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                                  FRÆÐSLA UM KOSMÍSKA ELDINN 
 
 

ANNAR HLUTI 

ÞÁTTUR C 

 

SÁLARGEISLINN OG SÓLARELDUR 

 

I.  EÐLI SÁLARLÍKAMANS EÐA ORSAKALÍKAMANS 

 

1. Hann myndast við snertingu tveggja elda, elds andans og elds efnisins. 

2. Hann verður til við séreðlismyndunina. 

 

II.  EÐLI VARANLEGU FRUMKJARNANNA 

1. Tilgangur þeirra. 

a. Þeir eru orkumiðlarar. 
b. Þeir geyma í sér eigindir. 
c. Þeir safna og miðla. 
d. Þeir eru starfstæki minnisins. 

 

2. Staðsetning þeirra í sálarlíkamanum. 

a. Geðræni frumkjarninn 
b. Atómíski þríhyrningurinn. 

 

3. Kraftsveipirnir og sálargeislinn. 

a. Samsetning frumkjarnanna. 
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c. Eldarnir þrír. 

 

4. Samantekt. 

III.  SÁLARLÓTUSINN 
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b. Sálarlíkaminn, hin mónadíska hjartastöð. 
 

 

2. Tólfblaða lótusinn. 

a. Þekkingarblöðin. 
b. Kærleiksblöðin. 
c. Fórnarblöðin. 

 

3. Samantekt 

 

I. EÐLI SÁLARLÍKAMANS EÐA ORSAKALÍKAMANS 

Viðfangsefnið um sálargeislann og tengsl hans við sólareldinn er mjög mikilvægt fyrir þá sem hafa 

áhuga fyrir hinni sönnu sálarfræði eða þróun sálarinnar, þá sem eru komnir á Brautina eða eru að 

nálgast hana og eru þar af leiðandi í náinni snertingu við sína eigin sálarvitund, og þá sem fást við 

sálir manna og eru þjónendur kynstofnsins. 

Ástæðan fyrir þessu er sú, að með skýrum skilningi á viðfangsefninu, sálinni í sálarlíkamanum, 

öðlast menn getu til að vinna á vísindalegan hátt að því að leysa eigin vandamál sem tengjast 

þroskaviðleitninni, og verða hæfari til að liðsinna meðbræðrum sínum. 

 

1.  Raunbirting sálarinnar gerist með tilstilli tveggja elda. 

Við skulum því taka til athugunar viðfangsefnið um sálargeislann og sálarlíkamann frá sjónarmiði 

smáheimsins, en láta nemanum eftir það verkefni að greina hliðstæður á sviði Logossins, um leið 

og hann er minntur á þá staðreynd, að þegar leitað er samsvörunar verða menn ætíð að hafa í huga 

að hið eina sem einstaklingurinn getur greint og skynjað er efnisleg raunbirting Sólarlogossins. 

Eins og við vitum er öll raunbirting tvígreind, sem leiðir til þrígreiningar.  Andinn kemst í snertingu 

við efni; afleiðing þeirrar snertingar er fæðing Sonarins, sálarinnar, eða vitundarþáttarins.  

Sálarbirtingin er því miðþátturinn, staður einingar, og eftir því sem þróuninni miðar fram verður 

hún staður jafnvægis.  Rétt er að gefa því gaum að samsvörunin milli Logoss og manns er ekki 

nákvæm, því maðurinn verður að gangast undir allt ferlið innan takmörkunarhrings sólkerfisins, 

en Logosinn (innan þessa hrings) gengur í gegnum áfanga sem er hliðstæður þeim sem maðurinn 

fer í gegnum þegar geðlíkami hans íklæðist etherísku efni og hann tekur efnislega birtingu, eins og 

minnst var á þegar við tókum fyrir efnið um „viðnámseldinn.“  Af þessu leiðir að augljóst er að 

með umfjölluninni um raunbirtingu sálarinnar erum við að fást við miðpunkt áherslunnar í 

þrígreindri birtingu mannsins.  Við erum að athuga þann þátt í eðli hans sem tengist þróuninni sem 

gerir hann að hinni fullkomnu sexarma stjörnu á fyrri stigunum (hinn þríþætti persónuleiki og hinn 
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þríþætta andlega þrennd fullkomlega blönduð með atbeina miðpunktsins, sálarlíkamans) og gerir 

hann að fimmarma stjörnu eða hinum fullkomnaða manasapútra, þegar efnislíkaminn hefur verið 

fjarlægður. 

Við getum sett þetta fram í hugtökum elds:  Sálarlíkaminn er myndaður með tilstilli hins pósitífa 

lífs eða elds andans (rafmagnseldur) sem mætir hinum negatífa eldi efnisins eða „viðnámseldi”; 

þetta veldur því að sólareldurinn blossar fram.  Þegar tímar líða gerist það óhjákvæmilega að þessi 

miðlogi eyðir eða tekur til sín kjarna þriðja eldsins, og í tímans rás blandast hann svo eldi andans 

og hverfur algerlega út úr sviði raunbirtingarinnar. 

Ég leitast við að fjalla um sálarlíkamann á tvo mismunandi vegu – annars vegar eftir hefðbundnum 

aðferðum og hins vegar eftir leiðum dulfræðilegra rafmagnsfyrirbrigða. 

 

2.  Sálarlíkaminn verður til við séreðlismyndunina. 

Sálarlíkaminn (stundum nefndur orsakalíkami) er hjúpur úr hugrænu efni sem myndast við 

séreðlismyndunina á því andartaki þegar eldarnir tveir mætast.  Krafturinn eða orkan sem streymir 

niður frá æðri sviðunum (eða andardráttur mónadsins, ef þið viljið orða það svo) framkallar 

nokkurs konar tómarúm, og hjúpur sálarlíkamans – takmörkunarhringur miðlæga lífsins – er 

myndaður.  Innan hjúpsins er að finna þrjú atóm, sem fengið hafa heitin: hugareindin, geðræni 

frumkjarninn og efnislegi frumkjarninn; þau samsvara hvort um sig sjöunda meginþætti hinna 

þriggja persóna smáheimslegu þrenndarinnar, sem er endurspeglun (í þremur heimum 

smáheimsins) hinna þriggja persóna guðlegu þrenndarinnar.  H.P.B. ýjar að þessu í tengslum við 

Logosinn, þegar hún ræðir um efnislegu sólina sem sjöunda meginþátt Brahma, hinn efnislega 

frumkjarna Logossins. 1,2 

 

II.  EÐLI VARANLEGU FRUMKJARNANNA 

 

1.  Tilgangur varanlegu frumkjarnanna. 

Frumkjarnarnir eru orkustöðvar, eða þeir þættir persónuleikans sem geyma elda efnisins, eða 

raunbirtingarinnar; aldrei er of mikil áhersla á það lögð, þegar rætt er um hinn þrígreinda mann í 

heimunum þremur, að við erum að ræða um efni sem (í tengslum við guðlega raunbirtingu) er talið 

vera þétt efni.  Umhverfis atómin þrjú er hjúpur sálarlíkamans, sem hefur eftirfarandi hlutverk: 

Hann aðgreinir sálarvitundina frá öllum öðrum, en er samt sjálfur hluti af hinum loftkennda líkama 

                         
1 S.D. III, 143. 

2 S.D. I, 574. 
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(fimmta sviðsstig kosmíska efnissviðsins) sem tilheyrir efnislíkama Plánetu-logossins, sem sjálfur 

er miðlægt líf sérhvers mónadheildis.  Þessari staðreynd hefur verið lítill gaumur gefinn, en er 

vandlegrar íhugunar verð.  Hann felur í sér andlega möguleika vegna hinnar eðlislægu hæfni sinnar 

að bregðast við æðri sveiflutíðni.  Allt frá andartaki séreðlismyndunarinnar þar til hlutverki hans 

lýkur við vígslu, eflir innra líf hans þessa möguleika stöðugt, og veldur sérstökum árangri með því 

að nýta frumkjarnana.  Hann lífgar þá smám saman og vekur, þar til hið miðlæga líf hefur byggt 

sér nægilega gott samband á sviðunum þremur til að geta komið af stað nauðsynlegri sveiflutíðni 

í efni hvers sviðs. 

Varanlegu frumkjarnarnir, hver um sig á sínu sviði, þjóna fjórþættum tilgangi í tengslum við 

miðlæga lífið, eða líf sálarinnar: 

 

Þeir miðla sérstakri tegund krafts. 

Þeir geyma eiginleika eða hæfni til að bregðast við vissri gerð sveiflutíðni. 

Þeir safna reynslu og ummynda hana yfir í eiginleika.  Þetta er bein afleiðing sálargeislans 

þegar hann leikur um atómin. 

Þeir fela í sér minni vitundareiningarinnar.  Þegar þeir hafa náð fullri sveiflutíðni eru þeir 

grundvöllur að samfelldni vitundar mannsins þegar hann er virkur í sálarlíkamanum.  

Þennan mun þarf að hafa í huga. 

 

Við þurfum ætíð að hafa hugfast, þegar við erum að gaumgæfa þetta torskilda viðfangsefni, að við 

erum að fást við hinn efnisþétta líkama Logossins og að: 

Hugareindina er að finna í guðlegu loftkenndu efni. 

Geðræna frumkjarnann í guðlegu vökvakenndu efni. 

Efnisfrumkjarnann í guðlegu efnisþéttu efni. 

