 

það nái yfir alla hvelfingu himinsins.  Það er einnig athyglisvert að hafa í huga í þessu sambandi 

                         
18 Ég nota orðið „eind‘‘ í sambandi við allt sem er á einhvern máta 

sjálfsvitandi eða með einstaklingsvitund.  Þá verður að hafa í huga að þetta 
hugtak á ekki við neitt sem er lægra í þróuninni en mannkynið. 
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að allt sem er sjáanlegt, það sem er í hlutlægri formbirtingu eða sem ljóshnettir, er alls ekki allt 

sem ER, heldur er hugsanlega að baki allra þessara sýnileg formbirtinga gríðarstór heimur eða 

tilvistarsvið.  Mannsheilinn á erfitt með að ná tökum á slíkri hugmynd.  En alveg eins og það 

eru tugir milljóna manna utan efnisbirtingar eða holdgunar á fíngerðari sviðum sólkerfisins, er 

ekki ólíklegt að kosmískar verur, sem hafa svipaða stöðu og SÁ SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR, 

séu á sama hátt utan efnisbirtingar, og á sviðum sem eru fíngerðari en þau sem ljósið raunbirtist 

á. 

3.  Á Jörðinni. 

a.  Kúmararnir fimm.  Við getum nú fjallað stuttlega um Kúmarana fimm, sem eru samheild 

manas þáttarins á Jörðinni.  Ég hef skýrt frá því að Lávarður heimsins, fyrsti Kúmarinn, sé 

Plánetulogos plánetukerfis okkar í efnislegri birtingu, en hvergi hefur verið gefið til kynna að 

Kúmararnir þrír, sem tengjast Honum, séu aðrir þrír Plánetulogosar.  Það er alls ekki svo.  Þessir 

þrír sem nefndir eru „Búddar athafnaorku,“ eru fulltrúar þeirra þriggja Plánetulogosa á 

plánetunni okkar, sem ásamt Plánetulogosinum okkar mynda hina guðlegu fernd.  Nátengdir 

þeim eru hinir þrír innræðu Kúmarar, sem nefndir eru í The Secret Doctrine,19  og eru fulltrúar 

fyrir þrjá aðra Logosa, og mynda þannig brennipunkta fyrir alla hina guðlegu krafta innan 

keðjunnar okkar.  Í sérhverri hnattakeðju er að finna slíka fulltrúa, sex brennipunktar innifaldir 

í hinum sjöunda, Plánetulogosi hnattakerfisins, sem heldur þeim öllum innan áru sinnar. 

Verkefni þeirra er þríþætt: 

Í fyrsta lagi.  Þeir eru orkustöðvar í líkama Plánetulogossins.  Hver keðja samsvarar einni 

orkustöð, og hnettirnir eru aðeins minni hjól innan orkustöðvar.  Líf Logossins í þessari 

efnisbirtingu á Jörðinni flæðir um þrjár orkustöðvar og er að byrja að örva þá fjórðu, af því 

leiðir að fjórir hnettir tengjast þessu starf og Kúmararnir þrír eru í fullri vitsmunalegri virkni; 

þrír eru í biðstöðu og einn er að byrja að verða virkur.  Hnettirnir samsvara keðjunum.  Þessi 

fjórði Kúmara er enn sem komið er óþekktur, en eins og gefið hefur verið í skyn, þá er Hans 

tími brátt að renna upp. 

 
 

                         
19 S.D. I, 493. 
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Í öðru lagi.  Þeir miðla sérstökum krafti til þeirra eininga sem mynda einhverja ákveðna 

orkustöð.  Þeir eru í reynd milliliðir fyrir Lávarða geislanna til mónada sérhvers geisla í birtingu 

í sérhverri keðju og á sérhverjum hnetti. 

Í þriðja lagi.  Þeir eru fulltrúar fyrir: 

a. Geislalávarðinn, eins og sagt er hér að ofan. 

b. Hina fjóra Maharaja. 

c. Plánetulogos þeirra eigin hnattakerfis. 

d. Hinn mikla Tíva Jarðar plánetunnar. 

 

Þeir vinna samkvæmt lögmálinu; Þeir greina og meðtaka hinn vitsmunalega tilgang 

Plánetulogossins, og þekkja áætlun Hans; Þeir eru lífsvirkni plánetunnar, og á óljósan hátt eru 

þeir ekki aðeins fulltrúar geislans heldur einnig tengiliður milli keðjunnar og hnattakerfisins. 

