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                                  FRÆÐSLA UM KOSMÍSKA ELDINN 
 

 

 

IV  FRAMTÍÐ MANAS 

Ætlunin er að fjalla um þetta viðamikla efni að mestu leyti eins og það tengist manninum, en 

láta nemanum sjálfum það eftir að uppgötva margt af því sem hægt væri að segja, og víkka 

hugmyndirnar út til heildisins, og frá heildinu til samheildar sólkerfisins.  Við munum víkja 

lítillega að þróun mannshugans og benda á nokkrar mögulegar þróunarleiðir; við munum leitast 

við að sýna fram á að eftir því sem manas þátturinn þroskast, leiðir hann til ákveðinna 

skapgerðareiginleika, sem einkenna hann frá öðrum þekktum þróunarþáttum.  Efnið verður því 

rætt undir eftirfarandi undirfyrirsögnum: 

1. Einkenni manasþáttarins. 

2. Líkleg þróun hins mennska hugar. 

3. Manas í lokaumferðunum. 

 

Við umfjöllum um þessa þætti verður áherslan að sjálfsögðu lögð á framtíðina, en ég mun ekki 

fjölyrða um þann þróunarárangur sem nú þegar hefur náðst. 

1.  Einkenni manasþáttarins. 

Aðaleinkenni manasþáttarins má draga saman í eftirfarandi fyrirsagnir: 

a. Dómgreind. 

b. Skipuleg virkni. 

c. Aðlögunarhæfni. 

Við skulum taka þetta til athugunar og veita athygli hvenær í tíma eða komandi umferðum 

þessi einkenni munu þróast. 

a.  Dómgreind.  Hér er að sjálfsögðu um að ræða velþekkt sannindi.  Allir nemar átta sig á 

dómgreind hugans og hæfni hans til aðgreiningar; allir þekkja þann eiginleika mannsins að geta 

greint á milli sjálfsins og ekki-sjálfsins.  Það sem okkur hættir til að gleyma er það að þessi 

eiginleiki er til staðar á öllum sviðunum, og er þríþættur í birtingu: 



326 
 

Í fyrsta lagi:  Aðgreining ég-vitundarinnar og þess sem skynjað er í hinum ytra heimi.  Þetta er 

hæfnin til að greina á milli sjálfs sín og allra annarra forma í tilverunni.  Þessi hæfni er almennt 

þroskuð og hefur náð tiltölulega háu þróunarstigi. 

Í öðru lagi:  Aðgreining sálarinnar og persónuleikans.  Þetta þrengir sviðið niður að vitund 

mannsins sjálfs, og gerir honum kleift að greina á milli innra sjálfs síns, eða sálar, og líkamanna 

sem geyma þessa sál.  Þessi hæfni er alls ekki almennt þroskuð.  Langflestir gera ekki enn 

nákvæman greinarmun á sjálfum sér sem HUGSUÐUM, varanlegum í tíma og rúmi, og 

formunum, skammvinnum og hverfulum, sem þeir nýta við hugsun sína.  Raunverulegan 

skilning á þessu eðlislæga tvíeðli, og vísindalegt mat á því, má sjá hjá launspekingum, langt 

komnum hugsuðum mannkynsins, hinum meðvitaða leitanda og þeim sem eru að nálgast hlið 

vígslunnar. 

Í þriðja lagi:  Aðgreining sálar og anda, eða skilningur mannsins á því að ekki aðeins getur 

hann sagt, „Ég er“; ekki aðeins getur hann skilið að „Ég er Það“; heldur getur hann haldið enn 

lengra og náð æðri skilningi, og sagt, „Ég er Það ég er.“ 

Við allar þessar útvíkkanir og mat er dómgreindarhæfni manas hagnýtt. 

Af þessu leiðir að við getum greint framtíðarþróunina, og hvert hún mun leiða mannkynið.  

Maðurinn þekkir sjálfan sig núna sem aðgreinda vitundareiningu; hann getur greint á milli 

sjálfs sín og allra annarra efnisbirtra sjálfa; hann skynjar sjálfan sig sem aðgreindan frá öllum 

öðrum efnisformum, allt frá hinum efnisbirta Logos til frumnanna í líkama sínum á 

efnissviðinu.  Þessi aðgreinandi eðlishvöt, þessi einkennandi sjálfshyggja, hefur verið 

vöggustofan þar sem barnið, maðurinn, hefur einangrað sig þar til hann hefur náð fullum styrk, 

og er orðinn fær um að taka fullan þátt í starfi heildisins sem hann tilheyrir.  Það eina sem hefur 

eitthvert gildi er sjálfviljug samþætting áhugasviða og markmiða, en það sést aðeins hjá þeim 

manni sem er að nálgast síðasta hluta þróunarbrautarinnar.  Hinum fyrri stigum fylgir mikil 

sjálfsefling og sjálfsvöknun.  Það stig er ríkjandi nú á tímum; það einkennir alla birtingu, og er 

forsenda fyrir varðveislu einstaklingseðlisins.   

Það einkennir: 

Logosinn og öll form innan líkama Hans. 

Plánetulogosana og öll form innan líkama Þeirra. 

Manninn og öll form innan líkama hans. 

Það sem leggja þarf áherslu á er hin lítt þekkta hugmynd að framsetning orðanna „Ég er“ 

einkennir ekki aðeins manninn, heldur er hún einnig það máttarorð sem viðheldur heilleika 
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allra heilda á sama hátt.  Þegar maðurinn getur sagt „Ég er Það“ er hann farinn að skynja einingu 

sína við heildi sitt.  Þegar heildi getur tjáð það sama, eru þau byrjuð að skynja einingu sína við 

öll önnur heildi.  Þegar plánetulogos bergmálar orðin „Ég er Það“ er hann farinn að nálgast 

tíma samfjöllunar, eða fráhvarfs.  Þegar sólarlogos mælir fram orðin, er ári Brahma að ljúka, 

og tími meðvitaðs samruna við hið stærra heildi hans fer að nálgast.  Í stórum dráttum má halda 

fram eftirfarandi í tengslum við manninn: 

„Ég er“ vísar til persónuvitundarinnar á lægri sviðunum þremur, eða alls sem telst lægra 

en orsakalíkaminn.  Þau varða skilning mannsins á stöðu sinni á hnettinum innan 

keðjunnar. 

„Ég er Það“ vísar til sálarvitundarinnar og sviða andlegu þrenndarinnar.  Það varðar 

skilning mannsins á staðsetningu sinni innan keðjunnar, og tengsl hans við heildið sem 

hann er hluti af. 

„Ég er Það ég er“ vísar til mónad-vitundar mannsins og tengsla hans við svið 

fráhvarfsins.  Þau varða skilning hans á stöðunni sem hann hefur innan hnattakerfisins. 

 

Þegar fullnuminn getur sagt „Ég er Það ég er,“ þá hefur hann runnið saman við sitt guðlega eðli 

og hefur fengið lausn frá formbirtingu.  Fyrsta dulfræðilega fullyrðingin er til marks um lausn 

hans frá lægri náttúruríkjunum þremur, og meðvitaða virkni hans í heimunum þremur.  Sá 

atburður gerðist við séreðlismyndunina með tilstuðlan manas þáttarins.  Önnur dulfræðilega 

fullyrðingin er til marks um hægfara frelsun mannsins frá lægri náttúruríkjunum þremur, og 

fullkomna lausn hans frá yfirráðum hinnar lægri formbirtingar við fimmtu vitundarvígsluna.  

Þegar loka fullyrðingin er borin fram, getur fullnuminn ekki aðeins greint á milli sjálfsins og 

allra annarra formbirtinga; hann gerir ekki aðeins greinarmun á sínu eigin einstaklingseðli og 

sálinni, sem og efni í formi, heldur getur hann greint á milli allra þriggja – anda, sálar og efnis 

– og með þeim skilningi er hann fullkomlega frjáls frá formbirtingu á þessu stórtímabili.  Þessi 

eðlislæga dómgreindarhæfni manas þáttarins, sem birtist á æ hærri vindu spíralsins, leiðir 

manninn 

Inn í efni og form, 

Í gegnum öll efnisform á öllum sviðunum og 

Að lokum leiðir það um síðir til fjarlægingar hans frá öllum formum og efni, ásamt 
uppsafnaðri og ummyndaðri þekkingu sem þróunarferlið hefur látið honum í té. 
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b.  Skipuleg virkni.  Hér tökum við til skoðunar hugmyndina um vitsmunalegan tilgang, sem 

fylgir eftir ákveðnu áformi, útfærir fyrirfram mótaða hugsjón í tíma og rúmi.  Smáheimurinn 

kemur fram í birtingu af hvöt sem byggist á vitsmunalegum tilgangi sem í því tilfelli á rót sína 

að rekja til hugarsviðsins – sviðs manas þáttarins.  Hér má skjóta inn athyglisverðu atriði.  Í 

víðara samhengi má líta svo á að fyrir himnamann hafi fimmta sviðið, hugarsviðið, táknrænt 

séð hliðstæða stöðu og orsakalíkamar hafa fyrir einingarnar á geisla hans.  Sumir orsakalíkamar 

eru á þriðja og sumir eru á öðru sviðsstiginu, flækjustigið er mikið og margvíslegt, og hin 

rúmfræðilegu form sem myndast tengjast að sumu leyti þeim sem lýst er á 

skýringarmyndunum.  Sérhver eining fylgir skipulegri virkni í samræmi við sjálfmiðað 

markmið sitt og tilhneigingar lægra sjálfsins, eftir einkunnarorðinu „Ég er“.  Þetta mun smám 

saman víkja fyrir skipulegri virkni heildanna eftir því sem einingarnar finna einingu 

sjálfsáhugans, og vinna því af skynsemi, krafti og meðvituðum ásetningi að velferð hinnar 

sameiginlegu heildar.  Sú tíðni sem dulfræðilega séð fylgir hljómun orðanna „Ég er Það“ á 

efnissviðinu greinist enn mjög dauft.  Einingar hér og þar hljóma þau með lífi sínu, og gefa 

þannig frá sér sveiflutíðni sem vinnur gegn hinni grófgerðari tíðni orðanna „Ég er.“ 

Sá tími, þegar síðasta máttarsetningin verður hljómuð af skipulögðum og virkum heildum, 

liggur í fjarlægri framtíð sjöttu og sjöundu umferðarinnar, en hún mun ekki ná fullum styrk í 

þessu sólkerfi.  „Ég er Það“ mun óma með fullkomnum styrk í þessu sólkerfi tvígreiningar, af 

þeirri ástæðu að við þriðju vígsluna mun vígsluhafinn öðlast skilning á dulfræðilegum mætti 

þeirra.  Í þessu sólkerfi munu vígsluhafar sjöttu og sjöundu vígslunnar ekki verða ríkjandi.  

Eftir fimmtu umferðina og brotthvarf þeirra tveggja fimmtu af mannkyninu sem fer í 

tímabundna hvíld, munu einingarnar sem eftir verða hafa náð um það bil eftirfarandi stöðu: 

      Einn fimmti hluti mun hljóma dulfræðilega orðin „Ég er Það ég er.“ 

      Tveir fimmtu munu ná fimmtu vígslunni og munu þekkja sjálfa sig sem „Ég er Það.“  Þeir 

      verða einnig farnir að þróa með sér næmni fyrir hinum æðri tón. 

       Einn og hálfur fimmti mun ná þriðju vígslunni og munu þekkja sjálfa sig meðvitað sem 
„Ég er 

       Það.“  

Sá hálfur fimmti sem eftir er verða þær einingar sem eru á Brautinni, og eru byrjaðar að skynja 

sjálfa sig sem heildi. 

Í tengslum við það sem sagt hefur verið um annan eiginleika manas þáttarins, má gera ráð fyrir 

mjög athyglisverðri þróun á komandi öld.  Það er vöxtur viðskipta-fyrirtækja, og heildræn 

efling með skipulagi og reglu: 
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fjölskyldna og hópa fjölskyldna, 

borga og hópa borga, 

þjóða og hópa þjóða, 

þar til allt mannkynið á öllum sviðum hins ytra lífs fylgir ákveðnu skipulagi – og það með 

vitund og vilja í samræmi við hugrænan skilning á þörf heildarinnar.  Tilhneiging næstu 

kynþátta verður til viðleitni samfjöllunar, sem tryggir hagsmuni heildarinnar sem um er að 

ræða.  Margt athyglisvert mun gerast, og margar tilraunir hljóta að eiga sér stað (sumar munu 

skila góðum árangri meðan aðrar misheppnast), áður en manas þátturinn, eða skipuleg, 

reglubundin og vitsmunaleg virkni, mun ráða í lífi þjóða heimsins.  Ekki er unnt að fjölyrða 

um þetta viðfangsefni, þar sem það er of viðamikið. 

Við skulum nú taka fyrir þriðja eiginleika manas þáttarins og hvernig hann mun birtast í 

framtíðinni. 

c.  Aðlögunarhæfni.  Eins og við vitum er þessi eiginleiki frumeinkenni þriðja geislans, eða 

Brahma þáttarins.  Í grundvallaratriðum má þá líta á hann sem þá vitsmunaeigind sem aðlagar 

efnið að þörfum andans, og er eðlislægt einkenni sjálfs efnisins.  Hann er undir áhrifum lögmáls 

hagkvæmni og lögmáls aðlöðunar og fráhrindingar; starf Maha-chohans er fyrst og fremst á 

þessari línu.  Af því leiðir að hinir fjórir minni eiginda-geislar, sem samfjallast þriðja eðlisgeisla 

aðlögunarhæfni og virkra vitsmuna, koma mjög við sögu, og framtíðarþróun manas þáttarins 

tengist því vaxandi áhrifum þessara fjögurra geisla: 

1. Samræmi, fegurð, listir eða eining. 

2. Hluthæf vísindi eða þekking. 

3. Óhlutstæðar hugsjónir. 

4. Helgisiðir. 

 

2.  Þróun hins mennska hugar.  Þegar framtíðar afleiðingar þessara fjögurra orkugerða hafa að 

einhverju leyti komið í ljós, og farið verður að rannsaka tengsl þeirra við aðlögun efnis að anda 

(með byggingu forma), munu nemar skynja margt mjög mikilvægt.  Þegar sagt er fyrir um 

þróun mannshugans eftir þessum fjórum leiðum, og líkur leiddar að vissum árangri, er unnt að 

gefa vísbendingar um þær leiðir sem hin hluthæfu vísindi gætu fylgt.  Við skulum því taka 

þessar fjórar orkugerðir, eða þessi fjögur plánetuáhrif, til athugunar hverja fyrir sig, um leið og 

við höfum ætíð hugfast að: 

a) Sérhver þeirra hefur komist til áhrifa á fyrri heimstímabilum. 
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b) Ein þeirra er ætíð til staðar á plánetunni, þar sem hún er áhrif okkar eigin 

Plánetulogoss, og er tíðni plánetunnar eða megináhrif. 

c) Sumar þeirra eru að dvína um þessar mundir, en aðrar eru að eflast. 

d) Þann tíma sem eftir er af þessari umferð og á allri fimmtu umferðinni munu 

þessir fjórir eigindageislar birtast og hverfa í sífellu; undir lok fimmtu umferðarinnar 

mun þriðji eðlisgeislinn verða ríkjandi, þar sem hann hefur hafið starf 

samfjöllunarinnar, og í sjöttu umferðinni mun annar eðlisgeislinn smám saman ná 

svipuðum áhrifum – þessar tvær orkugerðir munu skarast.  Í sjöundu umferðinni mun 

annar geislinn verða ríkjandi, en áhrif þriðja geislans fara þá dvínandi.  Áhrif fyrsta 

geislans munu koma í ljós.  Fyrsti geislinn, geisli Mahadeva1 eða Eyðandans, mun í 

annað sinn setja mikið mark á plánetuþróunina með því að senda tvo fimmtu hluta 

mannkynsins í hvíld.  Líta má á áhrifin sem fyrsti geislinn mun hafa á mannkynið á 

þessum hnetti sem þrígreind: 

 

Í fyrsta lagi.  Við séreðlismyndun mannsins um miðbik þriðja kynstofnsins.  Þessu var komið 

til leiðar með gríðarlegri eyðingu forma sem nefna má dýrmenni.  Sjaldan hefur verið minnst 

á þetta atriði í fræðslu.  Koma Logadrottnanna, rafmagnsstormurinn sem var undanfari tíma 

mannsins, einkenndist af hörmungum, ringulreið og mikilli eyðingu í þriðja náttúruríkinu.  

Neisti hugans skaut rótum og áhrifin frá sveiflutíðni hans og milliliðalaus nálægð hans olli 

dauða margra dýraforma, og gerði þannig hinum nýlega lífguðu orsakalíkömum kleift að 

mynda sveiflutíðni sem beindist að því að taka ný efnisform.  Þetta var eðlisþáttur viljans sem 

birtist í fjórðu umferðinni í tengslum við mannkynið. 

                         
1 Þrenningin.  „Maha-Vishnu ríkir yfir heildinni.  Í hverri Brahmanda er 

virknin fjórþætt, og aðaláhrifavaldarnir eru Brhama, Vishnu og Shiva.  Frekari 
greining á hlutverkum þeirra leiðir til nafngifta og embætta Narayana og 
fleiri. 

„Af þessum hlutverkum má nefna það að skapa eða búa til, sem tengist 
athöfnum, og tilheyrir því Brahma.  Einnig má nefna „að því sem hefur verið 
búið til er viðhaldið af þekkingu;‘‘ slíkt viðhald eða varðveisla er verkefni 
Vishnu.  Enn fremur, vegna þess að nauðsynlegt er að það sem er til geti 
horfið, þá er eyðandinn, og hann er Shiva, sem tengist löngun, sem heldur 
einhverju fram og afneitar því síðan, framkvæmir og endurtekur, laðar að sér 
fyrst og hrindir síðan frá, byrjar með löngun eftir einhverju og eftir að hann 
er mettur fær andstyggð á því og kastar því burt.  Hann kemur á undan athöfn, 
eða Brahma, sem löngun eftir raunbirtingu; og hann kemur á eftir þekkingu eða 
Vishnu, eftir að búið er að viðhalda og njóta þess raunbirta, þá kemur fram 
þreyta, aðgerðarleysi eykst, þörf fyrir hvíld og að slá botninn í raunbirting-
una.‘‘ -- Úr Pranava-Vada bls. 82-84, 311. 
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Í öðru lagi.  Í fimmtu umferðinni, á hinum svonefnda Dómsdegi.  Áhrifin munu valda eyðingu 

tveggja fimmtu hluta mannkyns, að því er virðist, og flutningi hinna ídveljandi vitundareininga 

til annarra sviða sem hæfa betur þróunarstigi þeirra.  Þegar þetta gerist verður litið á það sem 

miklar náttúruhamfarir, en þeir sem búa yfir þekkingu munu sjá og vita, og þrír fimmtu hlutar 

mannkyns munu skilja ástæðuna. 

Í þriðja lagi.  Í sjöundu umferðinni, við hið endanlega afturhvarf hinna fullkomnuðu mónada 

til uppsprettunnar sem þeir komu frá.  Þessi atburður mun einkennast af hnignun og eyðingu 

forma.  Þjáningar þessu samfara verða nánast engar, þar sem hinar mennsku einingar sem taka 

þátt í atburðarásinni hafa náð því stigi að geta tekið þátt í fráhvarfinu á meðvitaðan hátt.  Það 

er því augljóst, hvað varðar mannkynið (manasapútrana í holdgun), að fjórða, fimmta og 

sjöunda umferðin fela í sér lykilinn að fyrsta meginþættinum.  Hvað varðar tívana, þá er það 

fyrsta, önnur og sjötta umferðin.  Fyrir veruna á efnisþróunarbrautinni sem við nefnum „Anda 

plánetunnar“ er það einfaldlega sú þriðja. 

Þriðji geislinn er virkur allan tímann, því annar geislinn kom ekki til sögu fyrr en í annarri 

umferðinni.  Hann mun verða virkur samhliða öðrum geislanum allt til enda tímabilsins, þegar 

áhrif hans fara smám saman að dvína samhliða því að fyrsti geislinn kemst til áhrifa aftur.  

Munið samt að þrátt fyrir allt eru allir þrír geislarnir virkir allan tímann.  Þetta er einfaldlega 

spurning um hlutföll og lotubundna þróun. 

Við getum nú tekið til skoðunar fjóra minni geislana, sem eru, ásamt þriðja geislanum, manas 

þátturinn í heild sinni, og athugað hvernig áhrif þeirra munu hugsanlega koma fram.  Þetta 

viðfangsefni er svo viðamikið að okkur er ekki unnt að gera meira en að minnast á viss atriði, 

og við getum heldur ekki fjölyrt um það hvernig þróun formanna mun verða hvað varðar 

nýtingu orkunnar.  Allt þetta dylst í vísindum rafmagnsins, og eftir því sem vísindin munu 

uppgötva hvernig: 

 

hagnýta á orkuna í loftinu, eða virkja rafmagnsfyrirbrigði til afnota fyrir manninn; 

byggja á form og vélar til að geyma og dreifa rafkröftum andrúmsloftsins; 

beisla á virkni efnisins og láta það framkalla viss áhrif; 

hagnýta á rafkraftana í loftinu til að lífga, endurbyggja og lækna efnislíkamann; 

 

þá munu menn fá skilning á lotubundnum áhrifum geislanna, og mikil tækifæri munu bjóðast 

manninum til að ná fram sérstökum áhrifum á ákveðnum tímum. 
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a.  Geislaáhrif. Geisli samræmis, fegurðar og lista, eða annar manasþátturinn (hinn þriðji er 

aðlögunarhæfni) mun koma fram á eftirfarandi hátt: 

Í þróun innsæis fyrir þekkingu á sveiflutíðni hljóðs og æðri stærðfræði.  Þetta er nú þegar farið 

að gerast á hinu ytra sviði. 

Skilningur mun fást á tónlist sem aðferðar til að byggja og eyða, og rannsökuð verða lögmál 

svifs í lausu lofti og háttbundinnar hreyfingar í öllum formum, frá atómi til sólkerfis.  

Meðhöndlun alls kyns efnis með hljóðbylgjum verður ástunduð á lægri sviðunum tveimur, og 

þegar samfjöllun geislanna fjögurra í þriðja geislann hefst mun sambærileg þekking koma fram 

á hugarsviðinu. 

Smám saman verður leyfð birting á lögmálum eldsins; það eru tuttugu og sjö dulfræðileg 

lögmál sem á þessu stigi þróunarinnar eru aðeins birt eftir vígslu.  Í þeim er að finna 

grundvallarlögmál lita, tónlistar og sveiflutíðni.  Þegar tónlist myndar hita eða örvun, og þegar 

myndir glóa til dæmis, eða opinbera hið huglæga innan hins hlutlæga, þá er það merki þess að 

fjórði geisli samræmis hafi náð hástigi sínu. 

Höfum skýrt í huga töluröð geislanna.  Númerin á undan nöfnunum tengjast hinni sjögreindu 

birtingu, og númerin á eftir nöfnunum varða hina fimmgreindu birtingu Brahma. 

 Eðlisgeislar: 

             1.  Vilji eða máttur 

 2.  Kærleikur eða viska 

            3.  Aðlögunarhæfni eða virkir vitsmunir  

          Eigindageislar: 

 4.  Samræmi, fegurð eða listir  

 5.  Hluthæf þekking eða vísindi  

 6.  Óhlutstæðar hugsjónir  

 7.  Helgisiðir eða kynngi  

 

Við verðum nú að halda áfram umfjöllun okkar um orkugerðirnar fjórar sem stafa frá vissum 

miklum Verum, og þeim afleiðingum sem áhrif þeirra kunna að hafa á manninn í framtíðinni.  

Um leið höfum við hugfast að þessi fjórir áhrifaþættir (ásamt samfjöllun þeirra, þriðja 
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eðlisgeislanum) mynda í heild sinni manas, hinn fimmta guðlega meginþátt.  Þeir eru 

bókstaflega geislunaráhrif hinna guðlegu manasapútra.  Áhugi okkar snýr fyrst og fremst að 

afleiðingunum sem þeir valda í einingunum sem mynda líkama þeirra. 