 

Staður þeirra er því í efni þriggja lægstu sviðsstiganna í efnislíkama Logossins.  Af því leiðir, að 

þegar maðurinn öðlast vitund andlegu þrenndarinnar, í gegnum rás þróunar-innar og með vígslu, 

og flytur vitundarstillingu sína upp í frumkjarna andlegu þrenndarinnar, er einfaldlega um það að 

ræða að hann getur þá verið meðvitað virkur í etherlíkama þess sérstaka Plánetulogoss sem hann 

tilheyrir.  Finnið út hliðstæðuna í smáheimslegri þróun, og takið eftir því, að til þess að maðurinn 

geti verið meðvitað virkur í etherlíkama sínum, verður hann að eyða því sem nefnt hefur verið 

etherhimna, og athugið hvernig eldar vígslunnar valda hliðstæðum árangri í etherlíkama 

plánetunnar, og síðar meir í hinum kosmíska etherlíkama.  Eftir því sem vitundareiningarnar ná 

markmiðinu með viðleitni að eigin frumkvæði, og fara yfir ‘hina brennandi jörð,’ eyðist í eldi 
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örlítið brot af ethervef í etherlíkama plánetunnar; hinni miklu veru, Plánetulogosinum, verður til 

góðs hin tiltölulega smáa lausn krafts einnar frumu í líkama hans.  Þegar allar einingar eða frumur 

í líkama hans hafa náð markmiðinu, fær hann einnig lausn frá efnisþéttri birtingu og deyr 

efnislegum dauða.  Því næst fylgir hin tiltölulega skamma tilvist í etherískri birtingu (sem nær yfir 

tímabil plánetumyrkvunarinnar), og eftir það er hann fullkomlega laus undan efnisbirtingunni. 

Ef við skoðum þessa atburði frá sjónarmiði Logossins, þá hverfur Brahma þátturinn, eða lífið, frá 

efnislega frumkjarnanum, og hverfur á síðari stigum frá kosmísku sviðunum, en við þurfum ekki 

að láta okkur þau varða.  Þau ná yfir fráhvarf hins guðlega lífs frá hinum tveimur meginþáttunum.  

Í sólkerfinu, sem er efnisbirting Logossins, virðist Brahma þátturinn mikilvægastur, þar sem hann 

er miðill tjáningarinnar, en samt er innri þátturinn, eða lífslöngun Logossins, sá sem mestu máli 

skiptir; hann tengist viðleitni hans á æðri sviðunum, og á kosmískum sviðum sem er handan 

skilnings hins æðsta Chohans. 

Það getur verið gagnlegt í þessu sambandi að vekja athygli á þeirri staðreynd að sálargeisli 

mannsins 3, sem við erum að fjalla um, raunbirtist með tilliti til hvers geisla á sama hátt og 

raunbirting Logossins.  Sérhver geislanna sjö, ef við lítum á þá frá sjónarmiði hinna mennsku 

sálarlíkama, birtist sem eining á fyrsta sviðsstiginu, þrí-greindur á öðru sviðsstiginu og sjögreindur 

á því þriðja, og myndar þar fjörutíu og níu heildi sem tengjast náið þróun mannsins.  Fjöldi þessara 

heilda getur aukist eða minnkað eftir því frá hvaða sjónarmiði er skoðað, en framangreindur fjöldi 

er viðeigandi þegar tilgangurinn er að athuga hina ýmsu þætti hugans.  Eftir því sem menn ganga 

í gegnum hin mörgu sjöþættu æviskeið, og eftir því sem hin sjöskiptu tímaskeið líða, lenda þeir 

undir áhrif frá hinum sjö geislagreinum sálargeislans.  Síðan hefst starfið við að samfjalla og 

sameina geislagreinarnar sjö í þrjár megingreinar, og þaðan til einingar sálargeislans. 

 

Í fyrsta lagi.  Hin sjögreinda skipting ræður tímaskeiðinu frá séreðlismyndun þar til maðurinn 

leggur inn á Brautina. 

Í öðru lagi.  Hin þrígreinda skipting ræður tímaskeiðinu allt til þriðju vígslunnar. 

Í þriðja lagi.  Við fimmtu vígsluna verður eining geislans ríkjandi, og maðurinn verður þá 

meðvitaður hluti af líkama Himnamannsins. 

 

Sömu hugmynd má útfæra í tengslum við vöknun lífkraftanna innan frumkjarnanna, ef litið er á 

frumkjarnana hvern um sig sem sjöunda meginþáttinn í hverjum hinna þriggja þátta 

                         
3 Geisli mannsins.  „Sérhver mennsk orkustöð er kristallaður geisli Hins 

Algilda sem hefur unnið sig í gegnum þróunina til þeirrar veru sem nú þekkist 
sem mennsk vera.‘‘ -- Some Thougths on the Gita. 
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persónuleikans. 

 

2.  Staðsetning þeirra í sálarlíkamanum. 

 

a.  Mikilvægi geðræna frumkjarnans.  Mikilvægt er að skilja og vekja athygli á einu atriði í 

sambandi við staðsetningu og þróun frumkjarnanna innan ummálshrings sálarlíkamans, en það er 

að geðræni frumkjarninn í sólkerfinu okkar veitir viðtöku miklu flæði krafts eða orku, sem er mun 

meiri örvun og orkuefling en nokkur hinna verður fyrir.  Ástæðurnar fyrir því eru eftirfarandi: 

     Í fyrsta lagi.  Miðpunktur athygli fjórða ríkisins, mannkynsins, er stilltur inn á geðræna vitund, 

ef við lítum á mannkynið sem eina tjáningarheild.  Meiri hluti manna stjórnar efnislíkamanum frá 

geðræna sviðinu í gegnum löngunareðlið.  Geðlíkaminn liggur í beinni kraftlínu um búddíska 

sviðið frá mónadsviðinu, 2-4-6. 

    Í öðru lagi.  Markmið manna er að verða Meistarar viskunnar, eða meðvitaðar einingar í líkama 

Dreka viskunnar eða kærleikans.  Þessu marki nær maðurinn þegar hann getur verið meðvitað 

virkur í búddíska starfstækinu, eða þegar geðræni frumkjarninn víkur fyrir búddíska 

frumkjarnanum. 

     Í þriðja lagi.  Annar meginþáttur Logossins (kærleikur eða raunbirting kærleikseðlis Logossins 

með tilstilli Sonarins) er það sem þetta sólkerfi birtir.  Eftirfarandi má segja um sólkerfið okkar: 

 

a. Það er sonur skyldu, eða löngunar. 

b. Það er móttækilegt fyrir tíðni hins kosmíska kærleiksgeisla. 

c. Það er formið sem þessi kosmíski kærleiksgeisli tjáir sig í gegnum (sem sést í innri 

tengslum milli sjálfsins og ekki-sjálfsins, eða með tvíeðlinu). 

d. Því er stjórnað af hinu kosmíska lögmáli aðlöðunar.  Mónadar kærleikans eru hinn ráðandi 

eiginleiki. (Ég vel sérstaklega að nota orðið „eiginleiki“.) 

 

     Í fjórða lagi.  Sólkerfið okkar, sem Sólarlogosinn lífgar, er orkustöð í hinum kosmíska líkama 

ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR og gegnir þar hlutverki hjartastöðvar.  Í þessu er að finna 

eina af vísbendingunum um leyndardóm rafmagns.  Hinar helgu plánetur, ásamt nokkrum tengdum 

etherhnöttum innan takmörkunarhringsins, eru krónublöð þessarar hjartastöðvar, og eru 

‘krónublöð í Lótusinum’ eða í hjartastöð þeirrar miklu óþekktu Veru sem hefur sömu stöðu 

gagnvart Sólarlogosinum og hann hefur gagnvart Himnamönnunum, sem eru orkustöðvar hans, 

og einkanlega þeim Himnamanni sem lífgar hjartastöð Logossins.  Hinum vandvirka nema verður 

því ljóst að heildarkraftur eða orka sólkerfisins og lífseiginleiki þess hlýtur að vera það sem við 
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nefnum með hinu misvísandi og takmarkandi orði, kærleikur.  Þetta er ástæðan fyrir þeirri 

staðreynd að krafturinn sem streymir í gegnum kosmísku hjartastöðina er mest ráðandi krafturinn 

í birtingu Sólarlogossins, og birtingu Himnamanns; hann framkallar einnig sínar smáheimslegu 

hliðstæður og svaranir; af þessu leiðir hlutfallslegt mikilvægi geðræna frumkjarnans innan 

ummálshrings sálarlíkamans.  Hann er í beinni línu hins virka krafts sem stafar frá kosmískri veru 

og streymir til hans í stöðugt dvínandi styrk, í gegnum Sólarlogosinn í kærleiks-sólkerfi sínu, og 

Plánetulogosinn innan hnattakerfis, Dreka kærleiks-visku. 

Þegar þessum krafti er stýrt á réttan hátt er hann hinn mikli umbreytingarþáttur, sem um síðir mun 

umbreyta manninum í meistara viskunnar, lávarð kærleikans og dreka viskunnar í smærri stíl. 

Að síðustu:  Þetta sólkerfi, hin hlutlæga og efnislega raunbirting Logossins, er mettað geðlíkama 

Logossins, á sambærilegan hátt og gerist hjá manninum.  Þar sem Logosinn hefur vitundarstillingu 

sína í kosmískum geðhjúpi sínum, og hefur ekki enn náð hugrænni vitundarstillingu, er máttur 

hans eða löngunareðli ráðandi fyrir innra lífið eða lífin sem byggja formið. 

Athugi neminn vandlega þessar fimm staðreyndir, veitast honum vísbendingar um hin skilgreindu 

vandamál tilverunnar, um orsakirnar fyrir hita sólkerfisins, um aðferðir hins kosmíska lögmáls 

aðlöðunar og fráhrindingar, sem ræður öllum atómískum formum og um málefni kynhvatarinnar, 

sem eru augljós í öllum ríkjum náttúrunnar.  Þær veita einnig vísbendingu um samsetningu hinnar 

guðlegu Hermafródítu. 