Hér mætti bæta því við að mistökin sem urðu örlög Tunglkeðjunnar í hnattakerfi okkar hafa 

hamlað mjög starfi Þeirra, og gert Þeim nauðsynlegt að beita róttækum ráðum í þeim tilgangi 

að bæta fyrir þau mistök.  Í þessu er að finna aðra ástæðu fyrir umróti því sem einkennir 

heiminn nú á tímum. 

b.  Tunglkeðjan.  Það kann að vera áhugavert, áður en haldið er áfram og önnur efni tekin fyrir, 

að taka fyrir hið vandasama og torræða mál viðfangsefni Tunglkeðjuna og svara nokkrum 

spurningum sem kunna að vakna í huga nemans. 

Upptalning hnattakeðja og hnattakerfa sem sýnd er á tveimur skýringarmyndum er eingöngu 

fyrir núverandi tímaskeið, og nær yfir tímabil sem er tiltölulega nýliðið og fyrir þróunarsöguna 

allt til miðbiks næstu umferðar keðjunnar okkar.  Ef við hefðum fengið myndir sem giltu 

tímabilið á undan Lemúríu tímanum, og náðu langt aftur í óræða fortíð (frá mennsku 

sjónarmiði), hefðum við séð tunglkeðjuna sýnda án Neptúnusar keðjunnar.  Í myndunum sem 

nú gilda virðast tvær keðjur vanta, tunglkeðjuna og Úranus keðjuna.  Ástæðurnar eru torskildar, 

en hægt er að gefa eftirfarandi vísbendingar: 

Tunglkeðjan og Jarðarkeðjan mynduðu tvær einingar, eða tvo andstæða póla, negatífan og 

pósitífan.  Tíma samruna var náð, og Jarðarkeðjan dró til sín eða aðlagaði tunglkeðjuna í sama 

skilningi og sum hnattakerfana munu renna saman uns aðeins þrjú virðast eftir.  Af þeirri 

ástæðu er Jarðarkeðjan í eðli sínu tvíþætt, þar sem hún er samruni karlkynskeðju og 
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kvenkynskeðju.  Þetta er leyndardómur sem ekki er unnt að fjalla um nánar, en um þetta er 

fjallað í vissum dulspekibókum og H.P.B. hefur ýjað að þessu.20 

Þegar tímar líða munu önnur hnattakerfi renna saman, og þá mun Úranus (keðjan með þessu 

nafni í okkar kerfi) koma fram í raunbirtingu.  Gleymið ekki að hnattakerfin raunbirtast sem 

sjö, sem tíu, sem þrjú frá sjónarmiði hins eilífa nús, en – frá sjónarmiði Himnamanns – má 

tákna raunbirtinguna sem (3|7).  Í tíma og rúmi er hægt að setja röðina fram sem 3-7-10, og á 

vissum stigum sem 10-7-3.  Eftir því sem gagnstæðir pólar renna saman verða hinir tíu að 

hinum sjö og hinum þrem, og það er við þessa atburðarás sem heilar hnattakeðjur og hnettir, 

og um síðir hnattakerfi, munu virðast hverfa úr hlutlægri birtingu og sjást ekki lengur.  Þau 

hafa einfaldlega runnið saman við önnur kerfi eða keðjur.  Hægt er að lýsa þessu þannig á 

hinum tvíþætta þróunartíma: 

Á efnisþróunartímanum er röðin þrír, síðan sjö og að lokum tíu. 

Á andlega þróunartímanum er röðin tíu, síðan sjö og að lokum þrír. 

Efnisþróunartíminn er nánast liðinn, og andlegi þróunartíminn er um það bil hálfnaður.  Þessi 

tími mun einkennast af því að vissar keðjur munu hverfa eða renna inn í aðrar þegar þær finna 

pólarandstæður sínar, og samhliða því munu fíngerðari keðjur eða hnettir koma í ljós þegar 

manas þátturinn gerir mönnum kleift að sjá þá.  Tunglkeðjan er að hverfa, aðeins er eftir 

hrörnandi líkami; líf annars og fyrsta Logossins hefur horfið frá henni, og aðeins er eftir hið 

dulda líf efnisins.  Samhliða því reis Neptúnus upp fyrir sjóndeildarhringinn og tók sér stöðu 

sem ein af hinum sjö keðjum Plánetulogossins í raunbirtingu.  Hér er átt við Neptúnusarkeðju 

Jarðarkerfisins. 

Tunglkeðjan á sér forvitnilega dulfræðilega sögu, sem ekki hefur verið sögð.  Þetta gefur henni 

sérstöðu meðal annarra keðja kerfisins, og jafnvel meðal allra keðja í sólkerfinu.  Sambærilegt 

ástand eða hliðstæða mun finnast í öðru plánetukerfi innan sólkerfisins.  Þetta allt tengist sögu 

eins af sólkerfunum sem okkar kerfi tengist í hinu kosmíska kerfi.  Af þeim sökum er ógerlegt 

að fjalla nánar um það.  Hver Himnamaður í hnattakerfi er brennipunktur fyrir kraft eða mátt 

og tíðniverkandi líf sjö gríðarstórra VERA á nákvæmlega sama hátt og orkustöðvarnar sjö í 

manni eru brennipunktar fyrir áhrif samsvarandi himneskrar Frummyndar.  Himnamaðurinn 

okkar er því á innræðan hátt tengdur einu af sólkerfunum sjö, og í þessum dularfulla sambandi 

felst leyndardómur tunglkeðjunnar. 