Hvenær sem nýtt virknitímabil fjórða geislans hefst (en vænta má slíks tímabils við lok þessa 

minna tímaskeiðs, sem endaði árið 1924) má búast við hliðstæðri virkniaukningu í tengslum 

við fjórða sviðsstig allra sviðanna, og þá fyrst í fjórða efnisethernum; afleiðingarnar verða 

eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi munu vísindamenn efnissviðsins geta talað af þekkingu um fjórða etherinn, þótt 

þeir viti ekki að hann sé lægsta stig hins fjórþætta efnislega ethers; áhrifasvið hans og hagnýting 

verður þekkt, og menn munu hafa jafn mikinn skilning á „krafti“ sem efnislegum þætti, eða 

raffræðilegri birtingu orku innan ákveðinna takmarkana, og menn hafa á vetni nú á tímum.  

Vísbendingar um þetta má sjá nú þegar í uppgötvun radíums, og rannsóknum á geislavirkum 

efnum og raffræðilegum verkunum.  Þessi þekking mun umbylta lífi manna; hún mun færa 

mönnum í hendur það sem dulfræðingar nefna „mátt af fjórðu gráðu“ (á efnissviðinu).  Hún 

mun gera þeim kleift að hagnýta rafkrafta í daglegu lífi sínu með þeim hætti sem óskiljanlegt 

er í dag; hún mun framkalla nýjar leiðir til lýsingar og upphitunar í heiminum með lágum 

tilkostnaði og nánast engum stofnkostnaði.  Staðreyndin um tilvist etherlíkamans verður þekkt 

og viðurkennd, og lækning efnislíkamans með milligöngu etherlíkamans með hagnýtingu 

krafts og sólargeislunar, mun koma í stað núverandi aðferða.  Lækningar munu þá skiptast í 

tvær meginaðferðir: 

1. Lífmögnun með notkun: 

a. Rafmagns. 

b. Sólar- og plánetugeislunar. 

2. Sérstökum læknisaðferðum sem byggjast á dulfræðilegri þekkingu á: 

a. Orkustöðvunum. 

b. Starfi tíva fjórða ethersins. 

 

Í stað núverandi aðferða við flutninga á sjó og landi munu að mestu leyti koma flutningar í 

lofti, og ferðir stórra flugfara sem knúin verða með milliliðalausri notkun á innbyggðri orku 

eða krafti ethersins munu koma í staðin fyrir núverandi tækni. 
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Trúhneigðir nemar munu rannsaka þá hlið raunbirtingarinnar sem við nefnum „lífhliðina“ á 

sama hátt og vísindalega sinnaðir nemar munu rannsaka það sem við nefnum „efni,“ og báðir 

munu gera sér grein fyrir nánu sambandi beggja hliða, og þannig mun hinn forni klofningur og 

ósætti milli vísinda og trúarbragða hjaðna um tíma.  Sérstakar aðferðir verða notaðar til að sýna 

fram á þá staðreynd að lífið heldur áfram eftir dauða efnislíkamans, og koma mun í ljós að 

ethervefurinn hefur hlutverki að gegna í því sambandi.  Menn munu rannsaka hvernig hin ýmsu 

svið tengjast, og hliðstæðan milli fjórða etheríska sviðstigsins og fjórða eða búddíska sviðsins 

(fjórða kosmíska ethersins) verður athuguð, því menn munu gera sér grein fyrir því að líf þeirra 

Vera sem við þekkjum sem Plánetulogosa, streymir í gegnum hnattakerfið okkar frá fjórða 

kosmíska sviðinu, kosmíska búddíska sviðinu, og þannig á mjög sérstakan hátt í gegnum allar 

lægri hliðstæður.  Samstillingin verður á eftirfarandi hátt: 

a. Fjórða kosmíska sviðið, kosmíska búddíska sviðið. 

b. Fjórða kosmíska ethersviðið, fjórða svið sólkerfisins, búddíska sviðið. 

c. Fjórða etheríska sviðsstig efnissviðsins okkar. 

Það er því fyrir hendi leið minnstrar mótstöðu frá kosmísku sviðunum, sem veldur sérstakri 

virkni Himnamannanna og birtist á Þeirra eigin sviði og samhliða hjá einingunum sem mynda 

líkama Þeirra á lægri sviðunum.  Kraftrásir sem tengjast hnattakerfinu okkar og ná út fyrir 

sólkerfið verða þekktar, viðurkenndar, og túlkaðar af vísindamönnum sem rafmagnsfyrirbrigði, 

en af hinum trúhneigða manni sem líforkufyrirbrigði – sem lífkraftur ákveðinna Vera. 

Samhliða þessu munu heimspekinemar leitast við að tengja saman þessar tvær túlkunarleiðir 

og sýna fram á þátt hinnar vitsmunalegu aðlögunar á rafmagnsfyrir-brigðum, sem við köllum 

efni – hinum lífmagnaða virka þætti sem við nefnum kjarna eða undirstöðu – að lífsmarkmiði 

kosmískrar Veru.  Með þessum þremur leiðum hugsunar – vísindalegum, trúarlegum og 

heimspekilegum – höfum við í raun hafið  smíði vitundarbrúar (antaskarana) þess heildis sem 

við nefnum fimmta kynstofninn. 

Á fjórða sviðsstigi geðsviðsins mun hliðstæð virkni þróast.  Innflæði kraftsins mun orsaka 

geðræna örvun í líkömum margra sem eru enn innstilltir á þessu sviðsstigi, og mun leiða til 

þess að menn munu fara að þrá samræmi á nýjan hátt.  Þetta mun skila góðum árangri í sjötta 

kynþættinum.  Hafa skal í huga að fjöldi gamalla Atlantisbúa (fjórða kynstofns menn) munu 

bregðast við þessari örvun, og leita til holdgunar á þessu tímaskeiði, þar eð fjórir og sex eru 

ætíð nátengdir.  Við höfum aðra hliðstæðu í þeirri staðreynd að virkni tíva fjórða ethersins mun 

bráðlega verða þekkt og hagnýtt, og að í sjötta kynþættinum mun tívaþróunin verða mjög 
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greinileg.  Fjórða sviðið er svið einingar fyrir vissa gerð tíva og manna, og vissir hópar (fjórða 

skapandi lífveldið og sjötta tíva lífveldið) eiga eftir að vinna saman úr ákveðnu karma.  Við 

getum nú séð hið gríðarlega mikilvægi mennska lífveldisins, hins fjórða í þessari röð sviða og 

hugmynda. 

Annað kosmíska sviðið Sjö kosmískir Logosar. 

Fjórða kosmíska sviðið Sjö sólarhöfðingjar Stóra bjarnarins. 

Annað kosmíska sviðið Sjö Himnamenn. 

Fjórða sólkerfissviðið             Sjö orkustöðvar Himnamannanna sjö í fjórða kosmíska 
ethernum. 

Fjórða sviðsstig efnissviðsins Sjö orkustöðvar mannsins í ether af fjórðu gráðu. 

 

Fegurð þessa samtengda kerfis er augljós, þótt ekki sé eins auðskilið í hverju er fólgið 

sambandið á milli þessara flóknu heilda.  Við þurfum ætíð að hafa í huga að við erum að fjalla 

um kraft eða líforku þessara vera sem streymir inn í og birtist í ákveðnum efnislegum og 

áþreifanlegum formum. 

Á fjórða sviðsstigi hugarsviðsins mun í náinni framtíð koma tímabil aukinnar þróunar fyrir 

einingar fimmta kynstofnsins, sem undanfari brotthvarfs þeirra héðan og inn í annan kynstofn, 

hnött, keðju eða hnattakerfi.  Á fjórða sviðsstigi fimmta sviðsins höfum við miðstöð áhugasviðs 

og tækifæra fyrir núverandi kynstofn.  Þar má sjá vöknun æðri vitundar, og fyrsta vott 

skynjunar og tíðnisvörunar við orsakalíkamanum.  Í þessu sambandi verðum við að hafa í huga 

að ummál orsakalíkamans nær út fyrir varanlegu frumkjarnana.  Þetta er staður prófrauna og 

staður meginvígslna þröskuld-arins; þetta er baráttusvið mannsins, og frá þessum stað verður 

hann að tryggja sér rétt til að komast á Brautina, og öðlast það vald yfir lægri líkömum sínum 

sem mun gera hann að stjórnanda en ekki þræl. 

Hér væri hægt að halda áfram og útfæra hugmyndirnar enn frekar og fylla margar bækur um 

það sem vænta má á komandi öldum, en það þjónar engum hagnýtum tilgangi að fjölyrða um 

þetta frekar.  Við samantekt þessara hugmynda get ég bent á að árangur náinnar framtíðar felst 

í hagnýtingu kraftar og rafmagns til að auka samræmi og bæta gæði lífsins. 

Gefa mætti eina eða tvær vísbendingar til viðbótar um áhrif þessa fjórða geisla hugans, en fyrst 

og fremst mætti benda á að meiri tími hefur verið gefinn til athugunar á þessum geisla en 

flestum hinum geislunum, vegna þeirrar mikilvægu stöðu sem hann hefur í þessari fjórðu keðju 

jarðarhnattakerfisins og á fjórða hnettinum, okkar jarðnesku plánetu.  Sérhver Plánetulogos 

geislar frá sér áhrifum sínum í mismunandi umferðum, sviðum, keðjum, hnöttum, kynstofnum 
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og kynþáttum í samræmi við töluleg tengsl þeirra við hnattakerfið sem hann lífmagnar.  Eftir 

því sem tímar líða verða þessi form móttækileg og negatíf tímabundið, og svara þannig hinum 

pósitífu áhrifum Plánetulogossins. 

Ég vil minnast á eitt atriði til viðbótar, en það er innrætt og dulfræðilegs eðlis, og því aðeins 

hægt að gefa vísbendingar.  Við fjórðu vígsluna er máttur Logoss fjórða geislans mikilvægur 

þáttur í athöfninni.  Líforku hans er miðlað með vígslusprotanum til vígsluhafans, eða 

rafmagnskrafti hans er beint eftir vissum rúmfræðilegum brautum í gegnum vissar orkustöðvar, 

sem veldur nauðsynlegri örvun.  Við fimmtu vígsluna finnast áhrif þriðja Logossins á 

sambærilegan hátt, og við þá sjöttu greinast áhrif annars Logossins, en við sjöundu vígsluna 

streymir hinn máttugi eldur fyrsta Logossins um líkama chohansins. 

Hægt er að setja þetta fram í töfluformi: 

1. Hinn kynngimagnaði kraftur sjöunda Logossins greinist við fyrstu vígsluna. 

2. Hinn áleitni eldur sjötta Logossins greinist við aðra vígsluna. 

3. Hið lýsandi ljós fimmta Logossins greinist við þriðju vígsluna. 

4. Hið samræmandi líf fjórða Logossins greinist við fjórðu vígsluna. 

5. Hinn samblandandi máttur þriðja Logossins greinist við fimmtu vígsluna. 

6. Hinn sameinandi hiti annars Logossins greinist við sjöttu vígsluna. 

7. Hinn máttugi rafkraftur fyrsta Logossins greinist við sjöundu vígsluna. 

 

Við skulum nú taka stuttlega til athugunar framtíðaráhrif fimmta hugræna geislans, „geisla 

hluthæfrar þekkingar eða vísinda.“  Eins og ég hef áður bent á, þá tengist þessi geisli 

formbyggingu, hagnýtingu forms og formbirtingu hugmynda eða lífvera, hvort sem þær eru 

kosmískar, sólkerfislegar, tunglverur eða verur á lægra stigi en maðurinn.  Plánetulogos fimmta 

sólkerfisgeislans hefur sérkennilega stöðu í kerfinu.  Hann er birting á fimmta guðlega 

meginþættinum eða manas.  Hann er samfjöllunarkerfi fyrir fimm hnattakerfi Kúmaranna fimm 

sem eru Brahma, þegar litið er á þá sem samheild þriðja guðlega meginþáttarins, þótt hann sé 

ekki samfjöllunarþáttur fyrir hnattakerfin sjö sem eru samheild hinnar guðlegu birtingar, og líta 

má á sem einingu annars og þriðja meginþáttarins.  Þetta hefur grundvallarþýðingu.  Hann er 

hvötin sem leiðir til vísindalegrar aðlögunar efnis til formbyggingar, og hann er lífið sem 

sameinar ætíð hina þrjá og hina fimm.  Við skulum reyna að einfalda hugmyndina með nánari 

skýringu.  Hann er, eins og við vitum, birting fimmta meginþáttarins.  Áhrif hans má því ætíð 

greina í tölulegum samsvörunum hans, því hann er Lávarður fimmta geislans í sólkerfinu og 

stjórnandi þriðja manasgeislans, þegar eingöngu er litið á þriðja meginþáttinn.  Við 
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vitundarvígslu, eða þegar hinar sjálfsvitandi einingar koma inn til holdgunar, er það fimmti 

eðlisþátturinn sem tengir saman hina æðri þrjá og hina lægri fjóra.  Þetta gerðist í þriðja 

kynstofninum og form fyrir andann myndaðist á þriðja sviðsstigi fimmta sviðsins.  Gagnlegt er 

að íhuga allar þessar hliðstæður, og hin tölulegu tengsl eru ekki tilviljun.  Það var máttur hans 

sem verkaði í gegnum viss hnattakerfi, keðjur og hnetti, og olli áhrifum í frumum og hópum 

frumna í líkama ákveðins Plánetulogoss.  Þessar upplýsingar eru veittar til skýringar, og til að 

gefa til kynna hið hlutfallslega vægi áhrifa eins plánetulogoss á annan plánetulogos á 

mismunandi stigum þróunar. 

Áhrifin hafa vaxið og minnkað allt frá þeim tíma, þau hurfu á tíma fjórða kynstofnsins, en eru 

stöðugt að vaxa á tíma aríska- eða fimmta kynstofnsins.  Plánetulogosinn sem stendur á bak 

við þessi áhrif hefur ekki enn náð hástigi áhrifa sinna í þessum kynstofni.  Í náinni framtíð mun 

rafmagnaður og örvandi máttur hans streyma til plánetunnar og leiða til nýrra uppgötvana er 

snerta efni og form, og nýjar opinberanir varðandi orku í efninu. 

Á tímum næstu kynþátta munu áhrif hans byrja að dvína, og áhrif bróður hans, fjórða Logoss 

samræmis, munu ná hámarki sínu í þessari umferð.  Í fimmtu umferðinni mun máttur eða 

raffræðileg geislun fimmta Logossins greinast mjög sterklega, því þetta er hans umferð, og eins 

og hann stóð að mestu fyrir manas örvun dýrmennanna í þriðja kynstofninum, þannig mun 

hann eiga sinn þátt í því að valda þeirri miklu aðgreiningu sem við nefnum „Dómsdag.“  Munið 

í þessu sambandi að þessir þrír Logosar – þegar þeir beina áhrifum sínum í gegnum hnattakerfi 

eða önnur sjögreind kerfi – vinna með keðjum og hnöttum sem tengjast þeim tölulega.  Í fimmtu 

umferðinni, til dæmis, verður fimmta keðjan (orkustöð í líkama Himnamannsins) viðtakandi 

þessarar fimmtu orkugerðar, og hún mun miðla henni til annarra keðja í gegnum fimmta hnött 

hverrar keðju.  Leyndardómurinn er örugglega varinn, vegna þess að þróun mannkynsins er 

svo skammt á veg komin, og vanhæfni mannsins að uppgötva tölur hnattakerfanna, keðja og 

hnatta, eða vita hvort á að telja innan frá og út eða öfugt, dylur það sem ekki má láta uppskátt. 

Áhrif fimmta Logossins munu finnast mjög greinilega núna á fimmta sviðsstigi allra sviðanna, 

sérstaklega í hinum þremur heimum mennskrar viðleitni, en þar sem við erum að fjalla um 

manninn getum við talið, eins og svo ranglega hefur verið sagt, „að neðan frá og upp.“  Þess 

vegna mun hugareind manna í þessum fimmta kynþætti fá aukna örvun og gera mönnum kleift 

að starfa á fimmta sviðsstiginu, sem er í raun þriðja sviðsstigið á óhlutlægum stigum 

hugarsviðsins, þar sem orsakalíkamann er að finna.  Fimmti orkusveipurinn verður þar af 

leiðandi virkur, og rafkrafturinn, eða fóhat straumurinn, mun streyma í gegnum hann og gera 
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þeim mönnum, sem eru reiðubúnir, kleift að hagnýta þann kraft í þeim tilgangi að taka fyrstu 

vígsluna. 

Eftir því sem þessi fimmtu áhrif greinast meir og meir, má sjá afleiðingar þeirra á geðsviðinu 

sem vitsmunalega og meðvitaða stjórn, sem byggist að einhverju leyti á þrá eftir samræmi, en 

þó mun meira á þrá eftir vísindalegri og vitsmunalegri meðhöndlun á geðsviðsefni.  Þegar þetta 

hefur átt sér stað geta æðri dulargáfur farið að láta á sér kræla.  Á efnissviðinu munu eiga sér 

stað margvísleg áhugaverð raffræðileg fyrirbrigði sem munu gefa Mannkynshöfðingjanum 

(Manu) mikil tækifæri til að aðgreina manngerðir og sökkva og aðskilja meginlönd.  Þetta er 

geisli aðgreiningarkrafts, en hlutverk hans við uppbyggingu og eyðingu forma er mjög 

athyglisvert. 

Til að viðhalda heilleika hugsanaforms bókarinnar, má spyrja hvernig hægt sé að túlka þetta 

allt í hugtökum elds.  Alltaf þegar við notum orðin áhrif, geislun eða geislamátt, erum við að 

vísa til áhrifa eldlegra fyrirbæra, eða til orku af einhverri gerð.  Þessi orka, eða 

rafmagnsfyrirbrigði, þessi „leyndardómur rafmagnsins“ sem H.P.B. vísar til2 er grundvöllur 

allrar raunbirtingar og er undirstaða allrar þróunar.  Hún framkallar ljós í sívaxandi ljóma; hún 

byggir og mótar formin að þörfum hinnar ídveljandi veru; hún veldur samloðun og 

heildisvirkni; hún er hitinn sem veldur öllum vexti og fóstrar form jurta- og dýraríkisins, hún 

er einnig sá þáttur sem veldur samskiptum milli hinna mennsku eininga, og býr að baki öllum 

mennskum tengslum.  Hún er segulmagn, geislun, aðlöðun og fráhrinding, líf, dauði, og allir 

hlutir; hún er meðvitaður tilgangur og nauðsynlegur vilji í hlutlægri birtingu.  Sá sem hefur 

leyst gátuna um hvað það er sem liggur að baki rafmagnsfyrirbrigða, hefur leyst ráðgátuna um 

sína eigin tilvist, og þekkir einnig stöðu sína innan hinnar stærri heildar, Plánetu-logossins; 

hann hefur þekkingu á því hver sú vera er sem við nefnum Sólarlogos, og skilur að sumu leyti 

stöðu sólkerfisins og raffræðileg tengsl þess við hin sjö stjörnumerki. 

Við þurfum nú að fjalla um áhrif krafts sem er að dvína og hverfa frá völdum, það er sjötti 

geisli trúarhollustu eða hugsjóna.  Það er ekki unnt að staðhæfa margt um hann umfram það að 

benda á vissar almennar hugmyndir, sem geta komið að gagni við íhugun geislaáhrifa almennt. 

Þessi geislaáhrif birtast í gegnum brennipunkta sína í öllum tilfellum (stórheimslega og 

smáheimslega séð) og þeir eru etherísku orkustöðvarnar.  Þessar orkustöðvar eru sjö talsins í 

öllum tegundum lífvera, og eru samsettar af tíva og manna einingum í heildisstarfi, eða 

                         
2 S.D. I, 107. 
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kraftsveipum sem geyma frumur í reglubundinni virkni, sem hafa burði til mennskrar tilvistar.  

Gleymið ekki þeirri alþekktu dulfræðilegu staðreynd að öll tilvistarform ganga á einhverju stigi 

þróunarinnar í gegnum mannríkið. 

Kosmískir geislar, eða geislar sem eiga upptök sín utan sólkerfisins, rekast á eða streyma um 

orkustöðvar á öðru kosmíska ethersviðinu, en verða sýnilegir á núverandi stigi birtingar í fjórða 

kosmíska ethersviðinu, hinu búddíska. 

Einn varanlegur kosmískur geisli er geisli sjálfs Logossins, og geislagreinar hans metta allt 

sólkerfið.  Sex aðrir kosmískir geislar, sem lífga önnur sólkerfi, hafa áhrif á kerfið okkar og 

finna samhljóm í undirgeislum okkar guðlega geisla.  Himnamennirnir bregðast við þessum 

sex kosmísku áhrifum.  Sem orkustöðvar í hinum guðlega líkama drekka þeir í sig áhrifin, 

dreifa þeim um hnattakerfi sín, beina þeim á hringrás um orkustöðvar sínar (keðjur), og geisla 

þeim frá sér til annarra hnattakerfa eftir að hafa litað þá með sínum sérstaka litblæ og gætt þá 

sínum sérstaka tón eða nótu.  Þetta kerfi geislaáhrifa eða geislandi hita, bæði í efnislegum og 

sálrænum skilningi, er flókið og fjölþætt streymi og samspil.  Geislunin eða tíðnin streymir í 

reglubundnum takti frá upprunalegri uppsprettu sinni, hinum eina geisla, eða Sólkerfislogos, 

til mismunandi orkustöðva í líkama hans.  Frá efnislegu sjónarmiði verkar þessi geislakraftur 

sem orkumögnun.  Frá sálrænu sjónarmiði verkar hann sem eigind.  Þessi kraftur eða eigind 

streymir frá kerfi til kerfis, frá keðju til keðju og frá hnetti til hnattar, og með þeirri hringrás 

bæði bætir hann við og dregur frá, og snýr aftur til uppsprettu sinnar með tveimur 

athyglisverðum breytingum: 

    a. Hinn geislandi hiti hefur aukist. 

    b. Eiginleikinn eða liturinn sem einkennir hann hefur magnast. 

 

Áhrifin á formhliðina eru jafn athyglisverð, því hiti eða geislaeiginleiki hefur ekki aðeins 

sálræn áhrif á mann, Plánetulogos og Sólarlogos, heldur einnig greinileg áhrif á sjálft efnið. 

Geislaáhrif hafa jafn mikil áhrif á lífveldi tíva og manna, þegar þau eru virk í 

plánetulíkamanum.  Þetta skýrist betur ef við höfum ætíð í huga að öll form eru tvígreind, bæði 

í þróuninni og að eðlisfari.  Þau eru afleiðing af starfi byggjendanna (tíva krafta) og virkra 

vitsmuna (mennsku einingarnar) og þetta tvennt er óaðskiljanlegt í hinni guðlegu 

Hermafródítu, eða Himnamanni.  Báðar hliðar þeirra verða fyrir áhrifum af geislakröftum. 

Við skulum setja þessar hugmyndir fram í töfluformi: 
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        Vera                 Orkustöð Efnisleg birting Efnisleg birting 

1.     Sólarlogos      Himnamenn    Tíva byggjendur     Sólkerfi 
                             Þeir lífmagna og    Þeir vinna í efni 
                               eru virkt líf.    og búa yfir lífinu. 

2.    Plánetulogos      Mennsk heildi    Tíva byggjendur     Hnattakerfi 

3.     Maður                  Sjö orkustöðvar     Formgervisverur     Líkamar 

 

Sérhvern þessara liða er hægt að athuga sérstaklega, og þegar tímar líða (þegar óhætt verður að 

láta í té meiri upplýsingar um tívana) verður til dæmis ljóst, að tívadrottinn sviðs vinnur í 

gegnum orkustöðvar, raunbirtist á hlutlægan hátt í gegnum litinn sem er hans efnislega birting, 

og lífgar efni sviðsins alveg á sama hátt og himnamaður lífgar hnattakerfi sitt.  Þessa hugmynd 

má einnig heimfæra á keðjur, hnetti, kynstofna og umferðir.  Tvígreining er alls staðar fyrir 

hendi – heildin er mynduð af mönnum og tívum, og orka og eiginleiki þróast ætíð samhliða. 