Þess vegna er nauðsynlegt að hafa í huga hið hlutfallslega mikla vægi varanlega frumkjarna annars 

meginþáttar persónuleikans innan takmörkunarhrings sálarlíkamans, og muna að krafturinn sem 

flæðir í gegnum þennan frumkjarna, og er hinn lífgefandi þáttur geðlíkamans, fylgir leið hinnar 

minnstu mótstöðu, og halda mætti því fram að áhrif hans á efnisbirtinguna sé tvöfalt sterkari en 

þau áhrif sem berast í gegnum hina frumkjarnana tvo til samans.  Logosinn tjáir sig núna í gegnum 

Guðlega geislann, annan meginþátt sinn, en sá geisli er samheild geislunar Lávarða viskunnar, 

Himnamannanna, Drekanna sem eru eining og eru kærleikur.  Þessi máttur flæðir í gegnum þá, og 

þeir íklæðast formi, eða eins og H.P.B. segir:  „Frumgeislinn verður farartæki Guðlega geislans.“4  

Líf þeirra lífgar sérhvert efnislegt atóm þegar það er notað til formbyggingar, og líf þeirra er hinn 

                         
4 Guðlegi geislinn felur í sér sjö aðra geisla. 
Hann er svanurinn með sjö ungum sínum. 
Hann er Logos kærleiks-visku með Plánetulogosunum sjö. 
Hann er Hinn mikli maður himnanna, ásamt Himnamönnunum sjö. 
Hann er Hið eina takmarkalausa frumtak, með meginþáttunum sjö. 
  Þetta er hið óhlutlæga. 
Hann er pláneturnar sjö ásamt verunum sem gefa þeim líf. 
Hann er sviðin sjö ásamt þeirra lífgefandi frumtaki. 
Kærleiks-viska er raunbirting á geðrænu eðli (eða löngunum) Sólarlogossins. 

-- S.D. I, 103. 
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guðlegi segulmáttur í heild sinni, eða hið mikla löngunareðli Logossins sem leitar út til ekki-

sjálfsins, og kemur til leiðar hinni kosmísku giftingu; það er hin guðlega birting kynhvatarinnar, 

leit hans að pólarandstæðu sinni, og hin leyndardómsfulla sameining þeirra. 

Þetta ferli er endurtekið í smáheiminum, fylgir eðli hinnar smáheimslegu tilvistar og veldur einnig 

efnisbirtingu hans eða hinnar leyndardómsfullu sameiningar við form. 

 

b. Atómíski þríhyrningurinn.  Hjúpur sálarlíkamans birtist fyrir augum hins skyggna manns sem 

hnattsvið byggt af kraftmiklu lifandi efni; innan hans má sjá þrjá eldlega depla.  Í miðju sviðsins 

er logandi ljósstöð sem stafar frá sér geislum; þessir geislar eru sjö talsins og leika um þessa depla 

eða hringi (sem samsvara rafeindum í efnisatómum) og hafa á þessu stigi mest áhrif á geðræna 

frumkjarnann.  Efnislegi frumkjarninn er staðsettur tiltölulega nálægt hinni pósitífu miðju, og 

krafturinn flæðir í gegnum hann og áfram til geðræna frumkjarnans í formi fimm geisla af marglitu 

ljósi sem blandast hinum kraftmikla og líflega litblæ geðræna frumkjarnans, og eflir hann svo 

mikið að áhorfandanum virðist sem deplarnir tveir hafi blandast saman, eða hinar tvær rafeindir 

runnið saman í eina, og mynda á þann hátt svo sterkan ljósgeisla að svo virðist sem þeir séu að 

leysast upp.  Staðsetning hugareindarinnar innan sálarlíkamans samsvarar plánetunni sem er lengst 

frá sólu.  Einnig hún örvast og eflist, og hinir deplarnir tveir (sem nú má líta á sem einn depil) fara 

að orka á hugareindina, og hliðstæð atburðarás fer af stað og heldur áfram þar til þessir tveir deplar 

– sem snúast um hina pósitífu miðju – fara einnig að nálgast hvorn annan , blandast, renna saman 

og leysast upp.  Miðstöð hins pósitífa lífs safnar saman og samfjallar deplana þrjá, og á þann hátt 

endurtaka hinir þrír eldar persónuleikans í sínum smáa mæli hið smáheimslega ferli sem sjá má í 

samfjöllun rafmagnselds, sólarelds og viðnámselds, þar til glampandi einingin ein er eftir.  Þessi 

lýsandi eining brennir upp sálarlíkamann með sameiginlegum hita tilvistar sinnar, og hverfur aftur 

til sviðs upprunans.  Þannig er maðurinn sjálf Brautin, og einnig pílagrímurinn á Brautinni; þannig 

brennur hann, og er um leið hin brennandi jörð. 

Þessi hliðstæða gildir einnig um smáheiminn þegar litið er á hann frá mónadsviðunum í birtingu 

hans sem mónad, sál og persóna, og þannig gengur starfið áfram í tengslum við Himnamann og 

einnig Sólarlogos.  Ef heilinn er fær um að meðtaka hugmyndina, þá er framgangsmátinn sá sami 

á kosmískum sviðum hjá svo miklum lífverum sem Hinum sjö sólarhöfðingjum Stóra bjarnarins, 

og hinni enn æðri veru sem ENGIN ORÐ NÁ YFIR. 

 

3.  Kraftsveipirnir og sálargeislinn. 

Við munum nú taka til athugunar kraftsveipina innan varanlega frumkjarnans og átta okkur á því 

á hvern hátt þeir verða fyrir áhrifum af sálargeislanum, um leið og við höfum hugfast að við lítum 
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á þá á eftirfarandi hátt: 

Í fyrsta lagi, sem hið innra lífkerfi lífneistans á sviðunum þremur sem snerta manninn í heimunum 

þremur; í öðru lagi, sem sjöunda meginþáttinn í sérhverjum hinna þriggja hjúpa; og í þriðja lagi, 

sem hinn pósitífa kraftkjarna sem heldur saman efni hjúpanna þriggja. 

Við skulum því taka tvennt til athugunar: 

Samsetningu varanlega frumkjarnans 

Muninn á hugareindinni og geðræna og efnislega frumkjarnanum. 

Til að unnt sé að gera þetta með skýrum hætti og draga einhvers konar ákveðna hugmynd fram úr 

hinu myrka sviði hins óhlutlæga, þá skulum við nota framsetningu í töfluformi: 

a.  Samsetning varanlega frumkjarnans:  Varanlegu frumkjarnar geð- og efnissviðsins eru 

hnattsvið gerð úr efnislegu eða geðrænu efni, og einkennast af eftirfarandi eiginleikum: 

Næmni.  Þetta er hin eðlislæga hæfni til að bregðast við sveiflutíðni einhvers eins 

Himnamannanna, sem miðlað er í gegnum tíva, eða Brahma-þátt, þrígreinds eðlis hans.  

Frumkjarninn hefur sinn stað innan áhrifasviðs eins eða annars hinna miklu tíva sem eru Raja-

drottnar sviðs. 

Formbyggingarhæfni.  Þessir tívar tóna fram tvö atkvæði hins þrígreinda smáheimslega orðs og 

eru hver um sig (á sínu eigin sviði) hin samtengjandi áhrif sem safna saman efni í form, og laða að 

efni til birtingar.  Geðræni hljómurinn skapar hinn smáheimslega ‘Son skyldunnar’, og þegar hann 

sveiflast á efnissviðinu leiðir það til efnisbirtingar og hinnar skyndilegu framkomu orkustöðvanna 

sjö á etherísku sviðsstigunum.  Uppbygging hins þétta efnislíkama er afleiðing af sjálfvirku starfi 

í tívaefni sem fylgir í kjölfarið, því ætíð verður að hafa í huga að maðurinn er í eðli sínu etherísk 

vera (hvað efnissviðið áhrærir), og efnisþétti líkaminn er talinn vera ‘neðan þröskuldsins’ innrætt 

séð og ekki talinn sem sjálfstæður eðlisþáttur. 

Tiltölulegum varanleika.  Í sjöunda eðlisþætti allra raunbirtra vera er geymd og þróuð hæfni, áunnir 

eiginleikar og hið atómíska minni, eða með öðrum orðum arfleifð hugsuð-arins, þegar litið er á 

hann frá efnislegu eða geðrænu sjónarmiði.  Í hjúpunum er engan varanleik að finna; þau eru byggð 

í tímabundin form og eyðast þegar hugsuðurinn hefur nýtt alla möguleika þeirra, en sjöundi 

eðlisþáttur hvers hjúps safnar í sig áunnum eiginleikum og geymir þá – samkvæmt 

karmalögmálinu – til seinni tíma afnota, og þeir birtast sem sviðshvöt við hvert nýtt 

raunbirtingartímabil.  Varanleiki frumkjarnans er á sama hátt einnig afstæður, og þegar tímar líða 

og innri eldur atómsins brennur skærar og hinir ytri eldar sálarinnar, sólareldurinn, verkar á hann 

með sífellt magnaðri krafti, leiðir það að lokum til þess að atómið eyðist og hinn innri blossi verður 

svo máttugur að hann eyðir einnig hinum umlykjandi atómveggi. 

Hita.  Í þessum þætti felst munurinn á varanlegu frumkjörnunum á öllum sviðum og hinu atómíska 
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efni sem þau eru hluti af.  Það er ekki auðvelt að gera þennan greinarmun skýrari, né er það ráðlagt 

núna; hinar sönnu staðreyndir málsins eru einn af hinum vel gættu leyndardómum vígslunnar, en 

mögulegt er að skilja að einhverju leyti muninn á milli varanlega frumkjarnans og atómefnisins af 

eftirfarandi atriðum: 

Varanlegur frumkjarni er atóm sem hagnýtt er af einhverri veru sem myndar orkustöð í                   

líkama Sólarlogossins, en annað atómefni er nýtt til uppbyggingar á öðrum hlutum hins           

mikla ljóslíkama. 

Varanlegur frumkjarni er atóm sem hefur komist undir hinn aðlaðandi mátt annars                          

meginþáttarins, en önnur atóm eru aðeins lífguð af þriðja meginþættinum. 