                         
20 S.D. I, Hluti IX, Bindi I, 176-200. 
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Nokkrar stuttorðar vísbendingar má láta uppi fyrir nemann til íhugunar: 

Í tunglkeðjunni kom fram sólkerfislegt skipbrot. 

Það tengdist lægri frumtökunum sem nú er búið að yfirstíga, samkvæmt því sem H.P.B. 
greinir frá. 

Kynferðisleg vandamál plánetunnar okkar eiga rót sína að rekja til mistakanna í 
tunglkeðjunni. 

Rás þróunarinnar á tunglkeðjunni var stöðvuð mjög skyndilega með tímabærri íhlutun 
Sólarlogossins.  Leyndardómur þjáningarinnar í Jarðarkeðjunni, sem lætur hana 
verðskulda heitið Svið þjáninganna, og ráðgátan um hina löngu og þjáningarfullu vakt 
sem hinn Þögli áhorfandi 21 stendur, eiga rætur sínar að rekja til atburðanna sem leiddu 
tunglkeðjuna til sinna hörmulegu endaloka.  Hvergi í öðru hnattakerfi er að finna 
aðstæður þjáninga og erfiðleika í neitt líkum mæli og hér finnast. 

Misnotkun á orku ákveðinnar orkustöðvar, og brenglun eða afbökun krafts í sérstökum 
röngum tilgangi, sem ekki var í samræmi við rás þróunarinnar, útskýrir margt í 
leyndardómi tunglkeðjunnar. 

Vissum markmiðum, eins og fundi pólarandstæðunnar, var flýtt óeðlilega mikið á 
tunglkeðjunni, og afleiðingin varð ójafn þroski og tafir í þróun hjá vissum hópum tíva 
og manna. 

Uppruna átakanna milli Foringja hins myrka andlits og Bræðralags ljóssins, sem urðu 
á tímum Atlantis og í núverandi kynstofni, má rekja til tunglkeðjunnar. 

Með þessu er allt upp talið sem hægt er að láta uppi að þessu sinni, en margt af því hefur ekki 

verið leyft að birta þar til nú.  Nauðsynlegt er að leggja aftur áherslu á að ekki sé lögð nein 

sérstök merking í nöfn keðja og hnatta, og að æskilegt sé að nota heldur númer en nöfn.  Ef 

neminn ákveður að nota númer á keðjur og hnetti, verður hann að hafa í huga að númeraröðin 

hefur enga tilvísun eða tengsl við stað eða tíma, né heldur í hvaða röð keðjurnar eða hnettirnir 

komu fram í birtingu. 

 

                         
21 „. . . aftur er það Hann sem hefur andlegt vald yfir vígðum fullnumum um 
allan heim.  Hann er, eins og sagt er „Sá nafnlausi“ sem á svo mörg nöfn, en 
samt eru nöfn Hans og eðli óþekkt.  Hann er „Vígjandinn,“ nefndur „Fórnin 
mikla.“  Því Hann situr við þröskuld ljóssins, hann lítur inn í það innan úr 
hring myrkursins, sem Hann mun ekki fara yfir; né mun hann yfirgefa varðstöðu 
sína allt til síðasta dagsins á lífsferli sínum.  Hvers vegna er Varðmaðurinn 
eini staðfastur í sinni sjálfkjörnu varðstöðu?  Hvers vegna situr Hann við 
uppsprettu frumviskunnar, en drekkur ekki af henni lengur, því Hann þarf 
ekkert að læra og ekkert er það sem Hann ekki veit– já hvorki á þessari Jörð 
né á himnum?  Af því að hinir einmana sárfættu pílagrímar, á leið sinni heim, 
eru aldrei fullvissir, til síðasta andartaks, um að þeir muni ekki villast, í 
þessari óendanlegu eyðimörk blekkingar og efnis, sem nefnt er jarðneskt líf.  
Vegna þess að Hann vill fúslega vísa öllum föngum, sem hefur tekist að leysa 
sig úr fjötrum holdsins og blekkinganna, leiðina til ríkis frelsis og ljóss, 
þaðan sem Hann sjálfboðinn fór í útlegð,.  Vegna þess einfaldlega að Hann 
hefur fórnað sér fyrir sakir mannkynsins, þótt aðeins fáeinir útvaldir geti 
notið góðs af hinni Miklu fórn.“ – S.D. I, 229. 