Þegar geislaáhrif hverfa úr birtingu hjá kynstofni, plánetu, hnattakerfi eða sólkerfi má ekki 

álykta sem svo að þau hafi horfið algerlega; þau hafa einfaldlega færst út fyrir 

takmörkunarhring þess sem um ræðir, og áhrifamáttur þeirra beinist nú í aðra átt.  Hinn 

upprunalegi viðtakandi verður að rás eða miðlara, en hættir að taka á móti og geyma.  Orðin 

eru aftur farin að takmarka okkur, og sanna hve óhæf þau eru til að tjá hugmyndir.  Neminn 

þarf að átta sig á því að á meðan á áhrifatíma geisla stendur tekur það, sem athygli 

geislaáhrifanna beinist að, við áhrifunum og dregur þau í sig og ummyndar þau í samræmi við 

þörf sína; þess vegna er ekki svo mikið eftir sem hægt er að geisla út.  Þegar líða fer að lokum 

áhrifatímans, fer meira og meira af áhrifunum að greinast annars staðar, þar til þau streyma 

nánast öll hjá án þess að tekið sé við þeim. 

Þetta er það sem er að byrja að gerast í sambandi við sjötta geisla trúarhollustunnar.  Sálir sem 

eru á þessum sérstaka geisla munu taka sér form annars staðar, á öðrum hnöttum og öðrum 

keðjum, en síður á plánetunni okkar.  Tíðni þessa geisla mun dofna, hvað okkur varðar, en 

aukast annars staðar.  Með öðrum orðum, plánetan okkar og allt sem á henni er, mun verða 

pósitíf og ómóttækileg og mun því um tíma hafna þessari orkugerð.  Hægt er að sjá efnisleg 

áhrif þessa í minnkandi krafti þess sem nefnt er kristilegur eldmóður.  Þessi geisli, sem meistari 

Jesús er á, mun ekki beina krafti sínum af sama mætti og áður inn í þau form sem hann byggði, 

þau munu því hægt og örugglega eyðast, eftir að hafa þjónað tilgangi sínum í næstum tvö 
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þúsund ár.  Síðar mun þessi sami kraftur snúa aftur og ný og hæfari form munu þá smám saman 

myndast. 

Það mun því verða ljóst hvernig þekking á þessum tímaskeiðum, og birtingartíma og 

myrkvunartíma geislanna, mun smám saman leiða til þess að unnið verður í samræmi við 

lögmálið með vitsmunalegum skilningi á þróunaráætluninni.  Hér mætti benda á að Kúmararnir 

sjö (hinir fjórir útræðu og þrír innræðu) vinna í samræmi við þetta lögmál, og þar af leiðandi 

útrætt eða innrætt í samræmi við geislann í birtingu, ef fyrsti Kúmarann er undanskilinn, Logos 

plánetukerfis okkar, sem er ætíð í hlutlægri virkni þar sem hann er samfjöllunarþáttur alls. 

Það eru þessi geislaáhrif sem stjórna myrkvun og birtingu sólkerfis og plánetukerfis með öllu 

sem því fylgir.  Þar af leiðir sú áhersla sem í öllum dulfræðiritum er lögð á rannsókn tímaskeiða 

og greiningu á hundrað árum Brahma í tímabil.  Í þeirri þekkingu felst leyndardómur sjálfrar 

tilvistarinnar, rafkrafts og samfjöllun fóhats. 

Ég mun ekki ræða meira um framtíðaráhrif geislans sem er að hverfa tímabundið úr birtingu, 

hvað okkur varðar.  Við munum síðar taka fyrir, ítarlegar en hingað til hefur verið mögulegt 

um aðra geisla, viðfangsefnið um sjöunda geisla áhrifin sem nú eru að komast í birtingu, og 

eru því mikilvægur þáttur í þróun mannsins í nálægri framtíð. 

Á okkar tímum er fimmti meginþáttur manas farinn að birta sig að mestu í gegnum sjöundu 

kraftgerðina (eða fimmtu ef við skoðum eingöngu Brahma þátt birtingarinnar).  Það er því strax 

ljóst að þessi komandi geisli hefur sérstaka stöðu á þessum tímum, og að áhrif hans munu koma 

fram við mjög hagstæðar aðstæður.  Hann geislar krafti sínum inn í sjöunda sviðið, efnissviðið, 

á tímum fimmta kynstofnsins og fimmta kynþáttarins, og af því leiðir að tími tækifæranna er 

mikill.  Af öllu því sem sagt hefur verið um geislana má ljóst vera að frá núverandi sjónarmiði 

eru tveir þeirra mikilvægastir í þróun mannsins:  fjórði geisli samræmis, sem er ráðandi geisli 

hins meiri tímaskeiðs sem innifelur fjórðu umferðina og hnöttinn, og sjöundi geisli 

siðalögmáls, sem er áhrifamestur hvað varðar alla hlutlæga birtingu.  Þessir tveir geislar, eða 

máttur þessara tveggja Plánetulogosa, hafa mest að segja við að orsaka samfelldni í keðjunni 

okkar, fjórðu keðjunni í fjórða hnattakerfinu, og á okkar efnislega hnetti, Jörðinni.  Hinn fjórði 

og hinn sjöundi hafa gagnverkandi áhrif, annar verkar tímabundið sem negatífur máttur og hinn 

sem pósitífur. 

Fimmti Kúmarinn, Lávarður sjöunda geislans (því nauðsynlegt er að hafa í huga tvíþætta stöðu 

hans sem einn armur hinnar fimmhyrndu stjörnu Brahma, og sem einn þríhyrninganna í hinum 

sjögreinda guðlega líkama) hefur einstæða stöðu sem „stjórnandi byggingartívanna“ á 
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efnissviðinu, tíva ethersins, í samvinnu við tíva-lávarð þeirra.  Hann stjórnar og leiðbeinir 

formbyggingunni með notkun ákveðinna dulfræðilegra orða.  Hann vinnur því í gegnum 

etherlíkama allra forma, og með innstreymandi krafti hans getum við vænst þeirrar 

örvunaraukningar á efni etherheilans, sem mun gera hann næman fyrir æðri opinberuðum 

sannindum, og færa vísindamönnum í hendur leyndardóma fjórða og þriðja ethersins.  Þróun 

efnisins sem heilinn er gerður úr fer saman með þróunarstigi hinnar atómísku hliðstæðu hans, 

og með lífmögnun fimmta kraftsveipsins og svörun hins sjöunda sem af því leiðir, getum við 

búist við að mannshugurinn nái meiri þroska, og geti unnið afrek sem menn hafa ennþá hvorki 

ímyndað sér né dreymt um. 

Við getum skoðað þrjár hliðar á áhrifum hins innstreymandi krafts: 

      Í fyrsta lagi.  Kraftgerðin, eða hinn guðlegi eiginleiki, með tilgangi sínum og markmiði. 

      Í öðru lagi.  Starfsemi hans í tengslum við: 

a. Dýraríkið. 

b. Mannríkið. 

c. Tívaríkið. 

Í þriðja lagi.  Afleiðingarnar sem búast má við á komandi öldum. 

Kraftgerð, eða eðli Himnamanns sjöunda geislans, er í grundvallaratriðum uppbyggjandi.  Hér 

er nauðsynlegt að minnast lítillega á eiginleika hans og stöðu hans í hinni guðlegu áætlun, en 

ætíð þarf að hafa í huga nauðsyn þess að forðast að persónugera hann eða formgera.  

Himnamaður hnattakerfisins, sem geisli siðalögmálsins lífgar, er einn af meginmiðlurum 

geislunar frá sólinni og er nátengdur hinni guðlegu kúndalini orku.  Hér er vísbendingu að 

finna.  Raja-lávarður ethersviða efnissviðsins vinnur í nánu sambandi við hann, en þetta verður 

ljóst ef við höfum í huga að Lávarður sviðs er ídveljandi virkni þess.  Hann er sá lífmagnandi 

kraftur sem tjáir sig sem hið sameinandi einkenni alls efnis sviðsins, og við getum fengið 

einhverja hugmynd um náið samband þeirrar sameiginlegu virkni ef við höfum í huga 

eftirfarandi: 

 

Raja-lávarður sviðs er samheild alls efnis viðkomandi sviðs. 

Plánetulogosinn sem er nátengdastur einhverju sviði er eiginleiki þess og litblær. 

Með sameiginlegri virkni og vinnu þessara tveggja vera er öllu áorkað – Lávarður 

byggjendanna byggir formin sem Lávarður lífsins hagnýtir til að þróa vitundina. 
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Mátt eða tíðni sérhvers geisla mætti draga saman í eftirfarandi atriði: 

a. Hinn vitsmunalegi tilgangur veru, plánetulogoss. 

b. Líforka sem verkar í, gegnum og á efnisbirtingarlíkama hans. 

c. Segulmögnunargeislun hans sem verkar (þótt í minni mæli sé) á bræður hans í birtingu. 

d. Sérstakur litblær hans eða eiginleiki, helsti sálræni þáttur hans, sem birtist í hans eigin  
            virkni innan hnattakerfis hans. 

a.       Afleiðingar þessa þegar það hefur áhrif á bræður hans innan heildarlíkamans, 
      Sólarlogossins. 

b.       Lífkraftur hans sem geislar út fyrir takmörkunarsvið hans sem virk orka og örvandi 
virkni 
       – í raun einn þáttur fóhats.  Virkniþáttur himnamanns er jafn mikill þáttur í fóhat og                  
Brahma er samheild fóhats.  Himnamennirnir eru í raun fóhat og bræður hans í krafti                
efnisbirtingarinnar. 

Ef við höfum þetta í huga má sjá að sérhver Plánetulogosanna ásamt Sólarlogosinum og 

mönnunum, spegilmyndum þeirra, birta sig í gegnum eðlisþætti sína. 

Í heild sinni eru þeir allir tjáning hins ídveljandi Logoss; í öðru tilfellinu er það fóhat orka hans 

sem byggir upp náttúruríkin og gefur þeim líkama; í hinu tilfellinu gefur hann þeim sitt sálræna 

gildi, og að lokum birtir hann sig í gegnum þau öll sem tilvist eða lífvera. 

Sambærilega töflu er hægt að gera fyrir Himnamann og mann, en áherslan hlýtur ætíð að vera 

á miðþættinum eða hinu sálræna eðli. 

Með þessar hugmyndir í huga ætti að vera unnt að sjá skýrar hvað gerist við það að geisli kemur 

inn til birtingar, eins og núverandi geisli, og að geisli hverfur úr birtingu.  Í þessu sérstaka 

tilfelli sem nú um ræðir, er geisli að koma til áhrifa sem nátengdur er hinu hlutlæga 

birtingarsviði, efnissviðinu, sem (á hinu lengra tímaskeiði) ræður sjálfri tilvist mannsins og 

framtíðarvon hans byggist á. 

Þessi sjöundi geisli (fimmti) birtist ætíð á tímum breytinga frá einu ríki til annars, og í því dylst 

leyndardómurinn um þá sérstöku gerð þjónustu sem Plánetulogos hans veitir.  Hann stjórnar 

eftirfarandi ferlum: 

    Umbreytingu, 

    Holdgun, 

    Flutningi. 
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Í þessum þremur orðum felst samantekt á öllu lífsstarfi hans; í þessum þremur orðum felst eðli 

þessarar miklu veru, þeirrar sem ríkir yfir ferlum blöndunar, samruna og aðlögunar; þeirrar sem 

vegna þekkingar sinnar á kosmísku hljóði, leiðbeinir lífkrafti vissra sólar- og tunglvera frá 

formi til forms, og er tengiliðurinn milli sálarinnar sem bíður holdgunar og raunbirtingarforms 

hennar.  Þetta gildir jafnt um holdgun manns, heildis, hugmyndar eða allra lægri vera, allt til 

þeirrar sólar-veru sem raunbirtist í gegnum hnött, eða stjórnanda hnattar neðar 

Plánetulogosinum.  Allar verur á æðra stigi en þessi mikla andlega þróunarvera koma til 

holdunar með milligöngu kosmískrar veru utan sólkerfisins.  Á öllum tímaskeiðum flutnings á 

lífi frá 

    sólkerfi til sólkerfis, 

    hnattakerfi til hnattakerfis, 

    keðju til keðju, 

veitir þessi kosmíska guðlega vera mætti sínum og áhrifum.  Á öllum tímaskeiðum minni 

flutninga á lífi frá 

     hnetti til hnattar, 

     sviði til sviðs, 

     náttúruríki til náttúruríkis, 

gegnir Lávarður sjöunda geislans svipuðu hlutverki. 

Í þessu felst ástæðan fyrir innflæði á krafti hans á þessum tímum, því að mikil hreyfing á sér 

stað, og tilflutningur fer fram sem kallar á hans sérstöku orkugerð.  Verið er að vinna að 

flutningi á vissum hópum mónada manna og tíva úr mannríkinu inn í fimmta eða andlega ríkið.  

Á áhrifatíma hans, næstu tvö þúsund og fimm hundruð árin, mun ákveðinn fjöldi manna færast 

yfir á Braut vitundarvígslunnar og taka í það minnsta fyrstu vígsluna, og flytja þannig 

vitundarmiðju sína úr hinu hreina mennska stigi yfir á fyrstu stig hins andlega. 

Á þessu sama tímaskeiði mun eiga sér stað flutningur í fimmtu keðjunni á einingum úr 

dýraríkinu inn í mannríkið, og þaðan yfir í aðra keðju, sem mun leiða til tímaskeiðs meiri virkni 

en á okkar hnetti.  Á sama hátt get ég bent á (jafnvel þó ég geti aðeins gefið vísbendingu) að á 

þessu tímaskeiði er verið að kalla til orku hins kosmíska flutningsmáttar vegna flutnings á 

sérstökum hópi háþróaðra einstaklinga úr mann- og tívaríkinu (meðlimi hinnar dulfræðilegu 

Helgistjórnar) yfir í annað hnattakerfi.  Ákveðnar einingar úr hópi Lípika lávarðanna eru einnig 

að nýta sér þessi kosmísku áhrif til að flytja virkni sína til annars sólkerfis, og rýma þannig til 

fyrir öðrum sem munu vinna úr karma hins nýja tíma.  Máttur þessara áhrifa gegnsýrir allan 
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hnöttinn og nær um allar keðjur og hnattakerfi sem snerta braut þeirra.  Hann mun hafa 

umbyltandi áhrif á jurtaríkið, eyða gömlum tegundum og koma með nýjar; hann mun hafa áhrif 

í steinaríkinu, örva efnavirkni og efnahvörf, leysa úr læðingi geislavirkni, og þar með auka 

þekkingu vísindamanna.  Í formgervisríkjunum og hópsálunum sem þar er að finna, veldur 

hann hreyfanleika í flutningi atóma. 

Svo víðtæk eru áhrif þessa geisla, bæði á tíva og menn í ólíkum ríkjum þeirra, að algerlega nýtt 

umhverfi mun þróast fyrir hinar nýju gerðir og algerlega nýir eiginleikar munu koma fram hjá 

mannkyninu. 

Við höfum athugað að nokkru leyti þá kraftgerð sem sjöundi geislinn tjáir, og höfum séð að 

hann er hinn mikli umbreytandi og ummyndandi máttur Logossins.  Við höfum séð að hann 

hefur máttug áhrif á bæði tíva og menn; við höfum gert okkur grein fyrir því að aðalhlutverk 

Logoss sjöunda geislans er fyrst og fremst aðlögun eða mótun formsins til að aðhæfa það 

þörfum einhverrar tiltekinnar veru.  Við uppbyggingu forma koma fyrir ákveðnir þættir sem 

nauðsynlegt er að telja upp hér, því þeir hafa mikilvæg tengsl við þennan sérstaka Himnamann, 

og hið sérstaka svið, hið efnislega, sem við öðlumst okkar reynslu á.  Þeir eru: 

    Í fyrsta lagi.  Vilji eða einhugull tilgangur einhverrar veru. 

    Í öðru lagi.  Efniviðurinn sem lífið ætlar sér að nýta til birtingar.  Eins og við vitum er þetta 

efni að finna innan takmörkunarhringsins í sjö þéttleikastigum og fjörutíu og níu undirstigum. 

    Í þriðja lagi.  Byggjendurnir sem eru verkfæri fyrir hinn guðlega tilgang og móta efnið eftir 

ákveðinni áætlun.  Þessir byggjendur þróa formið út úr sínu eigin eðli og efni. 

    Í fjórða lagi.  Áætlun sem vinnan fylgir og byggjendunum er tjáð, en er dulin í vitund þeirra.  

Þeir byggja form Hins mikla manns himnanna, Himnamannanna, manna og allra forma að 

innan frá og út, og mynda hinar sjálfsvitandi verur eins og móðir byggir og mótar meðvitaðan 

son út úr efni síns eigin líkama, sem ber með sér ákveðin kynþáttareinkenni en er samt 

sjálfstæður, sjálfsvitandi, sjálfsviljandi og þrígreindur í birtingu.  Ætíð þarf að hafa í huga þá 

staðreynd að tívaþróunin og efnið sem hún meðhöndlar er eitt og hið sama. 

    Að síðustu.  Sérstök orð eða mantrísk hljóð,3 sem hið meira Líf ber fram og getur drifið hin 

minni líf til að fullkomna hinn uppbyggjandi tilgang.  Þessi orð eru borin fram af 

                         
3 Á Indlandi er til fornt kerfi andlegra fræða nefnt Jóga, en í því er mælt 

með að farið sé með vissar möntrur eða vers á Sanskrít.  Sagt er að sérstaklega 
mikilvægt sé hvernig hið leyndardómsfulla orð Óm eða Aum er borið fram.  Lærðir 
Brahmínar segja mér að aðeins sé hægt að ná fram hinum takmarkalausa sálræna 
krafti í töframætti Sanskrítar eða möntrunum með því að nýta ákveðnar mjög 
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    Sólarlogos.  Hið þrígreinda Orð kemur af stað sjögreindri bylgjuhreyfingu. 

    Himnamanni.  Með framburði orðsins hrindir hann af stað hnattakerfi sínu og öllu sem á því 

er til þróunar í efnislegri tilvist. 

    Mónad.  Með þrígreindu orði sínu kemur hann af stað sjögreindri sveiflutíðni. 

    Sál.  Með hljómmiklum framburði býr hún til mennska veru í heimunum þrem. 

Takið vel eftir hliðstæðunni hjá þessum fjórum. 

Ákveðin Orð tengjast mismunandi meginþáttum, og Orð fyrsta meginþáttarins setja af stað 

sveiflutíðni í efninu sem þróast í gegnum sjö megintímabil sólkerfa.  Tengsl þeirra við Orð 

núverandi sólkerfis eru hliðstæð hinu upprunalega efni sem er grunnurinn að okkar núverandi 

sköpun.  Orð annars meginþáttarins eru okkur nátengd, en Orð Brahma eru nú á tímum 

nátengdari virkni okkar á efnissviðinu.  Þessi orð, hvað varðar heimana þrjá, tilheyra í 

meginatriðum bálki máttarorða, sem dyljast í vitund Lávarða fimmta og sjöunda geislans; með 

vitsmunalegri framsetningu þeirra tengist þriðji meginþátturinn (Brahma eða manas þátturinn) 

                         
nákvæmar reglur um framburð (swara).  Þeir segja að með því að mynda orðin á 
réttan hátt verði til sveiflutíðni í akasa, eða þeim hluta ethersins í geimnum 
sem hjúpar plánetuna og gerir manninn að meistara yfir öllum öndum í hinum 
mismunandi ríkjum náttúrunnar.  Hún hefur fyrst áhrif á etherlíkama mannsins 
sjálfs, hreinsar hann, örvar andlegan mátt hans sem venjulega er óvirkur, og 
eflir hann smátt og smátt þar til að maðurinn nær völdum yfir fíngerðari 
kröftum náttúrunnar. -- The Theosophist, Bindi XIII, bls. 229, 613. 

„Hið upprunalega eina hljóð (Aum eða Óm) er æðsta framborna orð máttar og 
þekkingar.  Það er sannlega sem Brahman sjálfur.  Stjórn andardráttarins er 
æðsta tapas-æfingin.  Engin mantra er æðri Savitri.  Sannleikurinn er þögninni 
æðri. 

Skaparinn setti hinn sanna kjarna Vedanna þriggja í bókstafina þrjá sem 
mynda Orðið helga, í þær þrjár framsagnir sem nefna og mynda heimana þrjá, og 
þá þrjá hluta Veda versanna sem ákalla sólina.  Hvern þátt mjólkaði hann úr 
einni Vedu.  Hver sá sem íhugar þá, kvölds og morgna, eftir að hafa áður lært 
Vedurnar, hann leggur stund á Vedurnar í heild sinni sérhvern dag.  Þetta er 
leiðin til Brahma. 

Með því að beina athyglinni að gildi þeirra, og beina löngun sinni og móta 
hugsun sína að því gildi, mun leitandi Brahma undantekningarlaust öðlast alla 
fullkomnun, hvort sem hann sinnir öðrum skyldum eða ekki; því sjálft nafn 
Brahmana er ‚vinur allra lífvera‘ (og Gayatri er bænin til blessunar allra 
vera frá hinum geislandi Föður okkar í himnum, sólinni).‘‘ -- Óþekktur höfundur. 

Til eru sérstakar máttarþulur sem allir fullnumar af vissri gráðu þekkja (og 
jafnvel margir sem ekki hafa náð því stigi, nokkur fjöldi er orðinn þekktur og 
er notaður -- vegna vanþekkingar eru þær stundum notaðar á þann hátt að það 
leiðir ekki til neins góðs fyrir notandann), finna má einhverja sem er 
sérstaklega aðlöguð að því að framkalla nánast allt sem hægt er að ímynda sér. 
. . . . 

Í bókinni Isis Unveiled (bls. 514) er okkur sagt að ‚hljómar og litir‘ séu 
andlegar tölur; en ekki er það allt og sumt, því ilmur, málmar og plánetur eru 
á sama hátt andlegar tölur.  Sérhver pláneta (eða andlegt svið) tengist málmi 
og lit.  Þau tengjast svo samsvarandi ilm og hljóm. 

Blikið sem umlykur hvern einasta mann felur í sér eitt mjög mikilvægt lag 
sem ætíð ber lit þess málms og plánetu sem er skyldust viðkomandi einstaklingi, 
og það er á þessu lagi sem hinn segulmagnaði þáttur ilms og hljóms skellur á. 
-- The Theosophist, Bindi VII, bls. 218. 
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fyrsta meginþættinum og myndar það sem við nefnum „hinn meðvitaða Son“ eða sólina.  Þau 

eru hljómuð á hugarsviðinu af Lávarði fimmta geislans, sem veldur sveiflutíðni, ekki aðeins á 

sviðunum sem við nefnum „lægri sviðin“, heldur vekja þau einnig svörun frá fyrsta eða 

erkitýpusviðinu og sömuleiðis frá kosmíska hugarsviðinu.  Á efnissviðinu valda orðin sem 

sjöundi Logosinn ber fram eftirfarandi afleiðingum: 

     Í fyrsta lagi.  Festingu varanlegu atómanna innan hópsálarinnar, eða einingu efnis og 

vitundar. 

     Í öðru lagi.  Stýringu á straumi lífsins inn í eitthvert ákveðið náttúruríki, eða blöndun á formi 

og vitund. 

    Í þriðja lagi.  Flutningi vitundar, hins skyni gædda lífs, frá formi til forms, frá hópi til hóps, 

frá ríki til ríkis innan lífveldanna. 

Í sambandi við mannríkið, þá varð fimmti geislinn að verka eða beina áhrifum sínum í þeim 

tilgangi að framkalla sjálfsvitund innan hins meðvitaða forms. 