Varanlegur frumkjarni fylgir leið hinnar minnstu mótstöðu krafts, og er að losna undan 

stjórn  Tívalávarðarins og komast undir stjórn hins pósitífa lífs.  Þetta varðar vitundarþróun 

í  efni. 

Varanlegur frumkjarni kemst undir beina stjórn hins lægsta af hinum þremur hópum 

Lípika lávarða, og eru nýtt af þeim til að miðla karma til hinnar sérstöku veru sem notar 

hann. Þeir vinna beint með varanlega frumkjarna manna, og valda áhrifum með tilstilli                      

formsins allt þar til þeir hafa nýtt alla sveifluhæfni viðkomandi atóms; þegar svo er                  

ástatt færist atómið yfir á stig myrkvunar, eins og gerast mun hjá öllum sjöundu                       

eðlisþáttum allra forma.  Það kemst undir áhrif fyrsta meginþáttarins sem birtist sem                

Eyðandinn. 

Hafið hugfast að með þessum staðhæfingum erum við að fjalla um smáheiminn, og varanlegu 

frumkjarnana sem tengjast honum; hvað varðar Sólarlogosinn, sem raunbirtist í sólkerfinu, þá 

erum við aðeins að fjalla um einn frumkjarna, og það er efnislegi frumkjarni Hans.  Það er því 

staðreynd að innan varanlega frumkjarna Sólarlogossins dylst hæfnin til að bregðast meðvitað við 

sveiflutíðni allra sviða, ráðgátan um karmískan tilgang efnisbirtingar Hans, og þar er falinn 

leyndardómur athafna Hans; en okkur er ekki enn unnt að skyggnast inn í leyndardóma þriggja 

lægri varanlegu frumkjarna Hans þar sem þeir eru sem ein heild innan orsakalíkama Hans.  Þar til 

okkur er það mögulegt er tilgangslaust fyrir okkur að geta okkur til um eðli tilvistar Hans. 

Munurinn á þeim:  Hugareindin hefur einstæða og sérstaka stöðu í tengslum við manninn, 

hugsuðinn í orsakalíkamanum.  Við munum fjalla um þetta atriði bráðlega, en látum nægja að 

upplýsa að leyndardómurinn felst í eðli Himnamannanna sjálfra.  Eftirfarandi hliðstæða felur í sér 

lykilinn að þessum leyndardómi, en aðeins er unnt að gefa hann til kynna, og láta nemanum það 

verkefni að uppgötva sannleikann af sjálfsdáðum.  Á þremur sviðum hinnar guðlegu birtingar – 

æðstu sviðunum þremur – er um að ræða þrjá birtingaþætti; á búddíska sviðinu, fjórða kosmíska 

ethernum, birtast guðlegu etherorkustöðvarnar, það eru kraftsveipirnir sem lífga þrjú lægri svið 
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efnislegrar birtingar.  Í tengslum við Himnamennina er önnur birting, og á búddíska sviðinu má 

finna þriðja meginþátt þeirra, en meginkraftbirtingu þeirra er að finna á kosmíska loftkennda 

sviðinu, eða hugarsviðinu; þeir eru í eðli sínu hinir guðlegu hugsuðir, þeir sem nefndir eru 

Manasapútrar.  Ef við skoðum málið frá sjónarmiði smáheimsins, og lítum á hann sem orkustöð í 

líkama Himnamanns, er um að ræða aðra minni niðurstigningu í hinni loftkenndu eða eldlegu 

birtingu Sólarlogoss.  Þetta snýst um hin þrjú æðri sviðsstig þess sem nefna mætti raunbirtingu 

hinna þriggja æðri þátta mannsins í hugrænu efni, en á fjórða sviðsstiginu eru hugarorkustöðvar 

mannsins innan ummálshrings hugarlíkama hans, en hugareindin er hinn sameinandi þáttur þeirra.  

Eins og áður hefur verið vikið að þá er þetta allt mikill leyndardómur, og nokkuð sem ekki er unnt 

að fjölyrða um frekar. 

b.  Sviðin og eldleg orka.  Það virðist æskilegt að taka hér til athugunar samsvaranir á sviðunum 

og hinum sjö sviðsstigum, en minna um leið nemann á að við erum að fjalla um sviðin 5 sem 

þróunarvettvang Sólarlogoss, en ekki eingöngu sem þróunarumhverfi mannsins.  Í sólkerfunum er 

um að ræða: 

                         
5 1.  Sólkerfissviðin sjö eru: 
 

1. Guðlega sviðið ...................Logos ........................... Fyrsti kosmíski etherinn 
2. Mónadsviðið ......................Mónad .......................... Annar kosmíski etherinn 
3. Andlega sviðið ......................................................... Þriðji kosmíski etherinn 
4. Innsæissviðið............................................................ Fjórði kosmíski etherinn 
5. Hugarsviðið ........................Sál ................................ Loftkennda sviðið 
6. Geðsviðið ................................................................. Fljótandi sviðið 
7. Efnissviðið ............................................................... Gróft efni 

 
2.  Sjöskiptingin í hugtökum eldlegrar orku er: 
 

a. Svið hins guðlega lífs Faðir 
b. Svið mónadlífsins Sonur Akasa 
c. Svið atma Heilagur andi Aether 
d. Svið Búddhi, innsæi Miðjan Loft 
e. Svið hugans  Eldur 
f. Svið langana  Astral ljósið 
g. Svið efnisins  Ether 

 
Hugsun Hugarform Efnisbirting 

 Smáheimur Stórheimur 
 
3.  Svið þróunar Logossins Sjö svið 

Svið þróunar Sonarins Sex svið 
Svið þróunar mónadsins Fimm svið 
Svið mennskrar þróunar Þrjú svið 

 
Sjö er tala birtingarinnar í heild sinni. 
Þrír er tala vitundarinnar. 
Einn er tala Lífsins eða Andans. 

 
4.  Rafmagnseldur Sólareldur Viðnámseldur 

Faðir Sonur Heilagur andi 
Andi Vitund Efni 
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Í fyrsta lagi æðri sviðin þrjú, sem með réttu hafa verið nefnd svið hinna þriggja meginþátta, í öðru 

lagi sjöunda guðlega meginþáttinn á fyrsta sviðinu, sem við getum litið á sem þann drifkraft í þéttu 

efni sem myndaði raunbirtingarlíkama hans. 

Á öðru sviðinu eru Himnamennirnir sjö sem eru meginorkustöðvar hans.  Þar eru einnig aðrir, en 

okkur varðar ekki um þá hér.  Þessir síðarnefndu hafa náð sérstöku markmiði og eru fulltrúar 

orkustöðva sem eru óvirkar núna eða ekki í birtingu, þar sem hinn guðlegi kúndalíni kraftur hefur 

snúið athygli sinni frá þeim.  Með öðru númerakerfi mynda þeir hina tíu innræðs lífs, og einnig má 

telja þá tólf, og þá mynda þeir tólfblaða lótus hjartastöðvarinnar í líkama ÞESS SEM ENGIN ORÐ 

NÁ YFIR. 

Á fjórða kosmíska ethernum, búddíska sviðinu, eru etherorkustöðvar Logossins.  Þar eru staðsettar 

etherísku pláneturnar og Sólin, ef litið er á hana sem miðpunkt búddíska meginþáttarins.  Þaðan 

lífgar Logosinn efnislega raunbirtingu sína. 

Á lægri sviðunum þremur má að síðustu nefna loftkennda, vökvakennda og efnisþétta líkama hans 

eða hjúpa, sem mynda einingu á einn sérstakan hátt; þeir eru jafn mikil samhæfð heild og æðri 

sviðin þrjú mynda sameinaða þrígreinda tjáningu hinna þriggja persóna Þrenndarinnar. 

Sjá má hliðstæðu í sviðsstigum hvers sviðs í sólkerfinu, og það mun verða æ greinilegra eftir því 

sem maðurinn öðlast skýrari sýn, og getur þá gengið sjálfur úr skugga um sannindi lífsins á innri 

sviðunum.  Við skulum líta stuttlega á þessi svið og rannsaka lífið eða birtingu orkunnar á þeim, 

með aðaláherslu á hin fjögur lægri, en síður á þau sem ekki snerta manninn náið. 

Guðlega sviðið.  Fyrsta, annað og þriðja sviðsstig fyrst kosmíska ethersins bregðast annað hvort 

sérstaklega við sveiflutíðni eins af meginþáttunum þremur, eða þeim kosmísku verum sem miðla 

áhrifum sínum til efnis sviðanna utan frá sólkerfinu.  Á fjórða sviðsstiginu gerist fyrsta blöndun 

eldlegu lífanna þriggja, sem mynda frummynd þeirrar birtingar rafmagnskrafts sem um síðir leiðir 

til framkomu Sona ljóssins á næsta sviði.  Í þessum raffræðilega skilningi eru æðri sviðin þrjú ætíð 

birting hins þrígreinda anda, hin lægri þrjú birta hinn þrígreinda efnisþátt, og svið 

sameiningarinnar, þar sem nálgunin á sér stað á braut heimhvarfsins, markar stund árangurs og 

sigurs.  Þar á eftir fylgir myrkvun.  Af þessu leiðir að á sérhverju sviði sólkerfisins er að finna 

fjórða sviðið, sem er staður baráttunnar fyrir fullkominni uppljómun og lausnar í framhaldinu, 

vígvöllurinn sem nefndur er Kurukshetra.  Fyrir manninum er fjórða eða búddíska sviðið, svið 

sigursins, og markmið viðleitni hans, fyrir Himnamanninum er það vígvöllurinn, en fyrir 

Sólarlogosinum er það hin brennandi jörð. 

Þessi aðgreining sviðsstiga sólkerfissviðanna í hærri þrjú, lægri þrjú og miðstig samræmis er 

aðeins svo frá sjónarmiði rafmagnsfyrirbrigða, en ekki frá sjónarmiði hreins anda eða hreins efnis, 

ef litið er á þau óháð hvort öðru.  Hún tengist leyndardómi rafmagnsins og birtingar ljóss.  Þrjú 
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hærri sviðin tengjast miðkröftunum eða lífunum, en þrjú lægri sviðin tengjast minni kröftunum 

eða lífunum.  Við þurfum að hafa þetta skýrt í huga og muna að fyrir dulfræðingnum er ekkert til 

sem nefnist efni, heldur aðeins kraftur á mismunandi stigum, aðeins orka með mismunandi 

eiginleikum, aðeins líf sem stafa frá mismunandi uppsprettum, hvert um sig sérstakt og aðgreint, 

og aðeins vitund sem framkallar vitsmunaáhrif með atbeina rúmsins. 

Mig langar til að benda á að lávarður Agni sýnir fram á eldlegt líf sitt á atómísku sviðsstigi hvers 

sviðs; hann birtir sig sem sólareldur á öðru, þriðja og fjórða, og sem viðnámseldur á fimmta, sjötta 

og sjöunda.  Frá sjónarmiði smáheimsins, birtist maðurinn, neistinn í loganum, sem rafmagnseldur 

á öðru sviðinu, eða á öðru kosmíska ethersviðinu; sem sólareldur á þriðja, fjórða og þremur hærri 

sviðsstigum fimmta sviðsins, og sem viðnámseldur á lægri sviðsstigum hins fimmta, og á sjötta og 

sjöunda sviðinu. 

c.  Sviðin og eldarnir þrír.  Á sérhverju sviði er í afstæðum skilningi um að ræða: 

a. Rafmagnseld, sem birtist sem megin mótandi þátturinn á hinum æðri þrem. 

b. Viðnámseld, sem mest ráðandi þátturinn á hinum lægri þrem. 

c. Sólareld, sem birtist sem loginn sem verður til við sameininguna á miðlæga 

sviðinu. 

 

Í sólkerfinu má sjá þetta í tengslum við Himnamann á búddíska sviðinu, þar sem þeir ljóma fram 

í gegnum etherorkustöðvar sínar.  Í tengslum við manninn á hugræna sviðinu má sjá sambærilegar 

hliðstæður; þrjú æðri sviðsstigin tengjast þætti andans í orsakalíkamanum, þrjú lægri sviðsstigin 

tengjast fyrst og fremst hugræna hjúpnum, eða viðnámseldinum; en á fjórða sviðsstiginu er að 

finna orkustöðvar hugarlíkamans.  Hið sama má segja um manninn á efnissviðinu – ether 

orkustöðvar hans eru staðsettar í efni fjórða sviðsstigsins. 

Sérhver persóna Þrenningarinnar raunbirtist á sama hátt og maður, sem andi, sál og efni.  Hvað 

Brahma varðar, er um að ræða þátt andans sem lífgar þrjú æðri sviðsstig allra sviðanna, eða fyrsti 

eldþátturinn.  Sál hans er að finna á fjórða sviðsstigi hvers sviðs þar sem ether orkustöðvar allra 

vera í birtingu eru staðsettar.  Efnisþáttur hans sést fyrst og fremst á þrem lægri sviðsstigunum.  

Hér höfum við því hina fjörutíu og níu elda efnisins, eða hina sjö elda hvers sviðs, eining hinna 

æðri þriggja og lægri þriggja framkalla blossann sem við nefnum eldhjól, eða orkustöðvarnar á 

fjórða sviðsstigi hvers sviðs. 

Aðstæður eru svipaðar hjá öðrum meginþættinum.  Á öðru sviðinu blossar fram rafmagnsþáttur 

sólareldsins, og birtist þannig einnig á þriðja og fjórða sviðinu, en megin birting hans er á hugrænu 

sviðstigunum, þar sem hann skín út frá orsakahjúpum sálarheildanna.  Þá eru aðeins eftir tvö og 

hálft svið eftir fyrir birtingu viðnámseldsins, átján sviðsstig sem öll tengjast þriðja meginþætti 
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annarrar persónu guðlegu Þrenndarinnar. 

Hjá manninum, smáheiminum, er hliðstæð skipting möguleg; hægt er að skoða mónadinn í 

þrígreindu eðli sínu á sínu eigin sviði, sama gildir um sálarþáttinn, og Brahma þátt sálarinnar er að 

finna í frumkjörnunum.  Nemar ættu því að rannsaka vandlega: 

 

1. Sviðin.  Raunbirting Brahma, þriðji eða efnislegi meginþátturinn.  Þessi vera er þrígreind á                  

sama hátt og augljóst er með hinar tvær.  Athuga þarf vandlega sviðin þar sem                                      

rafmagnseldurinn birtist, svið lægra eðlis hans, og staðinn þar sem ljósið blossar fram eða                    

eldurinn logar.  Brahma er hið pósitífa líf efnisins; hann opinbera efnið og hið sýnilega ljós. 

2. Sveiflutíðni.  Raunbirting annars meginþáttarins.  Þessi sveiflutíðni vitundar er megin-orðin                 

þrjú sem eru samheild sálarlífsins, hin þrjú minni sem ráða þriðja þætti sálarinnar, og hljómur              

einingarinnar sem er það sem hljómar nú. 

 

Hina þrjá meginþætti andans eins og þeir sjást, er aðeins hægt að tjá með hugtökum hinna tveggja 

í þessu sólkerfi, og um eðli þeirra utan sólkerfisins er ekkert unnt að tjá svo að gagni megi koma á 

núverandi stigi skilnings. 

Ofangreindar hugmyndir um sviðin og hið nífalda eðli alls sem er færir mann inn á svið sem enn 

eru næstum utan mannlegs skilnings; það er þó aðeins þegar vísindamenn fara að rannsaka 

þrígreint eðli efnisins að menn fara að nálgast sannleikann, og skilningur fæst á hinu sanna eðli 

rafmagnsfyrirbrigða.  Þá og aðeins þá munu menn virkja og nýta rafmagn sem eina heild, en ekki 

aðeins einn þátt þess eins og gert er nú á tímum; allt og sumt sem hagnýtt er nú í viðskiptalegum 

tilgangi er hinn negatífi þáttur rafmagnsins.  Nauðsynlegt er að hafa í huga að þetta hugtak er notað 

í þeim skilningi að það er negatíft þegar það er skoðað út frá sólarrafmagni.  Þegar menn hafa 

uppgötvað hvernig á að nálgast og nýta pósitíft sólarrafmagn í tengslum við negatíft 

pláneturafmagn, mun koma upp mjög hættuleg staða, og það mun verða einn af þáttunum sem um 

síðir mun leiða til eyðingar fimmta kynstofnsins í eldi.   Við þær miklu náttúruhamfarir „munu 

himnarnir líða undir lok með miklum gný og frumefnin sundurleysast í brennandi hita“ – eins og 

sagt er í Biblíunni. 6  Þetta mun sjást í enn magnaðri mæli í næstu umferð, og valda þá þeirri 

eyðingu mannsforma í eldi sem hefur mistekist að ná tilsettu marki, veita gríðar-legum fjölda af 

lífunum lausn frá efnissviðinu, og „hreinsa“ þannig Jörðina um tíma af þeim þáttum sem annars 

myndu verða til að hindra rás þróunarinnar.  Eftir því sem tímaskeiðin líða komast þessir eldlegu 

                         
6 Biblían.  2.  Pétursbréf, 3:10. 
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straumar smám saman í jafnvægi, sem verður til þess að skapa samræmisfullar aðstæður á Jörðinni 

og andlegt jafnvægi, sem mun bjóða upp á tilvalið umhverfi fyrir andlega sinnaða menn. 

Það er ekki fyrr en þrígreindur eðlisþáttur sálarinnar verður rannsakaður af sálfræðingum að 

leyndardómur vitundarinnar mun opinberast, og eðli hinna þriggja segul-mögnuðu heilda með 

sínum ýmsu undirgreiningum og áhrifamikilli útgeislun verður að þekktri staðreynd meðal 

almennings.  Hér er um að ræða markvissa þróun hins sálræna eðlis samkvæmt lögmálinu með 

vísindalegri útvíkkun vitundarinnar, sem mun um síðir breyta aðstæðum þannig að vinnan sem 

unnin er til undirbúnings fyrstu vígslunni mun verða að fullu útræð, og ekki lengur hluti af innræðu 

ferli.  Þegar tímar líða mun sú viðleitni mannsins til að undirbúa orkustöðvarnar af eigin hvötum 

fyrir beitingu vígslusprotans við fyrstu vígsluna verða viðfangsefni fræðirita og fyrirlestra, og 

verða hluti af venjulegum hugmyndaheimi fjöldans.  Þetta mun svo aftur leiða til klofnings milli 

hópanna tveggja um miðbik fimmtu umferðarinnar.  Hafa verður í huga að þessi klofningur mun 

verða hluti af náttúrulegu ferli, en ekki þröngvað upp á fólk með harkalegum stjórnunaraðferðum.  

Þeir sem vita og nemar viskunnar munu aðgreina sig meðvitað sem heild frá þeim sem ekki vita 

og þeim sem ekki hafa áhuga.  Þessi aðgreining verður sjálfsköpuð og eðlileg afleiðing heildislífs; 

hún verður þó aðeins tímabundin, vegna þess að grundvallarmarkmiðið verður að stefna að enn 

nánari samruna; aðgreiningin verður fyrst og fremst til marks um aðgreiningu hinna fjögurra lægri 

geisla vitundar og hinna þriggja æðri.  Þetta er einnig leyndardómur sem dylst í sambandi hinna 

fjögurra útræðu Kúmara, 7 og hinna þriggja innræðu, og frá sjónarmiði mannsins er þetta 

aðgreining þeirra sem eru að þroska vitund þrenndarinnar frá þeim sem enn lifa lífi ferndarinnar.  