Af þessu má ljóst vera að þegar þjálfaður fullnumi ber fram hljóð eftir vissri kraftlínu, getur 

það bæði hagnýtt tíva-virkni til að ná fram ákveðnum áhrifum í formhlið birtingarinnar, og 

þrýst á lífið hið innra til ákveðinna athafna.  Þetta er ástæðan fyrir hinni gífurlegu hættu – eins 

og svo oft hefur verið bent á – sem felst í þekkingu á þessum máttarorðum, og nauðsyn þess að 

vernda þau fyrir íhlutun og misnotkun.  Máttur yfir formi og krafti liggur ætíð hjá þeim sem 

hafa gert þrennt: 

    Í fyrsta lagi.  Þroskað heildisvitund heildisins sem þeir eru hluti af. 

    Í öðru lagi.    Lært leyndardóma þeirra nótna og tóna sem heildið bregst við. 

    Í þriðja lagi.  Fengið skilning á ákveðnum orðum og setningum, og lært aðferðina við 

framburð                            þeirra og tónhæð. 

Þeir geta ekki valdið neinum áhrifum utan takmörkunarhrings heildisins sem þeir tengjast í 

sameiginlegri vitund.  Til dæmis getur fullnumi unnið með form og kraft innan 

takmörkunarhrings síns Plánetulogoss í heimunum þremur, innan takmörkunar-hrings pólar 

andstæðu Plánetulogoss hans, eða innan takmörkunarhrings þeirra þriggja Plánetulogosa sem 

mynda sólkerfislegan þríhyrning.  Hann getur ekki beitt áhrifum sínum á æðri sviðunum, né 

innan sviða hinna samfjallandi og óvirku plánetukerfa.  Eftir sjöttu vígsluna nær máttur hans 

yfir þau tvö svið sem eru ofar heimunum þremur, hinu búddíska og atmíska, og innan allra 

sviða Brahma meginþáttarins, eða allra hnattakerfa hinna fimm Kúmara sem eru Brahma.  Við 
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sjöundu vígsluna nær máttur hans yfir öll sjö sviðin, og til allra plánetukerfanna; öll hin heilögu 

Orð eru á hans valdi, og hann getur unnið með efni á öllum stigum, hljómað alla tóna og 

stjórnað öllum gerðum krafts.  Hann er þá reiðubúinn til að leiðbeina lífinu til sviða utan 

áhrifasviðs sólkerfisins.  En á efnissviðinu vinnur hann fyrst og fremst með Orð sjöunda 

Logossins, sem greinast af eðlilegum ástæðum í fimm flokka: 

1. Máttarorð sem hafa áhrif á etherískt efni og stjórna tívum ethersins. 

2. Máttarorð sem hafa áhrif á þétt efni og stjórna þróunarleiðum sem standa neðar  
mannkyninu með tilstilli ákveðins hóps tíva. 

3. Orð sem sérstaklega tengjast mennska lífveldinu, en þess er mjög vandlega gætt að 
mannkynið sjálft fái enga þekkingu á þeim. 

4. Orð sem tengjast tívaþróuninni og stjórna og skipa mismunandi hópum tíva undir 
viljaáhrif þess sem ber þau fram.  Þessi orð eru á margan hátt þau hættulegustu, og 
allri vitneskju um þau er haldið frá mönnum sem ekki hafa tekið þriðju vígsluna. 

 
5. Orð sem orka á lífhlið raunbirtingarinnar og senda inn í form eða reka út úr formi. 

Til er sjötti flokkurinn nátengdur rafmagnsfyrirbrigðum, sem er byrjaður að koma fram í 

formúlum vísindamanna og nema í geislavirkni og rafmagnsfræðum, en til allrar blessunar fyrir 

þá sjálfa er það enn í formi formúla á pappír en hefur ekki enn fengið tjáningu í orðum og 

hljóðum. 

Þar sem við erum að fjalla í stuttu máli um máttarorð, er nauðsynlegt að fram komi að „þeirra 

tími er ekki enn kominn“ til opinberrar birtingar.  Það myndi ekki þjóna neinum tilgangi að 

gefa upplýsingar um máttarorð.  Óhjákvæmilega mun að því koma að þau verði þekkt, en nú á 

tímum myndi enginn hagnast á þeirri þekkingu, af eftir-farandi ástæðum: 

Dulfræðileg þekking er ekki nein trygging fyrir viturlegri hagnýtingu hennar. 

Þroskun innsæisins með andlegri viðleitni, mistökum og nýrri tilraun sem leiðir til árangurs er 

sálinni til mun meiri hagsbóta en skjótur árangur með notkun máttarorðs. 

“Orðin” eru notuð til meðhöndlunar á efni, og mótun þess í form í samræmi við stefnu 

þróunarinnar.  Þekking á máttarorðum er nánast gagnslaus, og er jafnvel til skaða, þar til hinn 

innri eiginleiki skyggnigáfu hefur náð einhverjum þroska.  Þegar maðurinn getur séð þörf fyrir 

leiðréttingu og lagfæringu í starfstæki bróður, og getur vakið hjá bróður sínum löngun til að 

lagfæra það sem úrskeiðis hefur farið, er unnt fyrir þann sem sér og getur notað máttarorð að 

gefa viturlega aðstoð.  Íhugið þetta, því það geymir lykilinn að ástæðunni fyrir því að 

máttarorðum er haldið leyndum. 
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Óeigingirni, innri sýn og einlægur tilgangur, þetta allt þrennt verður að vera til staðar áður en 

hægt er að gefa upp orðin.  Óeigingirni og einlægni eru stundum til staðar, en dulfræðileg 

hagnýting hinnar innri sýnar er enn mjög fátíð. 

Við verðum fastlega að hafa í huga (þegar við erum að fjalla um hinn komandi geisla og 

afleiðingarnar sem vænta má af áhrifum hans) að viðfangsefni okkar er aðeins hugarþátturinn 

í hinum þremur þróunargreinum.  Það er ekki ætlun mín að fjalla mikið um þróun mannsins, 

þar sem margt hefur verið gefið í skyn á undanfarandi blaðsíðum, og vísbendingar nægja 

sönnum nemum, en það kann að vera unnt að setja fram í stórum dráttum það sem gerast mun 

í þróuninni og telja upp þær afleiðingar sem búast má við.  Eingöngu tilgátur eru þó mögulegar. 

Almenn vöknun ethersýnar.  Það mun gerast af tveimur ástæðum: 

Í fyrsta lagi vegna vísindalegrar viðurkenningar á tilvist ethersviðanna sem mun leysa menn 

frá byrði andsnúins almenningsálits, og mun gera þeim kleift að opinbera það sem menn hafa 

fyrir löngu skynjað hver fyrir sig.  Etherskyggni er tiltölulega algeng jafnvel nú á tímum.  En 

sjaldgæft er að menn tjái sig um hana af ótta við gagnrýni. 

Í öðru lagi vegna meiri virkni ethertívanna, sem eykur tíðnihreyfingu etherefnisins og leiðir til 

þess að augun bregðast við því. 

Aukin hugræn virkni og efling menntunar (af hlutlægri hugrænni gerð) hvarvetna.  Það mun 

leiða til eftirfarandi: 

Að samkeppni eykst milli einstaklinga og milli heilda. 

Að viðskipti verða skipulögð eftir línum sem menn hafa hingað til ekki geta látið sig 

dreyma um. 

Að stofnuð verða heildi og samtök heilda sem hafa þann eina tilgang að samfjalla alla 

þætti mennskrar viðleitni, og leiða þannig til samtakamáttar og sparnaðar á orku á 

sviðum vísinda, viðskipta, heimspeki, mennta og trúar. 

Að teknar verða í notkun nýjar lækningaleiðir, sem hafa það að markmiði að rannsaka 

etherlíkamann, tengsl hans við efnislíkamann og hlutverk hans sem viðtakanda, 

geymslu og miðlara á hinum lífgefandi flæðiefnum kerfisins. 

Að ný kirkjuhreyfing verður sett á stofn, sem mun ekki leggja áherslu á trúarhollustu 

og hugsjónir, en mun vaxa frá hinum gömlu hugsjónum og tjá sig með hugrænum 

formum.  Grundvöllur hennar verður vísindaleg viðurkenning á hinni ósýnilegu veröld 

og tilhlýðilegt mat og skilningur á henni með beitingu nákvæmra vísindalegra 
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siðareglna.  Þessir helgisiðir hinnar alheimslegu kirkju – sem byggjast á hugrænni 

einingu allra þjóða – verða ekki helgisiðir eins og nú þekkjast, því þeir munu verða 

vandleg, nákvæm og vísindaleg notkun hljóðs og lita til að ná fram sérstökum áhrifum, 

eins og 

                  að ná samstillingu við sálina, 

                  að hafa áhrif á heildi, 

                  að ná sambandi við Hið dulfræðilega Helgivald, 

      að koma á samvinnu við tívana í þeim tilgangi að stuðla að uppbyggilegum 

markmiðum þróunarinnar, auk margra annarra markmiða sem munu koma fram vegna 

hins vísindalega skilnings á samsetningu mannsins, eðlis sveiflutíðni eða geislavirkni, 

og vegna hinnar sönnuðu staðreyndar um tilvist hinnar ósýnilegu veraldar hugsunar og 

andlegrar tilvistar sem hingað til hefur aðeins verið viðurkennd á sviði dulspeki-

kenninga og trúar. 

Aukin hæfni til að nálgast Brautina.  Þetta mun verða vegna þess að svo margir af mannkyni 

þess tíma munu hafa persónulega þekkingu á ráðandi kröftum og öflum, og eru ef til vill á 

Reynslubrautinni eða hafa tekið fyrstu vígsluna.  Því verður núverandi efahyggja ekki til staðar.  

Hætturnar verða af öðru tagi og munu tengjast beint áhrifum geislans – sú hætta að herðast og 

kristallast í formi, þannig að sönnum andlegum tilbiðjendum muni fækka, en í stað þeirra komi 

vísindalega sinnaðir leitendur.   

Hinn sanni dulfræðingur er bæði vísindamaður og tilbiðjandi, og þar sem þessar tvær hliðar 

eru ekki báðar til staðar í sama einstaklingnum, er annað hvort um að ræða launspeking eða 

mann sem á í hættu að leiðast út í svartkynngi, þar sem vitsmunir ráða en ekki óeigingirnin; 

það eru líka hættur tengdar tívaþróuninni og þekkingu á máttaröflum og kröftum sem hún getur 

haft milligöngu fyrir. 

Innstreymi fjölda gamalla töframanna og dulspekinga til endurfæðingar, sem leiða mun til 

mikillar aukningar á viðurkenndum dulrænum hæfileikum manna.  Þessir dulrænu hæfileikar, 

sem eru lítillega hugrænt litaðir en ekki eingöngu geðrænir, verða þá jafnvel enn hættulegri en 

þeir voru á tímum Atlantis, þar sem að baki þeim býr nokkur vilji, meðvitaður tilgangur og 

vitsmunalegur skilningur, ef ekki verður aukning á andlegum skilningi þeim samhliða, og 

stöðugt tak sálarinnar á lægri persónunni, getur mikill hættutími fylgt í kjölfarið.  Af þessu 

leiðir að þörf er á að benda á og skilja ógnina, svo að sannindin um hið innra líf og nauðsyn 

mannkynsþjónustunnar sem forsendu fyrir framförum verði boðuð sem víðast. 
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Samhliða innstreymi þessa stóra hóps sjöunda geisla töframanna (sem sumir tengjast 

Bræðralaginu en aðrir hreinræktuðum hugrænum hópum), er hin áformaða koma ákveðinna 

meðlima Helgivaldsins (vígsluhafa neðar fjórðu vígslunni) og vissra lærisveina og 

reynslunema, sem allir eru á þessum geisla og eru sannir sjáendur, sem vonast til að geta með 

viðleitni sinni vegið á móti sveiflutíðninni, og minnkað ógnina sem felst í komu hins hópsins.  

Ráðstafanir vegna þessa og undirbúningur fyrir komu þeirra í mismunandi löndum, sérstaklega 

í Evrópu og Norður Ameríku, er nú á tímum í höndum meistara R – og meistara H. 4 

Hópur vísindamanna, sem munu hafa milligöngu um opinberun næstu þriggja sanninda í 

rafmagnsfræði, mun koma til endurfæðingar á efnissviðinu á næstu sjötíu og fimm árum.  Undir 

lok 19. aldar lögðu nokkrir vígsluhafar á fimmta geislanum vinnu í að undirbúa vísindaformúlu 

varðandi raffræðileg sannindi, en það var hluti af hefðbundinni tilraun Helgivaldsins til að 

hraða þróuninni við lok hvers hundrað ára tímabils.  Ákveðinn hluti formúlunnar (tveir fimmtu) 

hefur komið fram í gegnum rannsóknir manna eins og Edisons og fleiri, og í gegnum vinnu 

þeirra sem hafa fengist við rannsóknir á radíum og geislavirkni.  Á tímum fimmta kynþáttarins 

eiga þrír aðrir þættir formúlunnar eftir að koma fram, í þeim mun felast allt sem mögulegt er 

og öruggt fyrir menn að vita um rafmagn á efnislega sviðinu. 

Allt það sem við höfum verið að fjalla um varðar tímann fram að næsta kynþætti.  Núverandi 

kynþáttur mun draga saman og ná fram bráðabirgðaniðurstöðu um hugræna viðleitni fimmta 

kynstofnsins í hugrænum þroska, en þessir áfangar verða gríðarlega mikilvægir.  Í sjötta 

kynþættinum verður minni áhersla á þroskun hugans, en meiri áhersla verður lögð á hagnýtingu 

hluthæfa hugans og áunna eiginleika hans, til að þroska hæfni til óhluthæfrar hugsunar.  

Hugsanlega hafa þær fullyrðingar sumra dulspekihöfunda, að sjötti kynþátturinn verði gæddur 

innsæishæfni, fengið of mikið vægi.  Innsæishæfileikinn mun fara vaxandi og verður meira 

áberandi en nú á tímum, en mest einkennandi mun verða hæfni manna sjötta kynþáttarins til að 

hugsa í óhlut-hæfum hugtökum, og nota óhlutlæga hugann.  Hlutverk þeirra verður að 

fullkomna heildisvitundarbrúna 5 eða tenginguna milli hugarsviðsins og innsæissviðsins (að 

                         
4 Meistari R, eða Rakoczi, er Ungverskur meistari, sem býr um þessar mundir 

í Ungverjalandi, og er stjórnandi Evrópu og Ameríku undir hinu mikla 
Bræðralagi.  Hann vinnur í gegnum ýmis samtök og hreyfingar, þar með talin er 
Frímúrarareglan.  Hann er einn af þeim meisturum sem tekur nema. 

Meistari H, eða Hilarion, er Krítverskur meistari.  Hann hefur áhuga á 
hreyfingu spíritista og er sá sem stendur að baki bókarinnar Light on the Path. 

 
5 Antahkarana er lægri manas, samskiptaleiðin milli persónunnar og æðri 

manas, eða mannssálarinnar. -- H.P.Blavatsky. 
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svo miklu leyti sem unnt er í þessari umferð).  Þessi brú verður nothæf á tímum sjötta 

kynstofnsins, en í honum mun innsæið koma í ljós raunverulega og almennt.  Í núver-andi 

kynstofni birtast merki raunverulegs innsæis aðeins hér og þar meðal einstakra manna, sem 

hafa byggt hina nauðsynlegu brú í sinni eigin vitund.  Í sjötta kynstofnin-um verða smáir hópar 

gæddir innsæisvitund. 

Það hefur ekki neina þýðingu að segja meira hér um áhrif sjöunda geislans á syni mannanna.  

Síðar kann að verða hægt að láta meira í té, en nægilega mikið hefur verið sagt til að byggja 

grunn fyrir gagnlegar vangaveltur. 

b.  Dýr, menn og geislarnir.   

Við munum nú taka fyrir tvö atriði og rannsaka áhrif hins komandi geisla á menn og dýr. Þessi 

atriði eru gríðarlega áhugaverð fyrir dulfræðinema af tveimur ástæðum.  Viðfangsefnið sem 

við ætlum nú að íhuga eru áhrif hins komandi sjöunda geisla á dýraríkið og tívaþróunina á 

næstu öldum.  Þetta er áhugavert af þeirri staðreynd að í öðru tilfellinu erum við að fjalla um 

þróunarleið sem er að baki mannkynsþróuninni, en mannkynið hefur ekki enn leyst sig undan 

áhrifum hennar, og í hinu tilfellinu erum við að skoða samhliða þróunarleið, sem er gríðarlega 

mikilvæg fyrir allt kerfið.  Við skulum nú taka fyrir fyrra atriðið um sjöunda geislann og áhrif 

hans á dýraríkið. 

Ákaflega lítið er vitað um þetta ríki náttúrunnar, nema það sem vísindin hafa veitt um efnislega 

þáttinn, og fáeinar dulfræðilegar yfirlýsingar sem hafa verið settar fram á ýmsum tímum; 

skilningur á vitundarþroska dýrsins og á nánustu framtíðarþróun hans er enn mjög lítill. 

Mikilvægustu dulfræðilegu staðreyndirnar um þetta þriðja náttúruríki hvað varðar okkar 

viðfangsefni, eru eftirfarandi: 

1.  Dýraríkið hefur sömu stöðu gagnvart mannríkinu og þétti efnislíkaminn hefur gagnvart 

meginþáttunum sjö, og tengist manninum ennþá í gegnum hina nánu sam-svörun sem ríkir milli 

hinna efnislegu starfstækja. 

2.  Dýraríkið er þriðja náttúruríkið og móðurþátturinn áður en hann er yfirskyggður af 

Heilögum anda, manasþættinum (frá innræðu sjónarmiði hvað varðar tengsl þess við 

mannkynið).  Íhugið þessa líkingu og greinið hliðstæðuna milli hinnar kosmísku móður, 

sólkerfislegu móður og hins sama móðurþáttar í dýraríkinu sem grundvöll fyrir þróun 

mannsins. 
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Sérhvert ríki náttúrunnar hefur móðurhlutverk gagnvart því ríki sem kemur á eftir því í 

þróunarröðinni.  Sérhvert heildi sem kann að vera til skoðunar ætti, þegar þróun-inni vindur 

fram, að fæða af sér afkvæmi, sem mun sjálft geyma í sér einhverja hug-sjón og fá efnisform 

frá upprunaheildinu á einhverju sviði.  Þriðja ríkið fæðir af sér hið fjórða, og frá hinu fjórða 

mun koma fram hið fimmta, hvert um sig mun fá 

    a. fósturvísi og vernd, 

    b. form, 

    c. þroska stig af stigi, 

    d. næringu, 

þar til í hverju tilfelli mannsbarnið eða Kristsbarnið gengur í gegnum fæðinguna.  Þetta eru 

dulfræðileg sannindi, og þótt þau hafi verið viðurkennd og kennd um fjórða og fimmta ríkið, 

hefur hlutverk og staða dýraríkisins ekki verið viðurkennd sem skyldi. 

3.  Á tímum þriðja kynstofnsins átti sér stað séreðlismyndun meðal dýra, og hin sjálfsvitandi 

vera, nefnd maður, kom fram á sjónarsviðið.  Ég hef fjallað um séreðlis-myndunina annars 

staðar og ætla ekki að fjölyrða um hana hér.  Ég vil aðeins benda á hliðstæður sem geyma 

lykilinn að leyndardómi séreðlismyndunarinnar. 

Í þessari keðju, átti séreðlismyndunin sér stað í þriðja kynstofni fjórðu umferðar, og þá er átt 

við umferð um keðju hnatta, en ekki umferð líforku Plánetulogossins um sjö keðjur í 

hnattakerfi.  Það er sérstaklega áhugavert að við erum í fjórðu umferð keðju og um leið í fjórðu 

umferð í hnattakerfi sjö keðja.  Það hefur leitt til mikilla þróunarmöguleika.  Á Tunglkeðjunni 

átti séreðlismyndunin sér stað í fimmta kynstofni þriðju umferðar, og í næstu keðju á eftir okkar 

mun séreðlismyndunin verða í sjötta kynstofni annarrar umferðar – í öllum tilfellum er hér átt 

við plánetuumferð um keðju hnatta. 

4.  Í fjórða kynstofninum var „dyrunum“ milli ríkjanna lokað, og engir fleiri úr dýraríkinu fengu 

að komast inn í mannríkið.  Þessu tímabili lauk tímabundið og – ef við tjáum það í hugtökum 

elds eða rafmagns – þá urðu dýraríkið og mannríkið pósitíf gagnvart hvoru öðru, og fráhrinding 

varð ríkjandi í stað aðlöðunar.  Öllu þessu var komið til leiðar með sérstaklega löngu 

áhrifaskeiði fimmta geislans.  Þetta var nauðsynlegt vegna þarfar mannsins til að þróast eftir 

hugrænum línum, og leiddi til þess að dýrum var ýtt frá og vitund þeirra þróaðist aðeins á 

geðrænum línum. 

Vegna þessarar aðgreiningar er að finna eina ástæðu (sem hefur þó einna minnst vægi) fyrir 

hinu eyðandi stríði og langa tímabili grimmdar sem hefur verið ríkjandi milli manna og dýra.  
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Þetta vitnar um þá ógn sem manninum stafaði af villtum dýrum frumskóga og eyðimarka, og 

hinum gríðarlega tolli lífs sem dýrin tóku af mönnum í gegnum aldirnar.  Þessu má ekki gleyma.  

Um þúsundir ára (áður en skotvopn komu til sögu) hafa villt dýr herjað á hina varnarlausu, og 

ef frá þessum árum væru til upplýsingar um menn drepna af dýrum, kæmi í ljós gríðarlega há 

tala.  Nú á tímum er jafnvægi að komast á og með slátrun dýra er að nást jöfnuður.  Ég er hér 

ekki að tala um hina skefjalausu grimmd sem ástunduð er í nafni vísinda, eða vissar athafnir 

sem iðkaðar eru í ýmsum löndum undir yfirvarpi trúarbragða.  Ástæðu þeirrar viðurstyggðar 

verður að leita annars staðar.  Hún dylst í karma þeirrar veru sem hafði þá stöðu um tíma – í 

tunglkeðjunni – að vera hið ídveljandi líf dýraríkisins.  Þetta atriði þarfnast vandlegrar 

ígrundunar.  Sérhvert ríki náttúrunnar er birting Lífs eða Lífveru; maðurinn er til dæmis tjáning 

einhvers Himnamannanna; samheild mannkynsins (fjórða lífríkisins) er, ásamt tívaþróuninni, 

tjáning orkustöðva Sólarlogssins.  Á sama hátt er dýraríkið einnig tjáning lífs Veru sem er hluti 

af líkama Logossins eða Plánetulogossins, en er ekki orkustöð meðvitaðrar orku.  (Hliðstæðu 

er að finna í mannslíkamanum, sem hefur sínar sjö orkustöðvar, en einnig önnur líffæri sem 

efnis-birtingin reiðir sig á í minna mæli).  Slík vera finnur sér tjáningu í gegnum dýraríkið, sem 

hin lífgefandi sál þess, og hún hefur sinn sérstaka stað innan plánetunnar eða hins guðlega 

líkama.  Þessi vísbending hefur ekki áður verið birt opinberlega, og er látin nemum í té til 

íhugunar.  Ég get bætt því við að sumir þeir harmleikir sem eiga sér stað í tilverunni nú á tímum 

eru karmískt tengdir tímabundnum ágalla í samskiptum milli veru sem var ráðandi um tíma í 

þriðju eða tunglkeðjunni, og þeirrar veru sem hefur sambærilega stöðu í þessari fjórðu eða 

jarðarkeðjunni.  Þessi síðastnefnda vera felur í sér samheild lægstu mennsku frumþáttanna, ef 

við teljum efnisþétta líkaman eða dýrslíkama mannsins sem frumþátt.  Vísbending um ástæðu 

grimmdarinnar sem maðurinn beitir dýrin liggur í ósamkomulagi milli þessara vera. 

Við höfum nú talið upp nokkrar dulfræðilegar staðhæfingar um dýraríkið, þriðja náttúruríkið.  

Þær vísa til fortíðar, en við skulum nú bæta við einni staðhæfingu til viðbótar, og halda svo 

áfram og fjalla um nútímann og segja fyrir um ákveðna hugsanlega atburði sem vænta má að 

gerist í framtíðinni. 

Eins og við höfum séð þá kom tækifæri fyrir dýraríkið í þriðja kynstofninum, og mörg gengu í 

gegnum séreðlismyndunina.  Í fjórða kynstofninum lauk þessu tækifæri tímabundið, og 

eitthvað gerðist sem er hliðstætt því sem mun gerast í tengslum við manninn í fimmta 

kynstofninum, á svonefndum „Dómsdegi.“  Á Atlantistímanum var lífum í þriðja náttúruríkinu 

skipt í tvo hópa: 
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     Ákveðinn fjöldi þessara lífa uppfyllti kröfur, og lífsbylgjan streymdi í gegnum þau og 

heimilaði þeim að fæðast í dýrsformi á jörðinni, og þróast áfram. 

     Afganginum var hafnað, og sem heild urðu þau óvirk og munu ekki efnisbirtast fyrr en í 

næstu umferð. 

Í fimmtu umferðinni mun hliðstæð skipting eiga sér stað í fjórða ríkinu, og lífin í því ríki munu 

gangast undir hliðstæða prófraun; sum munu standast og halda áfram þróun sinni á þessari 

plánetu, en öðrum verður hafnað, og munu fara í tímabundna hvíld. 

Eftir að þremur fjórðu hlutum allra dýralífa hafði verið hafnað í fjórða kynstofnin-um, hélt sá 

hluti sem eftir var af þrenndunum (eða einn fjórði) áfram sína leið, þar sem allir höfðu tækifæri, 

og hver um sig með örugga vissu um að markmiðinu verði náð í næstu umferð.  Eins og 

mennsku mónadarnir, sem standast prófið í fimmtu umferðinni, munu ganga inn í fimmta ríkið, 

eða verða næmir fyrir áhrifum þess, áður en hápunkti þróunarinnar verður náð í sjöundu 

umferðinni, þannig munu dýramónad-arnir (ef hægt er að nota slíkt hugtak) sem stóðust prófið 

í þessari umferð, ganga í gegnum séreðlismyndun í fimmtu umferðinni og komast inn í fjórða 

ríkið.  Þessu verður komið til leiðar með hinum sterku hugrænu áhrifum sem munu einkenna 

alla fimmtu umferðina, og gerist því á eðlilegan hátt sem afleiðing þróunarinnar.  Ekki verður 

þörf á raffræðilegri örvun eins og gerðist á Lemúríu tímanum. 

Allt frá hinni miklu aðgreiningu sem átti sér stað í fjórða kynstofninum, hefur dýraríkið 

aðallega fengist við örvun og þroska geðræna eðlisins (kama).  Þetta er grundvöllur að viðleitni 

Bræðralagsins með aðstoð mannkynsins að glæða geðrænu eðlishvötina (eða fyrsta vísi 

kærleikseðlisins) með því að aðskilja húsdýr eða tamin dýr frá villtum dýrum, svo að segulorka 

eða geislunarorka manna örvi þriðja kraftsveip dýraatómanna.  Öll húsdýr – eða þau dýr sem 

eru í nánustu snertingu við manninn – mynda hjartastöð í líkama þeirrar miklu Veru sem er líf 

dýraríkisins.  Frá hjartastöðinni streyma áhrif sem munu smám saman gegnsýra allan líkamann.  

Þessi dýr eru þau sem að lokum verða aðgreind frá hópsálinni þegar dyrnar að mannríkinu 

opnast aftur í næstu umferð. 

Við skulum nú taka til athugunar nánustu framtíð og komu sjöunda geisla siða-reglna.  Áhrif 

orkugerðar þessa geisla verður mun minni á dýraríkið en mannkynið, því það er ekki enn tilbúið 

að bregðast við tíðni þessa Plánetulogoss, og það verður svo allt til sjöttu umferðarinnar, þegar 

áhrif hans munu valda miklum atburðum.  Samt sem áður eru viss áhrif greinanleg. 

Vegna meiri virkni tívaþróunarinnar, og þá sérstaklega tíva ethersviðanna, eru minni 

byggjendurnir örvaðir til að byggja form með meiri færni, og líkama sem eru næmari, af því 
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leiðir að etherlíkamar, bæði manna og dýra, verða betri og næmni þeirra fyrir krafti eða prönu 

verður meiri.  Á tímum sjötta kynþáttarins, verða sjúkdómar, eins og við nú þekkjum þá, mun 

fátíðari í báðum ríkjum vegna hinnar pranísku næmni ether-líkamanna.  Þetta mun einnig valda 

breytingum í efnislíkamanum, og líkamar bæði manna og dýra munu verða smærri, fíngerðari, 

nákvæmar stilltir inn á sveiflutíðni og þar af leiðandi hæfari til að tjá hinn eðlislæga tilgang. 

Vegna þekkingar manna á gildi máttarorða, og vaxandi skilnings á hinum sönnu siðareglum 

þróunar, ásamt notkun hljóðs og lita, mun skilningur á dýraríkinu aukast, og þjálfun þess, 

meðferð og hagnýting batna.  Vísbendingar um þetta má nú þegar sjá; til dæmis birtast oft í 

tímaritum nú á dögum frásagnir sem fjalla um dýrasálfræði og hugræn viðhorf dýra til manna, 

og með slíkum fræðum og vegna áhrifa hins komandi geisla, geta menn (ef þeir kæra sig um) 

komist í mun nánari snertingu við bræður sína á lægra þróunarstigi.  Með því að maðurinn beini 

hugarorku sinni að dýrunum, leiðir það til þess að hugrænn vísir þeirra örvast, sem leiðir til 

tímamóta þegar rétti tíminn rennur upp í næstu umferð.  Dulfræðinemar ættu að veita meiri 

athygli áhrifum vitundar eins hóps á annan, og rannsaka skyldi árangur sem örvandi máttur 

hinna lengra komnu hefur á þá sem skemmra eru komnir.  Eftirfarandi staðreyndir ættu að 

verða ljósar: 

a. Hin máttuga sveiflutíðni Lávarða hinna þriggja geisla, og útgeislun þeirra, örvar 

Himnamennina fjóra og þroskar skilning þeirra og gerir þeim kleift að víkka vitund sína. 

b. Vitund Himnamannanna örvar allar einingar í líkömum þeirra, en veldur sérhæfðri 

svörun frá þeim sem eru að vinna á virkan og vitsmunalegan hátt að þroskun heildisvitundar.  

Sveiflutíðni Plánetulogoss hefur til dæmis sérstök áhrif á alla sem eru vígsluhafar, fullnumar 

og chohanar, og kemur sveiflutíðni þriggja meginkraftsveipa þeirra á nægilega hátt stig.  Þessi 

virkni hefst þegar sjötti kraftsveipurinn (í hinum minni hóp af sjö) er orðinn virkur. 

c. Vitund manna er örvuð og þroskuð og – þegar vissu stigi er náð – geta þeir brugðist við 

sveiflutíðni meðlima hins innræða Helgivalds, og eru þá farnir að nálgast inngang fimmta 

ríkisins.  Þetta fer saman með tíðnivirkni fimmta kraft-sveipsins. 

d. Á sambærilegan máta er þeim hluta mannkynsins, sem er á lægra stigi og er varla meira 

en dýr, komið upp á nauðsynlegt stig sveiflutíðni með stöðugum áhrifum á huglíkama þeirra 

frá sameiginlegri útgeislun manna sem hafa fjórða kraftsveipinn nægilega virkan.  Í tveimur 

síðustu tilfellunum erum við að ræða um kraftsveipi í varanlegu hugrænu frumkjörnunum.  Í 

hinum tveimur er verið að fjalla um innræðan leyndardóm, sem tengist lífmögnun 

sólarfrumkjarna en ekki mennskra. 
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e. Fjórða skapandi lífríkið, ef litið er á það sem eina heild á þessari plánetu (og ekki tekin 

með raunbirting þess í öðrum hnattakerfum), beitir segulmögnun og örvun á dýraríkið, og 

útgeislunarkraftur þess verkar á geðlíkama dýranna og framkallar svörun.  Þessi áhrif vekja 

allar einingar dýraríkisins til virkari skilnings.  Af þessu sést hve náið samspilið er, og 

gagnkvæm tengsl, og hve öll þessi minni og meiri líf eru nátengd hvert öðru.  Vöxtur og þroski 

í hinum guðlega líkama veldur hliðstæðri framför í heildinni.  Enginn maður getur, til dæmis, 

tekið ákveðnum og sérhæfðum framförum án þess að bróðir hans hafi gagn af – gagnið felst  í 

eftirfarandi: 

     Eflingu heildarvitundar hópsins. 

    Örvun eininga hópsins. 

    Segulkraftur hópsins veldur auknum lækningamætti eða blöndun áhrifa á tengda hópa. 

Í þessari hugsun liggur hvati til meiri viðleitni fyrir þann sem þjónar meistaranum; enginn 

leggur á sig erfiði til að ná árangri, berst við að ná settu markmiði og leitast við að víkka út 

vitund sína, án þess að það hafi einhver áhrif – í sífellt stækkandi spíralrásum – á alla sem hann 

kemst í snertingu við, tíva, menn og dýr.  Það getur verið að hann viti ekki af þessu, og að hann 

sé alveg grunlaus um hina fíngerðu og örvandi útgeislun sem frá honum stafar, en lögmálið 

verkar samt sem áður. 

Þriðju áhrifin, sem koma þessa geisla hefur, eru þess eðlis að þau geta í byrjun vakið andúð – 

þau munu orsaka gríðarlega eyðingu í dýraríkinu.  Á næstu öldum munu mörg gömul dýraform 

deyja út og hverfa.  Mikil eyðing mun verða til að fullnægja þörfum manna, vegna sjúkdóma 

og vegna orsaka sem dyljast í dýraríkinu sjálfu.  Ætíð þarf að hafa í huga að 

uppbyggingarkraftur er einnig eyðandi kraftur, og ný form fyrir þróun dýraríkisins eru nú á 

tímum ein af viðurkenndum þörfum þess.  Hin gríðarlega slátrun í Ameríku er hluti af 

framkvæmd áætlunarinnar.  Hið innra líf eða eldur, sem lífgar dýrahópana og er lífstjáning 

Veru, mun blossa upp og brenna hið gamla vegna áhrifa frá sjöunda geislanum, og gefa þannig 

lífinu lausn svo það geti fundið ný og betri form. 

Næsta viðfangsefni okkar varðar tívaþróunina og áhrif hins komandi geisla á hana. 

Fyrsta atriðið sem þarf að taka tillit til er að þessi áhrif nú á tímum verka fyrst og fremst á tíva 

efnissviðsins, tíva ethersviðanna, eða tíva skugganna, eins og þeir eru stundum nefndir, en ekki 

í sama mæli á tíva geðsviðsins eða hugarsviðsins.  Sérhver geisli hefur meiri eða minni áhrif á 

það svið eða sviðsstig sem er tölulega tengt honum; neminn ætti að hafa þetta í huga og ætti 
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því að rifja upp, hvað varðar allar rannsóknir nú á tímum, að sjöundi geisli siðareglna mun hafa 

máttug áhrif: 

Á sjöunda sviðið eða efnissviðið, ef við lítum á það sem eina heild. 

Á sjöunda sviðsstigið, eða lægsta sviðsstigið á efnis-, geð- og hugarsviðinu. 

Á sjöunda eða lægsta mennska frumþáttinn: prönuna í etherlíkamanum. 

Á alla mónada í holdgun sem eru sjöunda geisla mónadar. 

Á sérkennilegan hóp tíva sem eru fulltrúar, eða „miðlar“ milli töframanna (hvort sem 

er hvítra eða svartra) og formgerviskraftanna.  Dulfræðilega er þessi hópur þekktur 

undir nafninu „Miðlarar hins sjöunda,“ og skiptist í tvo undirhópa: 

a. Þá sem starfa með kröftum hinnar andlegu þróunarleiðar. 

b. Þá sem starfa með kröftum efnisþróunarleiðarinnar. 

Annar hópurinn er fulltrúi fyrir uppbyggjandi tilgang, og hinn fyrir eyðandi.  Ekki er þörf á að 

greina frá fleiru um þennan hóp, því ekki er auðvelt að ná sambandi við hann, til allrar gæfu 

fyrir mennina, en aðeins er hægt að ná sambandi við hann með sérstökum heildishelgisiðum 

framkvæmdum með mikilli nákvæmni – nokkuð sem enn er nánast óþekkt.  Þegar tímar líða 

verða Frímúrarar sá hópur sem mun aðallega sjá um að hafa þetta samband, og þar sem menn 

eru ekki enn reiðubúnir fyrir slíkan mátt mun sönn Frímúrarahreyf-ing þróast mjög hægt.  

Vöxtur Frímúrara er samt óhjákvæmilegur undir hinum segulmagnaða mætti sjöunda geislans. 

Þessi geisli helgisiða og kynngi mun þar af leiðandi hafa mjög djúpstæð áhrif á efnissviðinu, 

því ekki aðeins er þetta svið að komast undir tímabundin áhrif hans, heldur má á það líta að 

Plánetulogos þess hefur sífellt sérstök áhrif á það; Rajalávarður þessa sviðs er það sem 

dulfræðilega er nefnt „Speglun í vatni óreiðu“ Plánetulogossins.  Þar af leiðir að í efni þessa 

sviðs (sem er líkami Raja-lávarðsins) eru sérstök áhrif að gerast sem eru greinileg fyrir augum 

hins andlega manns eða fullnuma, þótt þau séu ekki sýnileg venjulegum mönnum.  Efni 

sviðsins verður móttækilegt fyrir pósitífum krafti, því að hinn kvenlegi tívaþáttur, sem er 

negatífur, verður móttækilegur fyrir hinni pósitífu orku Himnamannsins.  Þessi orka, sem 

finnur sér greiðustu leiðina, flæðir inn í efni sviðsins, eða hinn efnislega líkama Tíva 

lávarðanna.  Vegna móttækilegs ástands þessa líkama, fylgir hún sérstökum rásum og veldur 

greinilega uppbyggjandi afleiðingum. 

Uppbyggileg áhrif verða í hinu negatífa etheríska efni sviðsins, á fjórum hærri sviðsstigunum.  

Á lægri þremur sviðsstigunum verða gagnstæð áhrif, og orka Himna-mannsins mun leiða til 
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eyðingar forma, til undirbúnings fyrir byggingarstarfið.  Uppbygging á ætíð uppruna á, og 

stafar frá, ethersviðunum.  Næstu eitt þúsund árin munu verða náttúruhamfarir um allan heim; 

meginlönd munu skjálfa; lönd munu rísa og sökkva, og hámarkinu verður náð við lok fjórðu 

kynkvíslar sjötta kynþáttarins þegar gríðarlegar efnislegar hamfarir munu geysa um allan heim.  

Þessir atburðir verða undanfari að fyrsta vísi sjötta kynstofnsins. 

Tívar ethersviðana, sem við höfum mestan áhuga á núna, verða fyrir margháttuðum áhrifum, 

og afleiðingar í öðrum þróunarleiðum verða víðtækar.  Við þurfum ætíð að hafa í huga að 

tívarnir eru eiginleikar og eðli efnisins, hinir virku byggjendur sem vinna meðvitað eða 

ómeðvitað á sviðinu.  Ég vil benda á það hér, að allir tívar æðri sviðsstiga hugarsviðsins, til 

dæmis, og á öllum sviðum þar fyrir ofan til miðpunktsins (guðlega sviðsins, svið Logossins, 

stundum nefnt Adi) vinna meðvitað, og eru háþróaðir innan sólkerfisins, og hafa stöðu sem er 

sambærileg við þá sem tilheyra Helgivaldinu, allt frá vígsluhöfum af fyrstu vígslu og upp að 

en ekki meðtöldum sjálfum Lávarði heimsins.  Neðan þessara æðri stiga, þar sem efnisþéttleiki 

er snertur, er um að ræða lægri gráðu tíva sem vinna ómeðvitað, með eftirfarandi 

undantekningum, sem eru meðvitaðir kraftar og verur og af háum stigum: 

a. Raja-lávarður sviðs. 

b. Sjö tívar sem vinna undir stjórn hans, og eru þær verur sem lífga efni sviðsstig-

anna sjö. 

c. Fjórtán tívar sem eru fulltrúar geislanna, sem koma inn og hverfa út, í samræmi 

við það hvort geislinn er að koma til áhrifa eða hverfa úr birtingu. 

d. Fjórir tívar sem eru sviðsfulltrúar hinna fjögurra Maharaja (Lávarðar karma) og 

eru brennipunktar fyrir karmísk áhrif í tengslum við manninn.  Hinir fjórir Maharajar 

eru útdeilendur karma til Himnamannanna, og þar af leiðandi til frumna, orkustöðva og 

líffæra þeirra; en allt kerfið byggist á stigveldi fulltrúa, sömu lögmál ráða þessum 

fulltrúum sviðskarma og ráða sólkerfislegum og kosmískum verum.  Á meðan á 

raunbirtingu sviðsins stendur, eru þeir einu verurnar í formi sem er leyft að komast út 

fyrir takmörkunarhring sviðsins. Allir aðrir sem eru í birtingu á sviðinu verða að losa 

sig við starfstæki sín áður en þeir geta komist til fíngerðari sviða. 

c. Tegundir karma.   

Við getum talið upp hér hinar mismunandi tegundir KARMA, þótt við höfum ekki tíma til að 

fjölyrða um efnið.  Stór og mikil bók sem fjallaði eingöngu um þetta efni gæti ekki innihaldið 
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allt sem hægt er segja um það.  Við skulum hafa í huga að KARMA er lagt á lífveruna í gegnum 

sjálft efnið (sem er litað af því) og að þetta efni er vitsmunaefni gert af tíva. 

Kosmískt karma – Lagt á Sólarlogosinn frá uppsprettu utan sólkerfisins. 

Sólkerfislegt karma – Áhrif sem Logosinn þarf að vinna úr og eiga upptök sín í fyrri kölpum, 

og hafa áhrif á núverandi líkamsgerð hans. 

Plánetukarma – Einstaklingsbundið karma Himnamanns, sem er jafn ólíkt og karma annars 

Himnamanns, alveg eins og karma mismunandi einstaklinga mannkynsins. 

Karma plánetukeðju, sem er bundið lífsreynslu þeirrar veru sem lífgar keðju, og er orkustöð í 

líkama Himnamanns, í sama skilningi og Himnamaður í sínu hnattakerfi er orkustöð í líkama 

Sólarlogossins. 

Hnattakarma – Hið einstaklingsbundna hlutskipti lífveru sem er orkustöð í hinu lífgandi lífi 

hnattakeðju. 

Þær fimm verur, sem taldar eru upp hér að ofan og eru undir áhrifum karma, eru allar kosmískir 

og sólkerfislegir Lávarðar ljóss, sem öðluðust vitsmuni og gengu í gegnum mannríkið fyrir 

mörgum kölpum. 

Karma sviðs – Það er óaðskiljanlega tengt karma Plánetulogossins og Raja-lávarðs-ins, og er 

háð samspili milli þessara tveggja gagnstæðu póla – hins karllega og kvenlega þáttar hinnar 

guðlegu Hermafródítu. 

Karma sviðsstigs, eða hlutskipti vissra lægri vera sem raunbirtast í gegnum þessi svið. 

Í þessum tveimur gerðum karma er um að ræða það sem nefna mætti „karma líf-veldanna“ þar 

sem það hefur orðið til eftir að sólkerfið varð til.  Það er afleiðing af fortíð þessa sólkerfis, en 

síður afleiðing orsaka frá fyrri sólkerfistímabilum. 

Karma náttúruríkjanna eins og við þekkjum þau á plánetunni okkar: 

a. Steinaríkið 

b. Jurtaríkið 

c. Dýraríkið 

Þetta er augljóslega karma mismunandi tungljöfra sem lífga þessi ríki, og eru að vinna að sínum 

tilgangi í gegnum þau.  Við þurfum að veita því eftirtekt að við höfum hér minnst á kosmískt, 
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sólar- og tunglkarma.  Í því síðastnefnda er falinn hinn mikli leyndardómur tunglsins, og staða 

þess í plánetukerfinu. 

Karma hins mennska lífveldis 6, 7, 8 í sínum sjö flokkum, og karma hvers einstaks mónads.  

Þetta efni er í sjálfu sér viðamikið og flókið, og – á meðan á hnatta-tímabili Jarðarinnar stendur 

– er hægt að skipta því í: 

                         
6 Karma og endurholdgun, fjórða og fimmta kenning viskutrúarbragðanna.  Þetta 

tvennt er í raun frumkenningar viskutrúarbragðanna.  Karma er samheild allra 
okkar athafna, bæði í núverandi og fyrri æviskeiðum.  Það er af þremur gerðum: 
- 

1. Sanchita karma 
2. Prarabdha karma 
3. Agami karma 

„Sanchita karma felur í sér kosti og ókosti mannsins sem hann hefur safnað 
í fyrra æviskeiði og öllum fyrri æviskeiðum.  Sá hluti Sanchita karma sem hefur 
áhrif í einu eða núverandi æviskeiði er nefndur Parabdha.  Þriðja gerð karma 
er afleiðing af kostum og ókostum núverandi athafna.  Agami nær yfir allt sem 
sagt er, gert og hugsað.  Það sem er hugsað, það sem er sagt, það sem er gert, 
ásamt afleiðingum sem hugsanir, orð og athafnir hafa á gerandann og aðra sem 
verða fyrir áhrifum þeirra, fellur undir flokk núverandi karma, sem 
óhjákvæmilega sveigir stefnu lífsins til góðs eða ills í framtíðinni.‘‘ -- The 
Theosophist, Bindi X, bls. 235. 

 
7 „Karma (athöfn) er af þremur tegundum: - 
Agami:  Líkamlegar athafnir, góðar og slæmar, unnar eftir að maðurinn er fær 

um að greina á milli góðs og ills. (Sjá TatwaBodh, spurningu 34 eftir Sri 
Sankaracharya). 

Sanchita:  Fyrri athafnir, sem eru fræ óteljandi fæðinga; uppsöfnun fyrri 
athafna.  (Sama bók, spurning 35). 

Og Prarabdha:  Athafnir þessa æviskeiðs sem valda sælu eða sársauka í þessu 
eina lífi. (Sama bók, spurning 36).‘‘ -- The Theosophist, Bindi VII, bls. 170. 

 
8 Karma.  „Hafa verður í huga að í sérhverri athöfn manns eru áhrif hans 

fyrri karma mikilvægur áhrifaþáttur.  Til að geta lokið hvaða athöfn sem er, 
eru fimm atriði nauðsynleg, segir Sri Krishna: 

1. Maðurinn sem framkvæmir. 
2. Ákveðinn vilji. 
3. Tæki til athafna, svo sem hendur, tunga o.s.frv. 
4. Notkun þessara tækja. 
5. Áhrif undanfarandi athafna eða framkomu. 

Athöfn manns sem hann vinnur með líkama sínum, orðum eða huga, hvort sem hún 
er sanngjörn eða ósanngjörn, hefur í sér þessa fimm þætti þegar hún er 
framkvæmd.  (Gita, XVIII, 13,14,15) 

Þessir fimm nauðsynlegu þættir karma skiptast í tvo hluta í Mahabharata:  Í 
fyrsta lagi, núverandi athöfn mannsins (fyrstu fjögur atriðin), og í öðru lagi, 
afleiðing fyrri athafna hans (sem gerir fimmta atriðið). 