Þetta snýst um þá sem bregðast við Sólarlogosinum, sem greinir þá frá þeim sem eru eingöngu 

undir áhrifum frá stjórn tungljöfranna.  Með hugtökum elds:  Þeir sem verma sig með 

viðnámseldinum, en skynja ekki enn hita sólareldsins, dvelja í hellinum og lifa því í myrkri; en 

hinir, sem eru upplýstir af sól viskunnar og baða sig í geislum sólarhitans, dvelja í ljósinu og njóta 

í æ ríkari mæli frelsis og lifandi tilvistar. 

Hið raunverulega gildi þriggja meginþátta andans er aðeins að verða ljóst vígsluhöfum af hárri 

gráðu, og er ekki tjáanlegt með orðum, né skilið af mönnum fyrr en þeir hafa horfið úr mannríkinu 

og komist inn í andlega ríkið.  Það er því til lítils fyrir okkur að staldra við og fjalla um þá í löngu 

máli. 

Við getum dregið saman efnið með hugtökum Skýringaritsins forna, sem H.P.B. vitnaði svo oft 

til: 

                         
7 S.D. I, 116, 493; II, 112, 149. 
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„Hinir blessuðu dylja þrígreint eðli sitt, en opinbera þrígreindan kjarna sinn í gegnum þrjá 

stóra hópa atóma.  Þrjú eru atómin, og þreföld útgeislunin.  Innri kjarni eldsins dylur sig 

og er aðeins þekkjanlegur út frá útgeislun og því sem geislar.  Það er aðeins eftir að loginn 

deyr út og hitinn greinist ekki lengur að hægt er að þekkja eldinn.“ 

 

Við getum nú haldið áfram við athugun okkar á leyndardómi hugareindarinnar, og veitt athygli að 

hvaða leyti hún er ólík hinum frumkjörnunum; þá getum við tekið saman í stuttu máli allar þær 

miklu innræðu upplýsingar sem til eru um frumkjarnana, en þær munu nægja í mörg ár sem 

grundvöllur athugana fyrir dulfræðinema.  Frumkjarnarnir og innra eðli þeirra mun verða 

leyndardómur um langan tíma, og aðeins verður unnt að láta í té fáeinar almennar vísbendingar. 

Grundvallarmunurinn á hugareindinni og hinum tveim frumkjörnunum er sú staðreynd að hún 

hefur aðeins fjóra kraftsveipi í stað sjö.  Þessu veldur sjálf þróunin, því að hugareindin er fyrsti 

meginþáttur persónuþrenndarinnar, eða mannsins sem lifir á þremur lægri sviðunum.  Við tilfærslu 

hans inn í andlega ríkið eru þessir þrír þættir – hugar-líkaminn, geðlíkaminn og efnislíkaminn – 

samfjallaðir inn í hina æðri með tvíþættu ferli: 

 

1. Vitundarstillingin færist úr lægri þremur frumkjörnunum inn í frumkjarna þrenndarinnar. 

2. Krafturinn, sem þessir þrír frumkjarnar framleiða og fela í sér, rennur saman við og 

blandast                þremur æðri kraftpunktunum. 

 

Frumkjarni er hinn pósitífi kjarni eða efnisvísir hjúpsins sem hann tilheyrir.  Hann er grundvöllur 

formbyggingarinnar, og er bókstaflega öflugur kraftpunktur, sem stafar frá öðrum meginþætti 

mónadsins, sem dregur til sín og byggir síðan í form hinn negatífa eða þriðja meginþátt.  En hér 

þarf að muna að þessi annar meginþáttur er sjálfur tvíþættur, og þegar við erum að athuga 

frumkjarnana erum við að fást við hinn kvenlega þátt hans.  Kraftsveipirnir eru því orkustraumar, 

eða lífmagn annars meginþáttarins sem dreifist rúmfræðilega innan hjúpsins sem samsettur er úr 

orku eða efni þriðja meginþáttarins.  Það sem hefur verið sagt um hlutlægni, eða hið kosmíska 

atóm, má einnig staðhæfa um frumkjarna mannsins í smáheiminum: 

 

„Frumgeislinn er starfstæki guðlega geislans. 8“Negatífur kraftur myndar mót fyrir pósitífan kraft.  

Atóm eru aðeins kraftstöðvar, og orkustöðvarnar eins og við þekkum þær eru aðeins samsafn 

                         
8 S.D. I, 108. 

 



402 
 

kraftpunkta sem hafa náð ákveðnu þróunarstigi, og eru farnir að bregðast við fyrsta mikla 

meginþættinum, eða rafmagnseldi, að einhverju leyti. 

 

Þessa setningu ætti að íhuga með athygli, því í henni dyljast miklar upplýsingar fyrir nemann, og 

ef skilningur næst á henni mun það leiða til þess að ljósi þekkingar verður varpað á vandamál 

raunbirtingarinnar.  Þetta snýst um leyndardóm staðsetningar hinna ýmsu náttúruríkja innan hins 

guðlega líkama, og um stöðu þeirra og hlutverk, því allt byggist á kraftgerðinni sem lífgar, á 

samspili kraftsins í efninu, á hinum tvígreinda, þrígreinda eða sameinaða krafti, og á hinni 

sjögreindu birtingu í formi. 

Sérhvert atóm er miðpunktur krafts, sjálfs efniskraftsins, lífs eða orku þriðja meginþáttarins, lífs 

þeirra kosmísku Veru sem er fyrir Logosinum hinn negatífi þáttur rafmagns. 

Sérhvert form 9 og samsafn atóma er einfaldlega kraftstöð sem verður til með virkni hins pósitífa 

krafts og samspili hans við negatífa orku.  Það er lífkraftur annars meginþáttarins í samvinnu með 

hinum þriðja sem framkallar – í tíma og rúmi – þá ímynd eða blekkingu sem birtist um tíma og 

                         

1. 9
 Guðlegar hugmyndir streyma frá hinu óhlutlæga til hins hlutlæga eða sýnilega. 

a. Hið hlutlæga er komið frá hinu óhlutlæga. – S.D. I, 407. 
b. Hvöt er anda orka sem orsakar hlutlægni. – S.D. I, 349, 683. 
c. Logosinn gerir leynda hugsun hlutlæga. – S.D, II, 28. 

2. Þrennt sem er nauðsynlegt áður en nokkuð orkuform getur orðið hlutlægt. – S.D. I, 89. 
a. Vöntun ................Aðgreining.  Upprunahvöt.  Orka.  Vilji. 
b. Form ....................Eiginleiki eða lögun.  Náttúra.  Kærleikur. 
c. Efni ......................Hlutlægt svið.  Vitsmunaleg virkni.  Sjá S.D. III, 561. 

3. Lífið er til á undan formi. – S.D. I, 242. 
a. Hugsuðurinn er ætíð til. – S.D. II, 28. 
b. Kraftur lífs umbreytist í orku hugsunar Logossins. – Sjá S.D. III, 179. 

4. Andinn þróast í gegnum form og út úr formi. – S.D. I, 680. 
a. Andinn verður að ná fullri sjálfsvitund. – S.D. I, 215. 
b. Form er fangelsi andans. – S.D. II, 775. 
c. Formið er lögmál takmörkunar. – S.D. III, 561. 
d. Andi lífgar alla hjúpa. – S.D. I, 669 athugasemd. 
e. Andi gengur í gegnum hringrás tilvistar. – S.D. I, 160. 

5. Form á uppruna sinn í tívum. – S.D. I, 488. 
Þeir eru til í tveim meginhópum: 
a. Ahhi eru starfstæki guðlegrar hugsunar. – S.D. I, 70. 
b. Her raddarinnar. – S.D. I, 124. 
Þeir eru samheild efnis fjögurra æðri sviðanna og þeirra þriggja 
lægri. 

6. Til er form sem sameinar öll form. – S.D. I, 118.  Sjá S.D. I, 77. 
Þetta form er samheild alls hins raunbirta, eða allt svið 
sólkerfisins.  Það innifelur: 
a. Hnattakerfin tíu og allt sem er þar. 
b. Alla minni hluti innan sólkerfisins. 
c. Tívaþróunina og mannkynsþróunina. 
d. Öll ríki náttúrunnar. 
e. Guði efnisþróunarinnar og Guði andlegu þróunarinnar. 
f. Sérhvert efnisatóm á öllum sviðum. 

7. Öllum formum er eytt með reglubundnu millibili.  Lesið vandlega S.D. I, 397-401. 
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dregur að sér athyglina, og lætur eins og efnið sé eitthvað hlutlægt, fast og varanlegt.  Í 

raunveruleikanum er ekki til nein hlutlægni; það eru aðeins mismunandi gerðir krafts, og áhrif sem 

þeir hafa á vitundina með samspili sínu. 

Handan allra forma og alls efnis (enn næstum ósnert og óþekkt) liggur þriðja tegund krafts, sem 

hagnýtir hina tvo til að mynda smám saman samræmi, og er sjálfur á sínu eigin sviði samheild hins 

annars.  Hann má nefna: 

a. Hið eina samfjallandi líf. 
b. Rafmagnseldur. 
c. Jafnvægispunktur. 
d. Eining eða samræmi. 
e. Hreinn andi. 
f. Máttugur vilji. 
g. Tilvist. 

 

Þetta er kraftur sem vinnur í gegnum tvígreinda raunbirtingu aðgreindra krafta, í gegnum orku 

efnisins, samloðun formanna, í gegnum orkustöðvar og orkupunkta.  Hann er FÓHAT í þrígreindri 

birtingu, en síðasti eða þriðji þátturinn er enn óþekktur og ógreinanlegur. 