„Nauðsynlegt er að taka fram að afleiðing tilvistar mannsins verður ekki til 
af athöfnum eins dags, né jafnvel eins æviskeiðs.  Hún verður til af samsöfnun 
athafna unnum á óteljandi fyrri æviskeiðum.  Hver einstök athöfn getur í sjálfu 
sér verið ákaflega léttvæg, eins og örsmár bómullarþráður, svo að hundrað 
slíkir geta fokið út í buskann með einu andvarpi; en samt, svipaða þræði er 
hægt að snúa þétt saman og mynda reipi, svo svert og sterkt að hægt er að nota 
það til að draga fíl og jafnvel stór skip, þannig munu þræðirnir í karma 
mannsins, hversu smávægilegir sem þeir eru hver um sig, með náttúrulegu ferli 
samsöfnunar, sameinast í ógnarsterkan kaðal sem dregur manninn, þ.e. hefur 
áhrif á athafnir hans til góðs eða ills.‘‘ -- The Theosophist, Bindi VII, bls. 
60. 
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a. Heimskarma (kynstofnarnir sjö). 

b. Kynstofnskarma, eða hlutskipti og tilgangur hvers kynstofns. 

c. Kynþáttakarma, því hver kynþáttur hefur sitt sérstaka hlutskipti að vinna úr. 

d. Þjóðarkarma. 

e. Fjölskyldukarma. 

f. Einstaklingskarma. 

Allar þessar mismunandi gerðir karma eru samtvinnaðar og tengdar og mynda flókinn vef, 

mönnum óskiljanlegan; jafnvel fullnumar eru ófærir um að greiða úr leyndardómi þess sem 

stendur utan við þau heildi sem þeir tengjast, en chohanar af æðri gráðu vinna með karma stærri 

heilda (sem eru samsafn hinna minni heilda). 

Allir lægri tívar, „herskarar raddarinnar“ á hverju sviði, ógrynni lægri byggjenda og 

formgervisvera, vinna ómeðvitað og stjórnast af orðum og hljóðum.  Á þann hátt er margvísleg 

sveiflutíðni mótuð í efni sviðanna af hinum meðvituðu byggjendum. 

Á þessu stigi er ekki miklu við að bæta um tívaþróunina; margt af því sem mætti segja frá er 

nauðsynlegt að halda leyndu vegna hættunnar af yfirborðsþekkingu sem skortir bæði visku og 

innri sýn.  Það þrennt sem eftir er að segja frá til viðbótar við þau fjögur atriði sem búið er að 

láta í té, varðar aðallega samband tíva og manna í framtíðinni og nánari tengsl þeirra vegna 

hinnar komandi orkugerðar.  Þessi nálgun þróunarleiðanna er óhjákvæmileg, en mun ekki verða 

algerlega til góðs fyrir mann-kynið, og áður en skilningur fæst á hinni sönnu leið til að ná 

sambandi, og menn læra að hagnýta samskiptin viturlega, mun mikil þjáning verða og gengið 

verður í gegnum bitra reynslu.  Þegar haft er í huga að tívarnir eru í heild sinni móðurþátturinn, 

hinir miklu formbyggjendur, og þeir sem ala það sem ekki getur séð um sig sjálft, þá eru öll 

nánari tengsl mannsins við tívana sambærileg við að fulltíða maður snúi aftur til umhyggju 

móður sinnar, og gefi upp sjálfstæði sitt í skiptum fyrir efnisleg gæði.  Tívarnir eru móðurþáttur 

formsins, en hin sjálfsmeðvitaða eining, maðurinn, ætti að gera sér grein fyrir sjálfstæði sínu 

gagnvart forminu, og ætti að leggja stund á sjálfstjáningu.  Nauðsynlegt er að íhuga þetta atriði, 

því þegar tímar líða (og menn hér og þar komast í snertingu við tívana, og gjalda 

óhjákvæmilega fyrir það sitt gjald) gæti verið gagnlegt að skilja ástæðu þeirrar nauðsynjar að 

þessum þróunarleiðum sé haldið aðskildum í heimunum þremur.  Samband á milli þessara 

þróunarleiða verður möguleg á búddíska sviðinu, en þar er um að ræða samband tveggja leiða, 

en ekki samband hins efnisþétta við þróunarleið.  Á meðan maðurinn er virkur í efnislegu formi 

í heimunum þremur má hann ekki stíga yfir línuna sem aðgreinir þróunarleiðirnar tvær.  
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Samband er eingöngu leyfilegt á sviðum sólarelds, eða á kosmísku ethersviðunum; á lægri 

sviðsstigum kosmíska efnissviðsins (á hugar-, geð- og efnissviðunum okkar) leiðir það aðeins 

til ógæfu.  Ég hef dvalið við þetta efni því hættan er nálæg og raunveruleg. 

Tívaþróunarleiðin tekur mikinn þátt í miðlun prönuorku til lífa í þremur æðri náttúruríkjunum, 

og vegna sjöunda geisla orkugerðarinnar verður þessi prönumiðlun auðveldari (frá ethersviðum 

efnisins), samhliða því verður miðlun orku frá fjórða kosmíska ethersviðinu, eða búddíska 

sviðinu, einnig auðveldari.  Afleiðing þessarar prönumiðlunar munu verða heilbrigðari 

efnislíkamar meðal mannkynsins.  Ekki skyldi búast við þessu alveg á næstunni, því þessi áhrif 

verða ekki merkjanleg fyrr en eftir þrjú hundruð ár, þegar fjöldi hinna komandi sjöundageisla 

sálna verður orðinn nægilega mikill til að þær verði ráðandi um tíma.  Efnislíkamar þeirra verða 

næmari fyrir þessum áhrifum, þar sem þeir eru byggðir fyrir sjöunda geisla orkuna, en einnig 

munu fyrsta og fimmta geisla sálir hagnast verulega á þessum áhrifum.  Etherísku tívarnir munu 

byggja formin á mjög hagstæðu tímabili, og efnislíkamarnir sem þá verða byggðir munu 

einkennast af eftirfarandi: 

 

a. Seiglu, 

b. máttugum efnislegum segulkrafti, 

c. hæfni til að hrinda frá fölskum segulkrafti, 

d. hæfni til að draga í sig sólargeisla, 

e. miklum krafti og fjaðurmagni, 

f. fínleika og fágun í útliti sem ekki þekkist nú á tímum. 

 

Etherísku sviðsstigin munu fá aukna virkni, og hægt en örugglega verður maðurinn meðvitaður 

á þessum sviðum, og getur greint íbúa þeirra.  Fyrstu áhrif þessarar auknu etherorku verða þau 

að hlutfallslega fleiri verða gæddi etherskyggni, og geta lifað eðlilegu og venjulegu lífi á 

ethersviðunum.  Meiri hluti manna eru aðeins meðvitaðir á þremur lægri sviðsstigum 

efnissviðsins – hinu loftkennda, vökvakennda og efnisþétta – og ethersviðin eru fyrir þeim jafn 

lokuð og geðheimurinn.  Á komandi öldum verður eðlilegt umhverfi manna allt efnissviðið upp 

að öðru sviðsstiginu en það ekki meðtalið.  Fjórði og þriðji etherinn verða honum jafn þekkt 

umhverfi og það efnislega sem hann er nú vanur. 
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Athygli læknisfræði og vísinda mun beinast að etherlíkamanum, og menn munu sjá hve 

efnislíkaminn er háður etherlíkamanum.  Þessi staðreynd mun breyta viðhorfi 

læknastéttarinnar, og segulorkulækningar og tíðniörvun munu koma í stað núverandi aðferða 

skurðlækninga og lyflækninga.  Þar sem eðlilegt sjónskyn mannsins mun þá innifela 

ethersviðin, verður það til þess að óhjákvæmilega hlýtur hann að viðurkenna það sem nú er 

nefnt „hin ósýnilega veröld,“ eða hin yfirjarðneska veröld.  Menn í etherlíkömum sínum verða 

sýnilegir og samskipti höfð við þá, og tívar og formgervisverur ethersviðanna verða 

rannsakaðar og viðurkenndar.  Þegar svo er komið mun notkun helgisiða sem vörn og trygging 

mannsins öðlast sinn réttmæta sess í hugum manna. 

Virkni tívanna í tengslum við dýraríkið og jurtaríkið verður einnig viðurkennd, og margt það 

sem nú er mögulegt vegna fáfræði manna mun verða ómögulegt og úrelt.  Sá tími mun koma 

að viðhorf manna til dýraríkisins mun umbyltast, og öll slátrun og ill meðferð, og það form 

grimmdar sem nefnt er „sportveiði“ verður aflagt. 

Leyndardómsfull breyting í viðhorfi karla og kvenna til kynlífs, giftingar og getnaðar mun 

verða afleiðing af þróun etherskyggni, og viðurkenningar á tilvist tívanna.  Þessi breyting mun 

byggjast á skilningi á sönnu eðli efnisins, eða móður-þáttarins, og áhrifum sólarinnar á efnið.  

Eining lífsins verður þekkt og vísindalega viðurkennd staðreynd, og lífi gætt efni verður ekki 

lengur kenning heldur eitt af grund-vallaratriðum vísindanna.  Um þetta er ekki hægt að 

fjölyrða frekar núna. 

 

3.  Manas í lokaumferðunum. 

 

a.  Umbreytingarferlið. 

Umbreyting er viðfangsefni sem fangað hefur athygli nema, vísindamanna og alkemista frá 

fornu fari.  Hæfnin til breytingar með notkun hita er að sjálfsögðu alheimslega viðurkennd, en 

lykilsins að ráðgátunni eða leyndarmál hinnar sólkerfislegu formúlu er vandlega gætt fyrir 

öllum leitendum, og er aðeins opinberuð smátt og smátt eftir aðra vígsluna.  Þetta efni er svo 

gríðarlega mikið að vöxtum að aðeins er unnt að gefa til kynna í almennum atriðum hvernig 

hægt er að nálgast það.  Hugur almennings beinist að sjálfsögðu að þeirri hugmynd að umbreyta 

málmum í gull, með það í huga að eyða fátækt.  Hugur vísindamannsins leitar hins alheimslega 

leysiefnis sem er fært um að leysa efnið upp í frumeindir sínar, leysa orku úr læðingi, og 

opinbera þannig ferla þróunarinnar, og gera leitandanum kleift að byggja sjálfur (úr 
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frumeindunum) hið æskilega form.  Hugur alkemistans leitar viskusteinsins, þess virka 

umbreytiþáttar, sem mun valda opinberun og hæfni efnafræðingsins til að móta að vild 

formgerviskraftana sem vinna í, með og í gegnum efnið.  Trúmaðurinn, sérstaklega hinn kristni, 

gerir sér grein fyrir sálrænum eiginleika þessa umbreytingarmáttar, og ræðir oft í helgum 

bókum um að sálin sé reynd og prófuð sjö sinnum í eldinum.  Allir þessir nemar og 

rannsakendur eru að skoða ein mikil sannindi hver um sig frá sínu sérstaka takmarkaða 

sjónarmiði, en sannleikann er ekki að finna í einu eða öðru heldur í heildinni. 

Skilgreining hugtaksins umbreyting í dulfræðilegum skilningi mætti orða á eftirfar-andi hátt:  

Umbreyting er tilfærsla frá einu stigi tilvistar til annars með tilstilli elds.  Réttur skilningur á 

þessu byggist á vissum forsendum, aðallega fjórum.  Þessar forsendur verður að tjá með 

hugtökum Skýringaritsins forna, sem eru þannig orðuð að þau opinbera fyrir þeim sem hafa 

augu til að sjá, en eru sem ráðgáta fyrir þeim sem eru ekki reiðubúnir, eða myndu misnota 

þekkinguna í eiginhagsmunaskyni.  Setningarnar eru eftirfarandi: 

 

I. Sá sem flytur líf Föðurins til hinna lægri þriggja leitar liðsinnis eldsins sem liggur falinn 

í hjarta Móðurinnar.  Hann vinnur með hjálp Agnichaitana, sem fela, sem brenna, og framleiða 

þannig hina nauðsynlega vætu. 

II. Sá sem flytur lífið úr hinum lægri þremur inn í hið reiðubúna fjórða leitar liðsinnis 

eldsins sem liggur falinn í hjarta Brahma.  Hann vinnur með kröftum Agnishvattanna, sem 

geisla, sem blanda, og framleiða þannig hinn nauðsynlega hita. 

III. Sá sem flytur lífið inn í hinn safnandi fimmta leitar liðsinnis eldsins sem liggur falinn í 

hjarta Vishnú.  Hann vinnur með kröftum Agnisurjananna, sem blossa, sem frelsa kjarnann, og 

framleiða þannig hina nauðsynlegu útgeislun. 

IV. Fyrst væta, hægfara og alltumlykjandi; þá hiti með sívaxandi varma og brennandi ofsa; 

síðan krafturinn sem pressar, drífur áfram og þéttir.  Þannig verður til útgeislun; þannig 

útstreymið; þannig ummyndunin; þannig formbreytingin.  Að síðustu frelsunin, hið hvika efni 

sleppur út, og dreggjunum er safnað saman og skilað til hins upprunalega efnis. 

 

Sá sem íhugar þessar formúlur, og hugleiðir aðferðina og ferlið sem bent er á, mun öðlast 

almenna hugmynd um þróunarferla umbreytingar sem munu hafa meira gildi fyrir hann en 

formúlurnar sem tívarnir nota til að umbreyta hinum ýmsu steinteg-undum. 
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Umbreyting varðar líf atómsins, og felst í þekkingu á lögmálunum sem ráða geisla-virkni.  Það 

er athyglisvert að veita því eftirtekt að í hinni vísindalegu framsetningu ‘geislavirkni,’ er að 

finna hina austrænu hugmynd um Vishnú-Brahma, eða geisla ljóss sem geisla í gegnum efni.  

Af því leiðir að víkka verður út hina hefðbundnu skil-greiningu á orðinu ‘atóm’ frá atómi 

efnafræðinnar svo að hún innifeli: 

 

a. Öll atóm eða hnattsvið á efnissviðinu. 

b. Öll atóm eða hnattsvið á geðsviðinu og hugarsviðinu. 

c. Manninn í efnislegri birtingu. 

d. Orsakalíkama mannsins á sínu eigin sviði. 

e. Öll svið eða heima sem lífi gædd hnattsvið. 

f. Allar plánetur, keðjur og hnetti innan sólkerfisins. 

g. Alla mónada á sínu eigin sviði, hvort sem um er að ræða mennska mónada eða 

himnamenn. 

h. Takmörkunarhring sólkerfisins, samsafn allra minni atóma. 

 

Í öllum þessum atómum, stórum sem smáum, smáheimslegum sem stórheimslegum, samsvarar 

hið miðlæga líf hinni pósitífu hleðslu rafkrafts, eins og vísindin hafa stað-hæft, hvort sem um 

er að ræða líf kosmískrar Veru eins og Sólarlogossins, eða hið örsmáa formgervislíf í hinu 

efnislega atómi.  Hin smærri atóm sem snúast umhverfis  pósitífan kjarna, sem vísindin nú á 

tímum nefna rafeindir, eru hinn negatífi þáttur, þetta á ekki aðeins við um atóm efnissviðsins, 

heldur einnig hin mennsku atóm sem haldið er á braut umhverfis miðpunkt sinn, Himnamann, 

eða atómísk form sem í heild sinni mynda hið þekkta sólkerfi.  Öll form eru byggð upp á 

hliðstæðan hátt og eini mismunurinn felst í – eins og handbækur kenna – röðun og fjölda 

rafeinda.9  Síðar meir mun koma í ljós að rafeindin er sjálf örsmátt formgervislíf. 

Annað atriðið sem ég vil koma á framfæri núna er:  Geislavirkni er umbreyting í gangi.  Þar 

sem umbreyting er í reynd lausn hins innri lífkjarna svo að hann geti fundið sér nýtt aðsetur, er 

                         
9 Atóm og rafeindir:  Sjá Consciousness of the Atom, bls. 17-22. 
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unnt að líta á ferlið í tæknilegum skilningi sem geislavirkni sem gildir um alla atómíska líkama 

án undantekninga. 

Það er aðeins við vísindin sjálf að sakast að þau hafa fyrst nýlega uppgötvað radíum (sem dæmi 

um ferli umbreytingar).  Þegar skilningur eykst á þessu ferli mun koma í ljós að öll útgeislun, 

svo sem segulmagn eða sálrænt útstreymi, eru í raun aðeins umbreytingarferli í stærra mæli.  

Það sem málið snýst um hér er að umbreytingarferlið, þegar það er árangursríkt, er afleiðing 

ytri þátta yfirborðslega séð.  Í grund-vallaratriðum er það afleiðing þess að hinn innri pósitífi 

líf- eða orkukjarni hefur náð svo gríðarlega hárri tíðni, að um síðir þeytir hann rafeindunum, 

eða hinum negatífu ögnum sem mynda áhrifasvið hans, svo langt í burtu að lögmál 

fráhrindingar verður ráðandi.  Þær laðast ekki lengur að sínum upprunalega miðpunkti, heldur 

leita að nýjum.  Atómsviðið sundrast, ef ég má orða það svo, rafeindirnar komast undir áhrif 

lögmáls fráhrindingar, og miðkjarninn losnar og leitar að nýju hnattsviði, dulfræðilega skilið. 

Við verðum ætíð að hafa í huga að allt innan sólkerfisins er tvíþætt, og er í sjálfu sér bæði 

negatíft og pósitíft; pósitíft með tilliti til eigin forms, en negatíft með tilliti til síns stærra sviðs.  

Sérhvert atóm er því bæði pósitíft og negatíft – það er bæði rafeind og atóm. 

Af því leiðir að umbreytingarferlið er þvíþætt og útheimtir forstig sem felst í ytri þáttum, 

eflingu, umönnun og þróun hins innri pósitífa kjarna, meðgöngutíma þar sem hinn innri logi er 

glæddur kerfisbundið og kraftur hans aukinn.  Þar á eftir er seinna stig þar sem hinir ytri þættir 

hafa minna að segja, og hægt er að láta innri orkukjarnann í atóminu sjá sjálfan um ferlið.  

Þessir þættir eiga jafnt við um öll atóm; þeir eiga við atóm málmtegunda sem áhugi alkemista 

hefur svo mikið beinst að, þeir eiga við atómið sem nefnist maður og fylgir sömu almennu 

aðferðinni og er háður sömu lögmálum; þeir eiga við öll stærri atóm, eins og Himnamann og 

Sólarlogos. 

Hægt er að lýsa ferlinu á eftirfarandi hátt: 

1. Lífið tekur sér frumstætt form. 

2. Formið verður fyrir áhrifum frá ytri hita. 

3. Hitinn hefur áhrif á formið og veldur útstreymi, og þáttur rakans verður ráðandi. 

4. Raki og hiti vinna sitt verk í sameiningu. 

5. Formgervislíf annast öll minni líf. 

6. Tívarnir taka þátt í starfinu, samkvæmt reglu, skipulagi og hljóði. 

7. Innri hiti atómsins vex. 

8. Hiti atómsins vex hratt og verður meiri en hiti umhverfisins. 



369 
 

9. Atómið geislar. 

10. Hið hnattlaga yfirborð atómsins brotnar niður um síðir. 

11. Rafeindirnar, eða hinar negatífu eindir, leita að nýjum samastað. 

12. Miðlífið losnar og sameinast pólarandstæðu sinni, og verður sjálft negatíft og leitar hins 
pósitífa. 

13. Þetta er myrkvun dulfræðilega séð, slokknun ljóssins tímabundið, þar til það birtist aftur 
og blossar fram. 

Frekari útlistun á þessu ferli er hvorki möguleg né ráðleg. 

Það er því ljóst að það ætti að vera mögulegt, frá sjónarmiði hvers náttúruríkis, að aðstoða við 

umbreytingarferli allra minni atóma.  Þessu er svona farið, jafnvel þó skilningur sé ekki fyrir 

hendi; það er aðeins þegar kemur að mannkyninu að það er mögulegt fyrir veru að gera tvennt 

meðvitað og af skilningi: 

Í fyrsta lagi:  Að aðstoða við umbreytingu síns eigin pósitífa atómíska kjarna frá hinu mennska 

stigi inn í hið andlega. 

Í öðru lagi:  Að aðstoða við umbreytingu 

a. Frá lægri formum steinaríkisins til hinna æðri. 

b. Frá formum steinaríkisins inn í jurtaríkið. 

c. Frá formum jurtaríkisins inn í dýraríkið. 

d. Frá formum dýraríkisins inn í hið mennska, eða að stuðla að séreðlismyndun meðvitað 
og ákveðið. 

Ástæðan fyrir því að þetta er ekki gert ennþá, stafar af þeirri hættu sem því fylgir að miðla hinni 

nauðsynlegu þekkingu.  Fullnumar skilja ferli umbreytingar í heimunum þremur, og í hinum 

fjórum ríkjum náttúrunnar, sem gerir þau um tíma hin innræðu þrjú og útræðu fjögur. 

Síðar meir mun maðurinn vinna með náttúruríkjunum þremur, en það er ekki fyrr en bræðralag 

er orðið raunveruleiki en ekki eingöngu hugsýn. 

Í þessu sambandi er nauðsynlegt að skoða þrjú atriði: 

    Meðvituð meðhöndlun eldanna. 

    Tívar og umbreyting. 

     Hljóð og litur við umbreytingu. 

Hér er nauðsynlegt að benda á, eins og ég hef gert áður um annað sem verið hefur til athugunar, 

að aðeins er hægt að láta í té vissar staðreyndir, en ekki er unnt að fjalla í smáatriðum um 

aðferðir af þeirri ástæðu að mannkynið er ekki enn fært um að vinna á óeigingjarnan hátt.  Af 

þessari sérstöku ástæðu slæddist inn margvíslegur misskilningur við fyrstu tilraunir 
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Helgivaldsins til að gefa út sumt af grundvallar-atriðum viskufræðanna í bókarformi, og um 

þetta hefur H.P.B. fjallað á opinskáan hátt. 10,11)  Hættan er enn fyrir hendi, og hindrar mjög 

viðleitni þeirra sem – starf-andi á innri sviðunum – telja að hugsunum manna ætti að lyfta frá 

rannsóknum á hinni efnislegu tilveru til víðtækari hugmynda, víðari sýnar og samfjallandi 

skilnings.  Aðeins vísbendingar eru mögulegar; ekki er leyfilegt hér og nú að gefa út umbreyti-

formúlurnar, né máttarorðin sem meðhöndla efni geimsins.  Eingöngu er hægt að benda þeim 

á leiðina sem eru reiðubúnir, eða eru að rifja upp gamla þekkingu (sem fengin er með því að 

nálgast Brautina, eða dulin vegna reynslu sem þeir hafa gengið í gegnum á dögum Atlantis), 

og leiðarsteinarnir sem vísað er á gefa nægilega leiðsögn til að gera þeim kleift að sökkva sér 

                         
10 H.P.B. fjallar um erfiðleikana við að gefa upplýsingar um 

viskutrúarbrögðin í the Secret Doctrine á eftirfarandi hátt: 
1. Fullkomnar upplýsingar má ekki gefa vegna þess að: 

a. Ítarlegar útskýringar eru aðeins ætlaðar fullnumum. 
b. Aðeins er unnt að láta í té brot af hinni innræðu merkingu. 
c. Aðeins fullnumar geta talað af þekkingu. – S.D. I, 188, 190.  II, 55, 90. 
d. Fræðslan er sett fram sem tilgáta. – II, 469. 

2. Við verðum að horfa algerlega fram hjá: 
a. Persónuleikum. 
b. Trúarkreddum. 
c. Sérstökum trúarbrögðum. – S.D. I, 3, 4. 

3. Við verðum að vera laus við fordóma. – S.D. III, 1. 
Við verðum einnig að vera: 

a. Laus við mont. 
b. Frjáls undan eigingirni. 
c. Reiðubúin að viðurkenna það sem hefur verið sannað. 

4. Við verðum að finna æðstu mögulega merkingu fræðslunnar. 
5. Við verðum að forðast sértrúarhópa. 
6. Við verðum að muna eftir ófullkomleika tungumálsins. 
7. Við verðum að stefna að því að verða lærisveinar. 
8. Við verðum að þroska með okkur máttaröfl smám saman. 
9. Við verðum að lifa lífinu í anda bræðralags. 
10. Við verðum að muna að H.P.B. gerir enga kröfu um að hún sé talin óskeikul. – S.D. II, 25 athugasemd, 

273. I, 293. 
H.P.B. segir:  
„Ég tala aðeins af ‚fullkominni vissu‘ að svo miklu leyti sem snertir mína persónulega 

trú.  Þeir sem ekki hafa sömu forsendur og ég fyrir trú sinni væru mjög trúgjarnir og 
fávísir að viðurkenna það sem sagt er af blindri trú . . . Það sem ég trúi er 
eftirfarandi: 

1. Að á bernskuskeiði mannkynsins hafi órofin munnleg geymd verið látin í té af lifandi guðlegum mönnum til 
útvalinna einstaklinga. 

2. Að hún hafi náð til okkar í upprunalegri mynd. 
3. Að meistararnir séu þrautþjálfaðir í vísindunum sem byggjast á þessari órofnu fræðslu.“ -  Lucifer, Bindi V, 

bls. 157. 
„The Secret Doctrine er sem slík ekki nein ‚biblía‘, en hún er full af 

tilvitnunum og textum úr hinum helgu ritum og heimspekikenningum nánast allra 
megin trúarbragða og stefna.  Þeir sem aðhyllast einhver þessara trúarbragða 
geta verið vissir um að finna einhvers staðar rökstuðning fyrir skoðunum sínum.  
Það eru þó til guðspekisinnar, jafnvel sumir af hinum bestu og trúustu, sem 
þjást af þeim veikleika að hafa þörf fyrir slíkt valdboð.‘‘ -- Lucifer, Bindi 
III, bls. 157. 

 
11 Sjá formála og inngang, Secret doctrine, Bindi I. 
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dýpra niður í svið þekkingarinnar.  Hættan felst í þeirri staðreynd að allt viðfangsefni 

umbreytingar varðar hið efnislega form og tíva efni.  Maðurinn stofnar sér í hættu með því að 

beina athyglinni að ekki-sjálfinu, þar sem hann hefur jafnvel ekki vald yfir efni sinna eigin 

hjúpa, né hefur hann stjórn á sveiflutíðni þriðja meginþáttar síns.  Það er aðeins unnt að gera 

þegar töframaðurinn kann skil á fimm atriðum: 

1. Eðli atómsins. 

2. Grunntóni sviðanna. 

3. Þeirri aðferð að vinna frá sálarsviðinu með meðvitaðri stjórn, þekkingu á varnarhljóðum 
og formúlum, og með hreinni óeigingjarnri viðleitni. 

4. Samspili eldanna þriggja, tunglorðanna, sólarorðanna og síðar kosmísks orðs. 

5. Leyndardómi raffræðilegrar sveiflutíðni, en á því efni fæst aðeins skilningur í 
byrjunaratriðum þegar maðurinn þekkir grunntón síns eigin Plánetulogoss. 

Öll þessi þekking varðandi heimana þrjá er á valdi meistara viskunnar, og gerir þeim kleift að 

vinna með orku eða kraft, en ekki það sem menn venjulega skilja með orðinu ‘efni.’  Þeir vinna 

með raforku, og hvað þá sjálfa varðar er um að ræða pósitíft rafmagn, eða hinn pósitífa kjarna 

innan atómsins, hvort sem um er að ræða atóm efnafræðingsins, til dæmis, eða mennskt atóm.  

Þeir fást við sálina.  Maður svarta galdurs fæst við negatífa þáttinn, rafeindirnar, ef ég get orðað 

það svo, hann fæst við hjúpinn en ekki sálina.  Hafa verður þennan greinarmun skýrt í huga.  

Hann gefur ástæðuna fyrir afskiptaleysi alls Bræðralagsins um efnisleg mál, og einbeitingu 

þeirra að orkuþættinum, að orkustöðvunum.  Þeir ná til alls með tilstilli fáeinna orkustöðva í 

forminu.  Eftir þennan formála skulum við nú taka fyrir athugun á efninu sem við nefnum: 

Meðvituð meðhöndlun eldanna 

Það ætti nú að vera ljóst að umbreyting, að því leyti sem hægt er að fjalla um hana nú á tímum, 

varðar eldana tvo sem náðu háu stigi fullkomnunar í síðasta sólkerfi: 

     a. Eldur atómsins í sínum tveimur gerðum – innri og geislandi. 

     b. Eldar hugans. 

Frá mennsku sjónarmiði tengist umbreyting þessum tveimur eldum, en á þessu stigi er eldur 

andans ekki með í athuguninni. 

Meðvituð meðhöndlun eldanna eru forréttindi mannsins, þegar hann hefur náð vissu 

þróunarstigi; hinn ómeðvitaði skilningur á þessu hefur leitt til tilrauna alkemistanna til 

umbreytingar í steinaríkinu.  Fáeinir eldri nemar hafa frá fornu fari haft skilning á hinu 

gríðarlega umfangi viðleitninnar þar sem umbreyting óæðri málma í gull var aðeins 
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undirbúningsskref, og tákn eða dæmisaga sem varðaði áþreifanlegt efni.  Umbreyt-ingarstarfið 

í heild sinni nær yfir allt starf hinna þriggja deilda Helgivaldsins á þessari plánetu, og við 

gætum fengið einhverja hugmynd um hvað í þessu felst ef við myndum athuga þetta 

yfirgripsmikla Helgivaldssjónarmið, og fengjum þannig hug-mynd um alla þá vinnu sem felst 

í aðstoð við þróunina.  Þetta starf felst í umbreytingu lífs frá einu stigi atómískrar tilvistar til 

annars, og það skiptist í þrjú ákveðin skref, sem hægt er að sjá og rekja með aðstoð æðri 

skyggnigáfu, og frá æðri sviðunum.  Þessi þrjú skref eru eftirfarandi: 

Stig elds – tímabil blöndunar, samsömunar og bruna sem öll atóm ganga í gegnum við upplausn 

formsins. 

Stig upplausnar – þar sem formið er uppleyst og efninu haldið í lausn, og atómið hefur 

aðgreinst í grundvallartvískiptingu sína. 

Stig óstöðugleika – sem varðar fyrst og fremst náttúrulega eiginleika atómsins, og lausn 

kjarnans, sem mun taka á sig nýtt form síðar. 

Geislavirkni, pralajísk lausn og náttúrulegur óstöðugleiki gætu tjáð hugsunina.  Þessum þremur 

skrefum er fylgt án undantekninga í öllu umbreytingarferli.  Þau eru sett fram á dulfræðilegan 

hátt í Skýringarritinu forna: 

„Hin eldlegu líf loga í faðmi Móðurinnar. 

„Eldmiðjan teygir sig að yfirborði hringsins og upplausnin verður ráðandi og 
pralajískur friður. 

„Sonurinn snýr aftur í faðm Föðurins, og Móðirin hvílist hljóð.“ 

Meistararnir, ásamt hinum miklu Tívum, aðstoða við umbreytingarferlið, og það má líta svo á 

að hver deild láti sig varða eitt af þrepunum þremur: 

Deild Mahachohans, í sínum fimm greinum, fæst við bruna hinna eldlegu lífa. 

Deild Manús fæst við formið, eða takmörkunarhringinn sem umlykur hin logandi líf. 

Deild Bódhisattvas fæst við endurkomu Sonarins í faðm Föðurins 

Í deild Mahachohans mætti tilgreina nánari undirskiptingu: 

Sjöundi og fimmti geislinn vinna að endurkomu Sonarins til Föðurins og einbeita sér 
að mestu að því að veita örvandi mátt þegar að því kemur að nauðsynlegt verður að 
flytja líf Sonarins úr gömlu formi í nýtt, frá einu ríki náttúrunnar til annars á Braut 
heimhvarfsins. 

Þriðji og sjötti geislinn vinna að bruna hinna eldlegu lífa. 

Fjórði geislinn blandar eldana tvo innan hins atómíska forms. 
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Það mun verða ljóst við nána athugun á þessum undirskiptingum hve náin samvinna er á milli 

hinna mismunandi hópa, og hve samtengdar allar þeirra athafnir eru.  Ætíð er hægt að túlka 

vinnu Helgivaldsins með hugtökum alkemíu, og starf þeirra felst í þríþættri umbreytingu.  Þeir 

sinna þessari vinnu meðvitað og hún hefst við þeirra eigin lausn. 

Meistari starfar við umbreytingu í heimunum þremur, og vinnur aðallega að ferlinu á 

sviðsdeildunum átján, hinu víða sviði mennskrar þróunar, og að flutningi lífa um allan 

efnisþétta líkama Logossins.  Chohanar sjöttu vígslunnar starfa í fjórða og fimmta ether hins 

guðlega etherlíkama (á búddíska og atmíska sviðinu), og vinna að flutningi á lífi andans frá 

formi til forms í þessum heimum; þeir hafa það markmið að umbreyta lífum í andlega ríkinu 

inn í ríki mónadsins.  Þeir sem eru á enn æðri sviðum – Búddarnir og starfsbræður þeirra á 

fyrsta og þriðja geislanum – vinna að flutningi lífa inn í undiratómíska og atómíska svið 

kosmíska efnissviðsins.  Það sem hér hefur verið greint frá á við um alla helgivaldsviðleitni í 

öllum hnattakerfum og á öllum hnöttum, því eining viðleitninnar er alheimsleg.  Í öllum 

tilfellum stendur meðvituð stjórn af eigin hvötum framar hæfninni til að umbreyta.  Fullnumar 

læra eftir þriðju vígsluna að umbreyta og hafa umsjón með flutningi lífa úr dýraríkinu inn í 

mannríkið; á fyrri stigum vígsluathafnarinnar er miðlað formúlum sem stjórna lægri tívunum 

og valda áhrifum við sameiningu annars og þriðja ríkisins; þeir vinna undir vernd og eftirliti. 

Þroskaður og hugsandi maður ætti að geta veitt aðstoð við heildarverkið, og fengist við 

umbreytingu málma, þar sem vitsmunalegur þroski hans samanborinn við þróunarstig 

formgervisvera málmanna og byggjendanna sem hann myndi stjórna er hlutfallslega sá sami 

og í framangreindum dæmum og vitundarstigum, en vegna hinna hörmulegu atburða sem áttu 

sér stað á tímum Atlantis, og þeirrar stöðnunar sem það olli í andlegri þróun, þar til karma hefur 

náð jafnvægi, hefur þessi list glatast; eða öllu heldur, þekkingin hefur verið dregin til baka, og 

hennar verður gætt þar til sá tími kemur í þroskastigi mannkynsins að efnislíkaminn verður 

nægilega hreinn til að standast kraftana sem náð er sambandi við, og að maðurinn komi frá ferli 

hinnar efnafræðilegu umbreytingar auðugri, ekki aðeins af þekkingu og reynslu, heldur einnig 

styrkari að innri gerð. 

Eftir því sem tímar líða munu menn ná eftirfarandi áföngum: 

1. Rifja upp gamla þekkingu og hæfni sem áunnist hafði á tímum Atlantis. 

2. Þróa efnislíkama sem hefur ónæmi gegn lægri gerðum formgervisvera elds í 
steinaríkinu. 

3. Ná skilningi á innri merkingu geislavirkni, eða lausn á hinum eðlislæga innri mætti allra 
frumefna og atóma efnafræðinnar, og í öllum sönnum steinefnum. 
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4. Umbreyta formúlum efnafræðinga og vísindamanna framtíðarinnar í HLJÓÐ, en ekki 
að vinna eingöngu með framsetningu á pappír.  Í þessari síðustu setningu felst (fyrir þá sem 
geta skilið) sú mest upplýsandi vísbending sem unnt hefur verið að setja fram hingað til um 
þetta efni. 

Það gæti virst sem ég hafi ekki látið miklar upplýsingar í té um meðvitaða meðhöndlun eldanna.  

Það stafar af vanhæfni nemans til að lesa hinn innræða bakgrunn þeirra upplýsinga sem ég hef 

tjáð hér að framan.  Meðvituð umbreyting er aðeins möguleg þegar maðurinn hefur umbreytt 

efni sinna eigin hjúpa; aðeins þá er mögulegt að treysta honum fyrir leyndardómum guðlegrar 

alkemíu.  Þegar maðurinn hefur umbreytt efnislegu atómum sinna eigin hjúpa með hinum dulda 

eldi efnishjúp-anna, þá er honum unnt án áhættu – vegna efnislegs skyldleika – að taka þátt í 

efnis-legri ummyndun af fyrstu gráðu.  Þegar maðurinn hefur umbreytt því sem í hans eigin 

lífkerfi samsvarar jurtaríkinu (með geislandi eldi hjúpa sinna), er honum unnt að taka þátt í 

alkemíu af annarri gráðu.  Þegar hugareldar hans sjálfs eru orðnir ráðandi getur hann unnið við 

umbreytingu af þriðju gráðu, eða við flutning lífs inn í dýraform.  Þegar sjálfið hið innra, eða 

sálin í orsakalíkamanum, stjórnar hinum þrígreinda persónuleika er honum dulfræðilega 

heimilt að gerast alkemisti af fjórðu gráðu, og vinna við umbreytingu dýramónada inn í 

mannríkið, með allri þeirri gríðarlegu þekkingu sem felst í þeirri hugmynd.  Margt er óunnið, 

en þótt menn geri sér grein fyrir umfangi verkefnisins er ekkert rúm fyrir uppgjöf, því með 

viturlegri skilgreiningu framtíðar verkefna, með varfærinni útbreiðslu þekkingar varðandi hin 

nauðsynlegu skref sem taka þarf, kemur kappsfull viðleitni og stefna margra leitenda og 

þátttaka þeirra sem þróunin gerir hæfa til að ná árangri. 

Vandinn við að tala skýrt um þetta viðfangsefni umbreytingar er mikill, vegna hins mikla 

umfangs viðfangsefnisins og af þeirri staðreynd að við umbreytingarstarfið vinnur 

töframaðurinn eða alkemistinn með tíva-efni að stjórnun lægri byggjendanna og í samvinnu 

við hina æðri tíva.  Í þeim tilgangi að skýra málið og auðvelda ályktanir í þessu samhengi, 

langar mig fyrst og fremst að setja fram vissar forsendur, sem hafa þarf skýrt í huga þegar 

umbreyting er íhuguð.  Þær eru fimm að tölu og varða sérstaklega vettvanginn þar sem 

umbreytingin fer fram.  Neminn verður að rifja upp á þessum tímapunkti það sem greinir á 

milli þeirra sem stunda svarta og hvíta kynngi.  Það gæti verið gagnlegt áður en lengra er haldið 

að skoða betur þennan greinarmun að því leyti sem hann snertir viðfangsefni okkar nú: 

     Í fyrsta lagi.  Hvítbróðirinn fæst við pósitífa raforku.  Svartbróðirinn fæst við negatífa 

raforku. 

     Í öðru lagi.  Hvítbróðirinn sinnir sál hlutanna.  Svartbróðirinn beinir athygli sinni að 

formhliðinni. 
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     Í þriðja lagi.  Hvíti töframaðurinn stuðlar að vexti og þroska hinnar innri orku einingarinnar 

sem um ræðir (hvort sem það er maður, dýr, jurt eða steind), og nær árangri með sjálfsprottinni 

virkni miðlífsins, undirmennsku, mennsku eða yfirmennsku.  Svarti töframaðurinn nær árangri 

með aðstoð krafta sem eiga upptök sín utan einingarinnar sem um ræðir, og framkallar 

umbreytingu með tilstilli upplausnar (ef ég má orða það svo) eða með aðferð formniðurfærslu, 

gagnstætt aðferð geislunar sem hvíti töframaðurinn notar. 

Nauðsynlegt er að íhuga vandlega þennan mismun aðferða og sjá fyrir sér hvernig þær 

samverka við hin mismunandi efni, atóm og form.  Við skulum nú snúa okkur aftur að 

forsendunum fimm er snerta umbreytingu efnis, lausn lífsins, eða flutning orku inn í 

mismunandi form. 

 

FORSENDURNAR FIMM. 

Forsenda I.  Allt efni er lifandi efni, eða hluti af lífefni tíva.  Til dæmis, svið eða heimur, og 

form byggð úr efni þessa sérstaka sviðs, er efnislegt form eða hjúpur mikils tíva, sem er 

frumkjarni allrar birtingar sviðsins og sál þess. 

Forsenda II.  Öll form á öllum tíðnisviðum eru mynduð af byggingartívum úr efni þeirra eigin 

líkama.  Af því leiðir að þeir eru nefndir Móðurþátturinn mikli, því þeir mynda formin af sínu 

eigin efni. 

Forsenda III.  Tívarnir eru lífið sem veldur form-samloðun.  Þeir eru blöndun annars og þriðja 

meginþáttarins, og líta má á þá sem líf allra forma sem eru á lægra þróunarstigi en maðurinn.  

Töframaður, sem vinnur við umbreytingu í steinaríkinu, vinnur því í raun með tíva-efni á fyrsta 

stigi á uppsveigju þróunarinnar, og hann verður að hafa þrennt í huga: 

a. Áhrifin af mótstöðu lífanna á efnisþróunarbraut, eða hinu andstæða togi hinna 

ídveljandi lífa steinaríkisins.  Þetta er í raun arfleifð steinaríkisins. 

b. Hið sjöþætta eðli þess sérstaka hóps tíva sem til samans mynda tilvist þess í 

dulfræðilegum skilningi. 

c. Hið næsta umbreytingarskref fram á við inn í jurtaríkið, eða hin dulfræðilegu 

áhrif annars ríkisins á hið fyrsta. 

Forsenda IV.  Allt tívaefni og byggjendur á efnissviðinu eru sérstaklega hættulegir manninum, 

því þeir vinna á ethersviðunum, og eru – eins og ég hef áður bent á – miðlarar prönu, eða hins 
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lífsnauðsynlega, lífgefandi efnis, og þeir hleypa eldskjarna sem brennir og eyðir á hinn fáfróða 

og grunlausa. 

Forsenda V.  Tívarnir vinna ekki sem sjálfstæðar og meðvitaðar einingar til að uppfylla eigin 

tilgang, eins og menn, himnamenn eða Sólarlogos gera (ef litið er á þá sem sálir), en þeir vinna 

í hópum og eru háðir: 

a. Meðfæddri hvöt, eða duldum vitsmunum. 

b. Fyrirmælum frá æðri byggjendunum. 

c. Helgisiðum, eða mótandi kröftum sem stafa frá litum eða hljóði. 

 

Þegar þessar staðreyndir eru hafðar í huga og ígrundaðar er unnt að öðlast einhvern skilning á 

því hvaða hlutverk tívarnir hafa í umbreytingunni.  Athyglisvert er hvaða hlutverki eldurinn 

hefur að gegna, því það er skýrasti votturinn um muninn sem er á aðferðunum. 

Í ummyndun þeirri sem Bræðralagið stundar er hinn innri lífgefandi eldur atóms, forms eða 

manns örvaður, glæddur og efldur þar til hann (af sínum eigin innri mætti) brennir upp hjúpana 

og sleppur sem útgeislun frá takmörkunarhring sínum.  Þetta má sjá gerast með athyglisverðum 

hætti þegar gengist er undir lokavígslurnar og orsakalíkaminn eyðist í eldi.  Innri eldurinn 

brennir allt annað og rafmagnseldurinn losnar úr læðingi.  Í framtíðinni mun hinn sanni 

alkemisti ætíð leitast við að örva geislunarvirkni atómsins sem hann er að fást við, og beina 

athygli sinni að hinum pósitífa kjarna.  Með því að efla sveiflutíðni þess, virkni eða jákvæðni, 

mun hann ná hinu æskilega markmiði.  Meistararnir fást á þennan hátt við hinn mennska anda 

og láta sig engu varða „tíva-þátt“ hans.  Þessi sama grundvallarregla gildir bæði fyrir steinaríkið 

og mannríkið. 

Starfsemi Svarta bræðralagsins er andstæð þessu.  Þeir beina athyglinni að forminu, og leitast 

við að brjóta niður og leggja í rúst, í þeim tilgangi að gefa hinu ídveljandi rafmagnslífi færi á 

að sleppa út.  Þeir áorka þessu með fulltingi ytri afla og með því að hagnýta sér hið eyðandi 

eðli sjálfs efnisformsins (tíva-efnisins).  Þeir brenna og eyða efnislegu hjúpunum, og leitast við 

að fanga hinn hvika kjarna um leið og formið leysist upp.  Þetta hindrar þróunaráætlun 

viðkomandi lífs, seinkar fullkomnuninni, truflar hið reglubundna ferli þróunarinnar, og setur 

alla viðkomandi í slæma stöðu.  Lífið eða veran sem hér um ræðir verður fyrir bakslagi, tívarnir 

vinna á niðurbrjótandi hátt án þess að taka þátt í tilgangi áætlunarinnar, og töframaðurinn setur 

sjálfan sig í hættu vegna karmalögmálsins og með því að formbirta sitt eigið efni í tengslum 



377 
 

við þriðja þáttinn.  Svartakynngi af þessari gerð finnur sér leið inn í öll trúarbrögð í gegnum 

farveg formeyðingar með ytri atbeina, en ekki með lausn lífsins vegna innri þróunar til 

fullkomnunar.  Þetta veldur hinum óæskilegu afleiðingum Hatha jóga á Indlandi og svipaðra 

iðkunarleiða sem stundaðar eru í vissum trúarbrögðum og einnig í dulfræðireglum á 

Vesturlöndum.  Allar vinna þær með efni á einhverju sviði í heimunum þremur, og beita 

slæmum aðferðum í góðum tilgangi; allar stjórna þær tívunum og leitast við á ná fram 

sérstökum árangri með því að meðhöndla efni formsins.  Helgivaldið vinnur með sálina innan 

formsins og veldur árangri sem er vitsmunalegur, sprottinn af eigin hvötum og varanlegur.  Í 

öllum tilfellum þar sem athyglinni er beint að forminu en ekki að andanum, leiðast menn til 

tívadýrkunar, samskipta við tíva og svartakynngi, því formið er gert úr tívaefni á öllum 

sviðunum. 

Þetta þurfa menn að hafa hugfast varðandi öll form, því það felur í sér lykilinn að mörgum 

leyndardómum. 

Við höfum athugað hvernig flutningi lífsins frá formi til forms miðar fram á reglubundinn og 

skipulegan hátt, og er komið til leiðar í fyrsta lagi með samvinnu tívanna, og áhrifamætti ytri 

aðila á atómið eða formið sem um ræðir, og í öðru lagi (en það felur í sér mikilvægasta og 

lengsta hluta ferlisins) með innri svörun frá atóminu sjálfu, sem leiðir til eflingar hins innri 

logandi kjarna, og veldur lausn hins hvika kjarna (með geislunarvirkni). 

Á öllum hinum mismunandi stigum vinna formgervisverur eldsins sitt starf, með aðstoð 

eldtívanna sem sjá um stjórnunina.  Þessu er svona háttað á öllum þeim sviðum í heimunum 

þremur sem tengjast okkur náið – mismunandi hópar tíva eru virkir í samræmi við eðli 

viðkomandi forms, og sviðið þar sem umbreytingin á að gerast.  Rafmagnseldur færist frá atómi 

til atóms í samræmi við lögmálið, og „viðnámseldur“ bregst við, þar sem hann er hinn duldi 

eldur atómsins, eða hinn negatífi þáttur; ferlið gerist með milligöngu sólarelds, en í því felst 

ráðgáta ummyndunar, og leyndardóms-fyllsta hlið hennar.  Viðnámseldurinn, hið negatífa 

rafmagn efnisins, hefur um hríð verið viðfangsefni útræðra vísinda, og rannsókn á eðli hins 

pósitífa rafmagns hefur orðið möguleg með uppgötvun radíums. 