Þetta leiðir mig að því sem áður var minnst á að hugareindin geymir aðeins fjóra af 

orkustraumunum.  Sérhver kraftstraumur í frumkjörnunum sveiflast í samræmi við tón ákveðins 

sviðsstigs, og þjónar þeim tilgangi að vera miðill fyrir lífmögnun á efni sviðsstigsins, sem er notað 

í einhvern ákveðinn líkama í kringum frumkjarnann.  Þetta er kraftur Himnamannsins þar sem 

hann lífgar frumurnar í líkama sínum, og viðheldur þeim í einni samfelldri heild.  Hér þarf að hafa 

í huga að frá sjónarmiði smáheimsins er hinn hreini andi eða rafmagnseldur í þessu sólkerfi sem 

órætt hugtak.  Maðurinn getur öðlast heildisvitund; hann getur sveiflast í takt við tón 

Himnamannsins í hvers líkama hann er sem fruma; hann getur birt viðnámseld og sólareld í 

hlutfallslegum fullkomleika, en það tilheyrir síðara stórtímabili að leiða í ljós hið sanna eðli 

andans.  Þegar við lítum á manninn sem tilheyrir fjölskyldu mannkynsins þá er þetta augljóst og 

sjá má samsvörunina.  Þar til hann hverfur úr heimunum þremur, og þar til hann verður meistari 

viskunnar, dylst sannleikurinn í þessum þremur þáttum.  Hugareindin er ekki sjögreindur 

frumkjarni, hún bregst aðeins við fjórum krafttegundum, en ekki við allri vídd bylgjusviðsins.  Hér 

er að finna ástæðu til umburðarlyndis.  Allt þar til maðurinn er að komast undir stjórn sálarinnar á 

meðvitaðan hátt, og er byrjaður að skynja sveiflutíðni hugræna frumkjarnans, er til lítils að vænta 

þess að hann bregðist við ákveðnum hugsjónum, né að hann skilji ákveðnar hliðar sannleikans.  

Hugareindin dugir fyrir þörfum hans, en enga brú er að finna milli hennar og hugræna 

frumkjarnans. 

Þróun mannsins í fjórða ríkinu takmarkast við tvö og hálft svið, og það er ekki fyrr en hann nálgast 
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Veginn og fer að feta hann að hann byrjar að komast út fyrir þau.  Frá sjónarmiði hins venjulega 

manns í efnislegri birtingu, er sálarvitundin innan ummálshrings orsakalíkamans jafn óræð og 

Logosinn, ef litið er á hann sem þá veru sem lífgar og dvelur í sólkerfinu.  Þessi tvö og hálft svið 

eru sérstaklega áhugaverð fyrir Logosinn, þar sem þau ná yfir: 

Það sem liggur fyrir honum neðan við þröskuld vitundarinnar. 

Þær orkustöðvar sem hin guðlega kúndalíni er að hverfa frá. 

Það sem ekki telst vera sjálfstæður eðlisþáttur. 

Það sem er smám saman að hverfa úr birtingu. 

Ógerlegt er að fjalla frekar um þennan leyndardóm. 

4.  Samantekt. 

Áður en við höldum lengra væri gagnlegt að taka saman nokkrar staðreyndir um kraftsveipina og 

atómið, en eftir það getum við fjallað um orsakalíkamann og manninn, eða einstaklinginn. 

1.  Fjórir lægri kraftsveipirnir eru með ákveðnum hætti undir stjórn geisla persónuleikans. 

2.  Fimmti og sjötti kraftsveipurinn eru aðallega undir stjórn sálargeislans, hver svo sem hann kann 

að vera. 

3.  Fimmti kraftsveipurinn hefur sérstakt gildi að því leyti að hann samfjallar hina fjóra lægri.  Hann 

er sá þriðji þegar straumar kraftsveipanna eru taldir út frá atómpólnum.  Hann bregst við fimm 

krafttegundum. 

4.  Kraftsveipirnir eru í raun tíu talsins, þrír meiri og sjö minni.  En frá sjónarmiði einingar þá eru 

þeir hinir minni fjórir og hinir meiri þrír.  Þeir þrír sem eftir eru teljast með hinum meiri þrem, þar 

sem þeir eru í raun bein endurspeglun þeirra. 

5.  Frumkjarnarnir eru ekki hjartalaga eins og sýnt er í ákveðnum bókum.  Viss fjöldi atóma eru af 

þeirri gerð, en þau eru ekki frumkjarnarnir sem eru með ákveðnum hætti hnattlaga og lítilsháttar 

flatir við toppinn, þar sem hliðstæðu pólsins er að finna, og hann er jafn flatur á neðra yfirborði. 

6.  Tilhögun kraftsveipanna innan frumkjarnans er mismunandi eftir sviðum, og sú sem oftast er 

lýst eru tilhögunin á efnissviðinu.  Staðsetning þessara örsmáu kraftiða og innri samspil á hverju 

sviði fyrir sig er einn af leyndardómum vígslunnar og má ekki gefa upp.  Aðeins má láta í té eina 

vísbendingu til leiðbeiningar fyrir nema:  Tilhögun orkustraumanna í geðræna frumkjarnanum er 

þannig að orkusveipirnir líkjast hjarta, þótt mjói endinn sé ekki til staðar.  Í búddíska 

frumkjarnanum líkjast kraftsveipirnir tölunni átta í lögun með orkustraum sem sker hinn tvöfalda 

hring. 

7.  Því nær sem nálgast er raunveruleikann, því einfaldari er tilhögun kraftsveipanna.  Í lægri 

þremur frumkjörnum mannsins er þeir sjögreindir, en hinir þrír æðri innihalda aðeins þrjá 

kraftsveipi – hina þrjá meiri. 
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8.  Takið eftir að það eru sex frumkjarnar sem tengjast mannkynsþróuninni, en Himnamaður er 

aðeins með fimm, og þá aðeins einn sem er staðsettur innan sólkerfisins.  (Leyndardómur plánetu 

og miðlægs hennar lífs hefur ekki enn verið opinberaður.  Hann tengist annarri raunbirtingu sem 

ekkert er vitað um nú á tímum.) 

9.  Hafa þarf í huga að við erum að fjalla um efnisbirtingu þessara miklu vera og að frumkjarnar 

þeirra eru utan sólkerfisins, ef efnislegi frumkjarninn er undanskilinn. 

10.  Orsakalíkami Himnamannanna er að finna á þriðja sviðsstigi kosmíska hugarsviðsins, en 

orsakalíkamar Sólarlogossins og hinna þriggja persóna guðlegu þrenndar-innar eru að finna á 

fyrsta sviðsstiginu. 

11.  Frumkjarnar manna eru á atómíska sviðsstigi hvers sviðs, með einni undantekningu sem er 

hugareindin.  Frumkjarnar dýraríkisins eru á öðru sviðsstiginu, frum-kjarnar jurtaríkisins eru á því 

þriðja, og frumkjarnar steinaríkisins á því fjórða.  Það er því náin samsvörun á milli þessara 

kraftpunkta heildanna – mennskra eða annarra – og hnattakeðju, hnattar og umferðar, og með 

nákvæmri rannsókn á þeim fæst aukinn skilningur.  Samheild frumkjarnanna í einhverju sérstöku 

náttúruríki myndar orkustrauma eða atómvafninga í hinum stærri sólarverum eða tunglverum, en 

hins vegar myndar samheild frumkjarna manna í andlega ríkinu (þrír frumkjarnar þrenndarinnar, 

atma-búddi-manas) atómkraftstrauma innan vissra orkustöðva. 

12.  Eftir því sem líður á þróunina verða frumkjarnarnir geislunarvirkir, og afleiðingin innan 

orkustöðvarinnar er greinileg hækkun á sveiflutíðni. 

13.  Frumkjarnarnir tengjast sólarverum ef þeir eru staðsettir á eða yfir æðri hugarsviðinu.  Þeir 

tengjast tunglverum á lægri hugarsviðinu, geðræna sviðinu og efnissviðinu. 

14.  Í núverandi sólkerfi raunbirtast eftirfarandi verur í gegnum: 

 

I. Einn frumkjarna . . . . efnislegan. 

a. Sólarlogos. 
b. Æðri geislarnir þrír, eða Lávarðar eiginda. 
c. Himnamennirnir sjö. 
d. Hinir fjörutíu og níu höfðingjar plánetukeðja. 

II. Tvo frumkjarna . . . . efnislegan og geðrænan. 

a. Hinir sjö Lávarðar hnatta í hverri keðju. 
b. Hinir fjörutíu og níu mannkynshöfðingjar kynstofna 
c. Hinar sjötíu og sjö verur sem lífbirta form – þetta er hópur sólarvera sem tengjast                    
formbyggingu, og vinna fyrst og fremst á fyrsta geislanum. 
d. Sumir avataranna, sem Logosinn velur til að miðla vissum krafttegundum með                         
ákveðnu millibili, og stuðla þannig að framþróun sálarlífsins. 

III. Þrjá frumkjarna . . . . efnislegan, geðrænan og hugrænan. 

a. Lávarðar þriðja ríkisins, dýraríkisins.  Þeir eru sjö talsins og líkamar þeirra eru 
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byggðir úr dýrasálum.  Alveg eins og Himnamennirnir geyma í sér búddíska frumtakið 
fyrir mennina, geyma þessar lávarðar í sér hugarfrumtakið, sem er þróunarmarkmið þeirra. 
b. Ákveðnar miklar verur sem fela í sér vítt svið lífvera á fimm af plánetunum, en 
Jörðin telst ekki þar á meðal.  Þegar tímar líða munu þær verða þekktar fyrir það að hafa                     
mikil áhrif á menn á Jörðinni, fyrir tilstilli hinna þriggja Búdda athafnaorkunnar.                      
Vísbending um þessi innræðu áhrif má ráða af hinu nána sambandi milli Jarðar og                   
Merkúr.  Ekki er hægt að fara nánar út í þessi mál að sinni. 
c. Þær verur sem eru samheild þeirra sálnaheilda sem eru með varanlega þrennd.  Níu                  
þrenndir mynda líkama einnar af þessum verum. 
 