Eins og H.P.B hefur bent á12 hefur Keely náð langt á þessari braut, og bjó jafnvel yfir meiri 

þekkingu en hann gaf út, og aðrir hafa nálgast, eða eru að nálgast, þetta sama viðfangsefni.  

Næsta skref vísindanna liggur í þessari átt, og ætti að varða mögulega orku sjálfs atómsins, og 

                         
12 S.D. I, 172, 607-611. 
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beislun hennar til afnota fyrir mannkynið.  Á þennan hátt mun gífurleg orka losna úr læðingi á 

jörðinni.  Samt sem áður er það ekki fyrr en skilningur fæst á þriðja þættinum, og vísindin 

viðurkenna áhrif hugarelds sem ákveðnir hópar tíva búa yfir, að kraftur orku sem er þríþætt, en 

samt ein heild í heimunum þremur, verður tiltækur til aðstoðar mannkyninu.  Slíkt er enn í 

fjarlægri framtíð, og verður ekki mögulegt fyrr en undir lok núverandi umferðar; og þessir 

máttugu kraftar verða ekki fullkomlega hagnýttir né þekktir fyrr en við miðbik næstu umferðar.  

Á þeim tíma verður mikil orka tiltæk vegna þess að öllum hindrunum verður rutt úr vegi.  Þessu 

er áorkað, í tengslum við manninn, við aðgreiningu Dómsdagsins, en það mun einnig valda 

áhrifum í öðrum ríkjum náttúrunnar.  Hluti dýraríkisins mun fara í tímabundna hvíld, og losar 

þannig um mikla orku til afnota fyrir þann hluta sem eftir er, og veldur því sem ýjað er að af 

spámanni Ísraels 13þegar hann segir „Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardusdýrið liggja 

hjá kiðlingnum, kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smásveinn gæta þeirra.“  

Athugasemdin að „smásveinn muni gæta þeirra“ er að mestu dulfræðileg framsetning á þeirri 

staðreynd að þrír fimmtu hlutar mannkynsfjölskyldunnar verður á Brautinni, ‘lítið barn’ er 

heitið sem gefið er reynslunemum og lærisveinum.  Í jurta- og steinaríkinu munu hliðstæðir 

atburðir eiga sér stað, en eðli þeirra er of torrætt fyrir okkar skilning. 

Skilningur mun fást á þætti hins miðlæga sólarelds við umbreytinguna með athugun á eldtívum 

og formgervisverum, sem eru eldur, og eru (eðlislægt og vegna virkrar segulmagnsgeislunar) 

hinn ytri hiti eða sveiflutíðni sem framkallar: 

Kraftinn sem leikur um hina hnattlaga skel atómsins. 

Innri svörun atómsins sem leiðir til geislunar eða lausnar hins hvika kjarna. 

Frá kosmísku sjónarmiði, þegar litið er á sólkerfið sjálft sem kosmískt atóm, getum við 

íhugað að: 

Verurnar sem lífga formin eru „rafmagnseldur.“ 

Efnisformin innan takmörkunarhringsins, þegar litið er á þau sem einsleita heild, eru 

„viðnámseldur.“ 

Eldtívarnir frá kosmíska hugarsviðinu (en fulltrúar þeirra eru Agni og Indra ásamt 

einum sem ekki má nefna á nafn) eru hinir ytri stjórnendur sem halda hinni kosmísku 

umbreytingu gangandi. 

                         
13 Biblían, Jesaja 11:6. 
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Þessa þríþættu staðhæfingu má yfirfæra á hnattakerfi, keðju eða hnött, en ætíð verður að hafa 

í huga í sambandi við manninn að eldurinn, sem er þriðji eðlisþáttur hans, stafar frá hugarsviði 

sólkerfisins. 

Við höfum nú fjallað um viðfangsefnið rafmagn á almennan og víðtækan hátt, og við höfum 

séð að eldlegur kjarni eða efni leysist úr læðingi með innri virkni og ytri hita á þann hátt að 

rafmagnseldur í miðkjarna atómsins fær lausn og leitar að nýju formi.  Þetta er markmið 

umbreytingarferlisins, og sú staðreynd, að alkemistum sem fást við steinaríkið hefur hingað til 

mistekist að ná markmiði sínu, orsakast af þrennu: 

Í fyrsta lagi.  Vanhæfni til að ná sambandi við hinn miðlæga rafneista.  Það stafar af 

vanþekkingu á ákveðnum lögmálum rafmagns, og fyrst og fremst vegna vanþekkingar á 

formúlunni sem tekur til alls raffræðilegs áhrifasviðs neistans. 

Í öðru lagi.  Vanhæfni til að mynda hina nauðsynlegu „rás“ sem lífið getur notað til að komast 

til hins nýja forms.  Mörgum hefur tekist að sundra forminu, svo að lífið hefur sloppið, en þeir 

hafa ekki vitað hvernig á að hagnýta það eða stjórna, svo öll þeirra vinna hefur orðið til einskis. 

Í þriðja lagi.  Vanhæfni til að stjórna eldtívunum sem eru hinn ytri eldur sem hefur áhrif á innri 

neistann eftir aðstæðum umhverfisins.  Þessi vanhæfni er sérstaklega einkennandi fyrir 

alkemista fimmta kynstofnsins, sem eru nánast ófærir um þessa stjórnun þar sem þeir hafa 

glatað Orðinu, formúlunum og hljómunum.  Þetta er afleiðing af ótímabærum árangri á 

Atlantistímanum, þegar alkemistar þeirra tíma höfðu algera stjórn á formgervisverunum með 

litum og hljómum, og notuðu þá í eigingjörnum tilgangi og við athafnir utan þeirra leyfilega 

sviðs.  Það er tiltölulega auðvelt að afla sér þekkingar á þessum formúlum og hljómum, þegar 

maðurinn hefur þroskað hið innra andlega eyra.  Þegar þessu er svo farið mun grófgerð 

umbreyting (svo sem gullgerðarlist) ekki vekja neinn áhuga hjá honum, heldur aðeins hin 

fíngerðari form athafna, sem tengjast flutningi lífs frá formi til forms. 

Einnig mætti benda á eftirfarandi staðreyndir: 

Í fyrsta lagi.  Sérhvert náttúruríki hefur sína eigin nótu eða tón, og máttarhljómarnir sem stjórna 

öllu umbreytingarferli innan viðkomandi ríkis munu hafa þessa nótu sem tóntegund eða 

grunntón. 

Í öðru lagi.  Tónn steinaríkisins er grunntónn sjálfs efnisins, og það er fyrst og fremst með 

hljómun tónasamsetninga, byggða á þessari tóntegund, sem framkalla hinar miklu alheimslegu 

náttúruhamfarir sem birtast í virkni eldfjalla.  Öll eldfjöll hljóma þennan tón, og hljómur og 
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litur eldfjalls (dulfræðilega séð) er sannlega mikilfengleg skynjun fyrir þá sem geta séð.  

Sérhvert afbrigði af þessum tón er að finna í steinaríkinu, en því má skipta í þrjú megin svið: 

Hina óæðri málma, eins og blý og járn, ásamt öllum tengdum málmum. 

Hina æðri málma, eins og gull og silfur, sem hafa svo mikil áhrif meðal mannkynsins, 
en líta má á þá sem birtingu annars meginþáttarins í steinaríkinu. 

Kristallar og gimsteinar, sem má líta á sem birtingu fyrsta meginþáttarins í steinaríkinu.  
Þeir eru hátindurinn í vinnu tíva steinaríkisins og afrakstur óþreytandi elju þeirra. 

 

Þegar vísindamenn geta metið fullkomlega hvað það er sem aðgreinir safír og rúbín, hafa þeir 

uppgötvað einn þáttinn sem umbreytingarferlið byggist á, en það er þó ekki mögulegt fyrr en 

menn hafa náð tökum á fjórða ethernum og uppgötvað leyndardóma hans.  Þegar tímar líða 

munu umbreytingar, svo sem frá kolum yfir í demanta, frá blýi yfir í silfur, eða frá vissum 

málmum yfir í gull, ekki vekja neinn áhuga manna, því menn munu skilja að afleiðing slíkra 

athafna myndi rýra gildi þessara efna, og afleiðingin yrði fátækt en ekki auðlegð; menn munu 

smám saman skilja að beislun og hagnýting orku atómsins, eða aukning á virkni geislunar, er 

leiðin til hagsældar og auð-legðar.  Af því leiðir að menn munu beina athyglinni að æðri 

formum umbreytingar og  

a.  með þekkingu á tívunum, 

b. með ytri þrýstingi og sveiflutíðni, 

c. með innri örvun, 

d. með beitingu lita við örvun og lífmögnun, 

e. með máttarhljómum 

munu þeir uppgötva leyndardóm atómorkunnar sem felst í steinaríkinu og beisla þennan 

ógnarlega mátt og kraft til lausnar á vandamálum lífsins.  Það er ekki fyrr en menn hafa öðlast 

betri skilning á atómorkunni og fengið einhvern skilning á eðli fjórða ethersins að þeir munu 

ná valdi yfir nýrri tækni við flug sem óhjákvæmilega er framundan. 

Í þriðja lagi.  Með uppgötvun á grunntóni jurtaríkisins og hvernig hann tengist öðrum tónum 

náttúrunnar, og með hljómun hans í mismunandi tóntegundum og samsetningum mun koma 

fram möguleiki á því að ná gríðarlegum árangri í jurtaríkinu, og örva virkni þeirra tíva sem fást 

við blóm, ávexti, tré og jurtir. 
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Sérhverjum kynstofni fylgir sérstakt gróðurfar, eða ákveðin grunnform og samsetning sem unnt 

er að greina í öllum löndum þar sem kynstofninn hefur búsetu.  Þessi áhrif verða með samspili 

milli grunntóns jurtaríkisins og tóns kynstofnsins sem er samhliða því í þróuninni.  Sameining 

þessara tveggja tóna er það sem myndar hið einkennandi gróðurfar, en hafa skal einnig í huga, 

að ef hinn mennski tónn er of ráðandi í þessum samskiptum er hætt við að hann hreki lífið úr 

jurtaformunum.  Tívarnir sem tilheyra jurtaríkinu mynda sérstakan hóp, og þeir hafa nánari og 

sérstakari tengsl við það en hægt er að finna meðal annarra byggjenda og tíva í öðrum ríkjum.  

Af þessari sérstöku ástæðu er mun auðveldara að vinna að umbreytingu í jurtaríkinu en í öðrum 

ríkjum, en ástæðan er einnig sú hvatning sem jurtaríkið (hið annað í röðinni) fékk við komu 

Logadrottnanna frá Venusarhnettinum (öðrum hnettinum í röðinni) – en þetta ríki tengist þeim 

hnetti framar öðrum á leyndardómsfullan hátt.  Ef ég má orða þetta á annan hátt:  Kosmíska 

veran sem er líf annars hnattarins og meginþátturinn sem hún birtir, hefur náin tengsl við 

Sólarveruna sem er hið ídveljandi líf jurtaríkisins í heild sinni.  Þessa hliðstæðu má rekja í 

sambandi við önnur ríki, hnetti og önnur form, og er að sumu leyti ástæðan fyrir því að þessi 

fjórði 14,15 hnöttur er umfram allt hnöttur mannkynsþróunarinnar í þessu hnattakerfi; hún gefur 

okkur einnig vísbendingu um leyndardóminn um Návist hins mikla Kúmara á jörðinni.  Þessi 

hugsun er allrar athygli verð.  Tónn mannkynsins sem hljómað hefur í fjórföldum styrkleika á 

þessum hnetti, hefur leitt til stórbrotinna atburða, og ég vil benda öllum dulfræðinemum á að 

rannsaka með athygli og nákvæmni eftirtalda viðburði í tíma og rúmi: 

 

1. Fjórða skapandi lífríkið Mannkynið. 

2. Fjórða hnattakerfið Jarðarhnattakerfið. 

3. Fjórða keðjan Jarðarkeðjan. 

                         
14 Fjórða umferðin.  Núverandi umferð, sem er í miðjunni (milli fyrstu, 

annarrar og þriðju, og fimmtu, sjöttu og sjöundu), er umferð aðlögunar og 
endanlegs jafnvægis milli anda og efnis.  Í stutti máli er hún sá tími þar sem 
ríki eða stjórn hin sanna efnis, í sínu grófgerðasta formi (sem er jafn óþekkt 
vísindunum og hinn andstæði póll þess -- óaðgreint efni), stöðvast og lýkur 
endanlega.  Frá þeim tímapunkti byrjar hinn efnislegi maður að varpa af sér 
„hjúp eftir hjúp‘‘ af efnislegum sameindum sínum til hagsbóta og hagnýtingar 
af dýraríkinu, sem síðan kemur þeim áfram til jurtaríkisins, sem svo gefur þær 
til steinaríkisins.  Í fyrstu umferðinni þróaðist maðurinn frá dýrunum, gegnum 
hin tvö lægri, það er því rökrétt að álykta að í núverandi umferð hafi hann 
komið fram á undan dýraríkinu á þessu heimstímabili.  En sjá the Secret Doctrine 
með nánari útskýringar. -- Lucifer, Bindi III, bls. 253. 

 
15 S.D. I, 107. 
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4. Fjórði hnötturinn Jörðin okkar. 

5. Fjórða ríkið Mannkynið. 

6. Fjórða umferðin Fyrsta raunverulega mennska umferðin. 

7. Kúmararnir fjórir Ídveljandi líf mannkynsins. 

8. Fjórða sviðið Búddíska sviðið, takmark mannkynsins. 

9. Fjórði etherinn Efnisleg hliðstæða búddíska sviðsins. 

 

Allir þessir margvíslegu þættir andsvara einum grundvallandi hljómi; það er tónninn sem er 

orsökin og grundvöllur tilvistar þeirra.  Þessi tónn, sé hans leitað og hann fundinn, mun koma 

á nánu sambandi allra þessara þátta, uns þeir blandast saman í mikilli dulfræðilegri einingu; 

það mun einnig leiða til samvinnu þess hóps tíva sem mynda kjarna hins fjórða mennska 

meginþáttar. 

b.  Samfjöllun.  Við höfum séð að í komandi kynstofnum og kynþáttum má búast við sérstakri 

þróun í sambandi við þroska manas þáttarins; og það er þess virði að gefa því gaum, hvað 

varðar þróun manasþáttarins í þessari umferð, að búast má við mesta blómatíma hans næstu 

fimm hundruð ár.  Birting tveggja síðustu kynstofnanna er til marks um samfjöllun, og hægfara 

nýtingu þess hugræna árangurs sem náðst hefur.  Þetta mun gerast með þroska afstæðrar 

hugsunar og innsæislegs skilnings.  Með öðrum orðum, manas þátturinn hefur (á tíma síðustu 

þriggja kynstofna) að mestu verið nýttur til skilnings á hluthæfri tilvist, og aðlögunar hins 

ídveljandi lífs formsins að umhverfi efnissviðsins.  Héðan í frá mun tilhneiging virkninnar 

beinast að skilningi á hinni óhlutstæðu hlið birtingarinnar og sálrænni hlið lífverunnar, hvort 

sem sú vera er guðleg, plánetulogos eða maður.  Í næstu umferð verða öll fyrri stigin endurtekin 

og rifjuð upp, og manas þátturinn mun birtast með þeim hætti sem enn er óskiljanlegur fyrir 

hinni hálfvöknuðu vitund mannsins.  Í þeirri umferð munu þrír fimmtu hlutar mannkynsins 

vera fullkomlega vitandi og virkir með órofinni samfelldni vitundar og minnis á efnislega, 

geðræna og lægri hugarsviðinu.  Markmið hugræna þroskans verður að öðlast sálarvitund, og 

áherslan verður lögð á vísindalega byggingu brúarinnar sem ætlað er að tengja orsakalíkamann 

og hið varanlega hugræna atóm á óhlutstæðu sviðstigunum. 

Í sjöttu og sjöundu umferðinni verður samfjöllunarferlið aftur virkt á hliðstæðan hátt og það 

mun verða í framtíðinni á tímum sjötta og sjöunda kynstofnsins í þessari umferð. 
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Til að útskýra þetta nánar, má segja að Himnamaðurinn mun ná vitundarsameiningu við 

orsakalíkama sinn á kosmísku sviðunum, með meðfylgjandi svörun, endurstillingu og 

samstillingu birtingarlíkama hans.  Samkvæmt lögmálinu mun afleiðing þessa árangurs koma 

fram sem sérstakur eiginleiki og skipulegur, vitsmunalegur tilgangur í öllum ríkjum 

náttúrunnar, og mun leiða til einingar innan þessara ríkja af sérstakri gerð sem er mönnum 

óskiljanleg á núverandi hugrænu þróunarstigi þeirra.  Það er því engin þörf á að eyða meiri 

tíma í að fjalla um þetta efni, þar sem hugræn geta manna er ekki slík að hún geti náð yfir 

umfang þess. 

Þegar ég tek saman það sem ég hef skrifað um greiningarhæfnina, hina vitsmuna-legu virkni, 

aðlögunarhæfnina og umbreytingarmátt manas þáttarins, vil ég benda á að þessi þróun er svo 

víðtæk að sérhvert svið náttúrunnar, í smáheimi og stórheimi, mun birta þessa þætti og sýna þá 

á níþættan hátt áður en fullkomnun er náð og maðurinn hefur fundið sína leið. 

Við skulum því skoða stuttlega hina smáheimslegu birtingu, og láta nemann sjálfan reyna eftir 

getu sinni og þekkingu að finna út hliðstæðar hugmyndir í sambandi við Himnamanninn og 

Sólarlogosinn. 

Einkenni manasþáttarins og sviðin 

I. Á efnissviðnu:  Hér birtist þessi eiginleiki sem: 

a. Hinn aðgreinandi máttur atóma líkamans. 

b. Aðlögunarhæfni efnislíkamans að umhverfi og aðstæðum. 

c. Hinn skipulagði tilgangur hins ídveljandi lífs, eins og hann snertir efnisformið og 
atómin. 

d. Umbreytingarmátturinn, sem er eðlislægur manninum en samt ómeð-vitaður, sem hefur                   
komið honum frá stigi dýrmennisin á núverandi stig efnislegrar tilveru.  Hann varðar                      
einnig flutning lífsins til hugrænu sviðanna. 

II. Á geðræna sviðinu: 

a. Greiningarmáttur mannsins sem gerir honum kleift að greina á milli andstæðuparanna. 

b. Hæfni til að aðlagast tilfinningaástandi, og geta til að ná jafnvægi um síðir. 

c. Hæfni vegna meðvitaðs tilgangs til að hreinsa úr geðlíkamanum allt aðskotaefni og 
tryggja             gegnsæi hans. 

d. Hinn eðlislægi umbreytingarmáttur sem ummyndar eða flytur lífið um síðir inn í 
búddíska              formið. 

III. Á hugræna sviðinu: 

a. Greiningarhæfni mannsins sem gerir honum kleift að velja birtingarform sitt. 
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b. Hæfni til að aðlagast hugrænum straumum og sveiflutíðni, og nýta þá til að stjórna lægri                
formunum. 

c. Úrvinnsla tilgangs með tilstilli hinna tveggja lægri starfstækja.  Tilhvöt á rætur sínar að                   
rekja til hugarsviðsins. 

d. Umbreytingarmáttur sem umbreytir hinum lægra þrígreinda manni í heild sinni í nýtt 
form, orsakalíkamann eða sálarlíkamann.  Umbreytingarferlið er virkt í gegnum allt tímabil 
æviskeiðanna. 

IV. Á óhlutlægum sviðsstigum hugarsviðsins: 

a. Hæfni sálarinnar til að greina tíma og rúm í heimunum þremur. 

b. Sálarleg aðlögun efnis og kringumstæðna að hinni sérstöku þörf í samræmi við                             
karmalögmálið. 

c. Hinn vitsmunalegi tilgangur, sem býr að baki allri efnislegri birtingu, og má sjá birtast 
í                  sérhverju lífi. 

d. Umbreyting eða flutningur á lífi sálarinnar úr sálarlíkamanum inn í and-legu þrenndina.                  
Það leiðir til þess að birting í heimunum þremur hættir.  Til að valda þessari umbreytingu               
(atriðið sem stundum vill gleymast) verður hugsuðurinn í sálarlíkamanum að gera þrennt: 

i. Byggja og undirbúa sálarlíkamann. 

ii. Koma á fót meðvitaðri tengingu eða stjórnun hins þrígreinda lægra eðlis með                      
tilstilli varanlegu frumkjarnanna. 

iii. Brúa bilið á milli sálarlíkamans á sínu eigin sviði og hugræna frumkjarnans. 

 

V. Á búddísku sviðsstigunum: 

a. Greiningarhæfnin á þessu stigi birtist sem geta til að greina á milli hins óhlutlæga og 

hlutlæga, og komast að niðurstöðu án þess að nýta hin hefð-bundnu tæki – hugarlíkamann og 

efnisheilann. 

b. Aðlögun að Helgivaldsverkefni sem sýnt er af vígsluhafa eða meistara og næmni 

meistarans við lífshvöt og andlegum straumum sem stafa frá Plánetulogos geisla hans – nokkuð 

sem ógerlegt er á þessu stigi að skilja á meðvitaðan hátt. 

c. Hinn skipulegi tilgangur sem stýrir vali meistarans á einni af Brautunum sjö.  Þetta val 

byggist á ÞEKKINGU en ekki þrá. 

d. Hin meðviðtaða umbreyting sem hann tekur að sér í þróunarvinnunni, og hin hægfara 

umbreyting hans eigin lífs og lífs heildisins sem hann tilheyrir, inn í mónadþáttinn sem 

endurspeglast í búddíska starfstækinu. 
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VI. Á atmísku sviðsstigunum: 

a. Hin aðgreinandi starfsemi fullnumans sem tengist plánetubirtingunni, og 

dómgreindarhæfnin sem stýrir öllum athöfnum sem tengjast hans eigin plánetu, og þeim tveim 

öðrum sem tengjast Jörðinni í sólkerfislegum þríhyrningi. 

b. Aðlögunarhæfni heilda (tíva og manna) að sérstökum tegundum áhrifa og sveiflutíðni, 

sem stafa frá uppsprettum utan sólkerfisins, og hafa áhrif frá háum kosmískum sviðum á heildi 

og stuðla að vissum eiginleikum sem við höfum enn sem komið er engin hugtök yfir. 

c. Hin samfjallandi virkni Brahma þáttarins eins og hún birtist við samruna hinna fjögurra 

minni geisla inn í þriðja megingeislann. 

d. Umbreytingin sem leiðir til plánetumyrkvunar í tengslum við fimm af 

Himnamönnunum, og – eins og í fyrrnefndu samfjöllunarstarfi – snertir þróun smáheimsins og 

mannkynið tekur þátt í.  Ég vil vekja athygli á merkilegu atriði:  eftir því sem fleiri og fleiri 

mónadar sameinast upp-sprettu sinni mun það leiða til hægfara myrkvunar Himnamannsins 

sem þeir tilheyra.  Þótt þetta kunni að virðast fyrir augum manna sem gríðar-lega langt 

tímaskeið, er þetta samt að gerast NÚNA, frá sjónarmiði hins alheimslega og heildisvitundar.  

Sem dæmi má nefna að myrkvun Plánetu-logoss jarðarkerfisins er nú þegar í gangi, og byrjaði 

á tímum Lemúríu. 

 

VII. Það hefur engan tilgang að fjalla um greiningarhæfni, aðlögunarmátt, tilgang og 

umbreytingarhæfni á mónadsviðinu. 

Allar þessar hugmyndir og hugtök eru því aðeins gagnleg að þau efli hjá hugsuð-inum 

vitsmunalegan skilning á mikilfengleika hinnar guðlegu áætlunar, geri honum kleift að veita 

viðtöku þeirri orku og krafti sem tilheyrir honum vegna þátttöku hans í ferli raunbirtingarinnar, 

og viturlega samvinnu við framgang þróunaráætlunarinnar eins og hún snertir hann sem 

einstakling og heildið hans. 

 