IV. Fjóra frumkjarna . . . . efnislegan, geðrænan, hugrænan og innsæislegan. 

a. Átta hópar sólarvera sem mynda hið óhlutlæga líf orkustöðvanna sjö í líkama                          
Brahma, ef litið er á hann sem sérstaka kosmíska lífveru, aðgreindan frá bræðrum                    
sínum tveimur.  Þeir eru hinir sjö synir Fóhat, ásamt áttunda syninum, og þeir eru                    
síðasta greining hinna fjörutíu og níu elda, áður en þeir sameinast eldi Erosar.  Svo                  
segir H.P.B. 10 
b. Sú vera sem birtir sig í gegnum form dulfræðilegs helgivalds plánetu, og notar það                  
sem raunbirtingarlíkama sinn, og lítur á það sem orkustöð sem hún getur látið orku                  
sína streyma í gegnum.  Hafa þarf í huga að allir slíkir hópar á öllum plánetum mynda             
starfstæki fyrir líf mikils einstaklings, sem gefur viðkomandi helgivaldi sinn sérstaka               
litblæ og einstæða grunntón. 
c. Nokkur fjöldi sólarvera sem geisla út sólarsegulmagni og lífi formsins. 
d. Sérstakur hópur vera sem tengjast ákveðnu stjörnumerki og minna drekamerkinu, 
sem  búa á Neptún og vinna með sjötta frumtakið í sólkerfinu.  Þær taka sér efnislegt form,              
sem lífgað er af hreinni þrá, stjórnað af huga, og þær deila út kærleik-visku með                       
tilstilli nokkurra af „sölum viskunnar“ á ýmsum plánetum.  Innræð merking heitisins              
„salur viskunnar“ er vitundarstig en ekki staðsetning. 
 

V. Fimm frumkjarna . . . . efnislegan, geðrænan, hugrænan, innsæislegan og andlegan. 

a. Lávarðar vissra sviðsstiga sem vinna undir Raja lávarði sviðs og eru sjálfir sveiflu-                  
tíðni og virkni. 
b. Hinir minni himnamenn á búddíska sviðinu, sem endurspegla æðri frummynd sína 
á                öðru sviði sólkerfisins. 
c. Verurnar sem eru samheild heildisvitundar á sálarsviðunum, en hafa þarf í huga að                   
þessi heildi eru mismunandi og eru mynduð úr minni sjöskiptum hópum uns myndast              
hafa fjörutíu og níu hópar af sjö sálarlíkömum, sem til samans mynda eina heild sem               
er líkami þessa minni sólarveru.  Til eru margir slíkir hópar af fjörutíu og níu.  Þetta                
hefur komið fram áður að einhverju leyti, þegar sagt hefur verið frá því að meistari                  
með sinn lærisveinaflokk og vígsluhafa myndar heildi eða orkustöð.  Þessi heildi hafa              
sína frumkjarna eins og öll líf sem leita eftir hlutlægri tjáningu. 
d. Þær verur sem eru samheild jurtaríkisins í margbreytilegri birtingu sinni á                                 
mismunandi hnöttum, keðjum og hnattakerfum. 

VI. Sex frumkjarna . . . . efnislegan, geðrænan, tvo hugræna, innsæislegan og andlegan. 

            a. MAÐUR. 

 

                         
10 S.D. I, 139, 144. 
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Allt sem hér er sett fram er nánari skilgreining á þeim upplýsingum sem gefnar hafa verið um „her 

raddarinnar,“ 11 og er tilraun til að sýna fram á að margar mismunandi lífverur (sem allar innifela 

í sér minni líf, eða eru sjálfar innifaldar í stærra lífi) er að finna innan hinna mismunandi 

hnattakerfa.  Við höfum fjallað jafnt um þær sem eru orðnar meira en menn eða eru á hinu mennska 

stigi, þær sem hafa verið menn áður eða eru það núna.  Við höfum ekki rætt um lægri verur, 

tunglverur eða hina lægri pitri, því þeirra tími er ekki kominn, og þær fylgja framvindu 

þróunarinnar, ómeðvitað og eru ekki sjálfsmeðvitaðar.  Við höfum fjallað um þessar verur og 

frumkjarna þeirra í tengslum við raunbirtingu þeirra innan sólkerfis, en höfum ekki farið út fyrir 

takmörkunarhring sólkerfis.  Allir frumkjarnar varða efni og raunbirtingu.  Æðsti frumkjarni 

mannsins, hinn guðlegi, er þrátt fyrir allt atóm á þriðja kosmíska ethersviðinu.  Þessa staðreynd 

ætti að íhuga og rannsaka.  Við höfum fjallað fyrst um þessa margvíslegu persónuleika (orðið 

„persónuleiki“ er valið með ásetningi, því að hvað eru þessar verur annað en persónuleikar eða 

verur í efnislegri birtingu?) út frá lægsta orkupunkti þeirra.  Við höfum rætt um frumkjarna sem 

snertipunkt við orku sviðs, plánetu, keðju, hnattakerfis eða sólkerfis.  Þetta skyldu menn ætíð hafa 

í huga. 

Sá skilningur ætti að vera ríkjandi, að margt af því sem skrifað er hér að framan getur virst 

óskiljanlegt, en þegar vísindamenn öðlast skilning á krafti og geta stjórnað honum, mun það sem 

hér er skrifað verða auðskildara; það mun verða ljóst að við höfum fjallað um pósitífan kraft í 

öllum negatífum formum sem tilheyra mannkyninu og æðri verum. 

 

III SÁLARLÓTUSINN 12 

Við verðum nú að fjalla um orsakalíkamann á sínu eigin sviði frá sjónarmiði ELDS.  Við höfum 

                         
11 S.D. I, 121. 
 

 
12 Sálarlótusinn  „. . . lögmál karma eru aðlöguð, vísbendingu er að finna í 

því að ná stjórn á hinum sextán geislum sálarinnar, en fyrir þessa sextán 
geisla eru gefnar sextán möntrur eða orð, en hinn rétti framburður er aðeins 
gefinn fullnumum.‘‘  Kali Upanishad. 

„Leyndardómur hinna sextán geisla sálarinnar verður opinberaður þegar máttur 
hins helga Tetrakty blandast mætti hina helgu tólf.‘‘ -- Skýringarritið forna 
(The Old Commentary). 

Hið upprunalega er geisli og bein útgeislun hinna fyrstu helgu fjögurra. -- 
S.D. I, 115, 116. 

Hinir helgu fjórir eru: - 
Faðir ................ Andi.  Tilvist. Eining 
Sonur ................ Sál.  Kærleikur-viska. Tvígreining 
Móðir ................ Efni.  Þrenningin 
 
sameinuð birting þeirra gerir: 
Hið virka sólkerfi í þróun, takmörkunarhring Logossins. 
Þetta er stórheimurinn. 
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athugað hann stuttlega frá hefðbundnari sjónarhóli, og með hugtökum efnis, og litið á hann sem 

starfstæki úr fíngerðu efni, sem inniheldur sjöunda þátt beggja lægri hjúpa smáheimsins ásamt 

hugareindinni.  Hið síðastnefnda er það sem felur í sér fyrsta meginþáttinn í raunbirtingu, og það 

sem er hliðstæða við fyrsta guðlega meginþáttinn – þann sem mun ekki ná fullri birtingu í þessu 

sólkerfi. 

Ég vil benda á það hér að með því að athuga sólkerfið sem efnisbirtingu Sólarlogoss, þá erum við 

að rannsaka: 

a. Efnislegan frumkjarna Sólarlogoss sem staðsettur er innan hins guðlega 
orsakalíkama              á sínu eigin sviði. 
b. Hinar sjö orkutegundir, eða hina sjö kraftsveipi innan þess frumkjarna.  Ef 
skilningur               fæst á þessu gefur það nýja sýn á viðfangsefnið um svið sveiflutíðninnar. 
c. Hina nánu hliðstæðu milli sviðanna og hinna sjö kraftsveipa í frumkjarna 
Sólarlogoss. 

 

Við höfum minnst lítillega á þessa kraftsveipi og hlutverk þeirra, og getum nú snúið okkur að 

efninu um sálargeislann og eld hugans frá óhlutlægu sjónarmiði, eða með hugtökum elds. 

 

1.  Miðstöðvar orku. 

a.  Orkustöðvar.  Málin munu skýrast aftur ef við athugum þróun mónadsins frá sjónarhóli 

mannsins.  Í mörgum dulfræðibókum hefur verið sagt frá því að maðurinn hafi sjö orkustöðvar 

(eða tíu samkvæmt annars konar talningu); að þrjár þessara stöðva séu mikilvægastar og muni um 

síðir samfjalla hinar fjórar, eða draga til sín kraft þeirra eða orku.  Sú atburðarás leiðir til þess að 

þær dvína smátt og smátt, með öðrum orðum þær hverfa úr raunbirtingu eða deyja í dulfræðilegum 

skilningi.  Hliðstæð atburðarás á sér einnig stað í hinum guðlegu orkustöðvum, hnattakerfunum, 

sem einnig hverfa smátt og smátt í myrkvun, og orka þeirra flyst til meginstöðvanna þriggja.  

Meginstöðvarnar þrjár í smáheiminum eru höfuðstöðin, hjartastöðin og hálsstöðin. 

1. Höfuðstöðin  Mónadinn  Vilji   Andi 

2. Hjartastöðin Sálin   Kærleikur  Vitund 

3. Hálsstöðin Persónan  Virkni   Efni 

Í manninum tengjast þessar stöðvar hinum þrígreinda andlega manni í heildarþróun hans, og það 

er því ljóst að þessar þrjár tegundir orkustöðva – bæði smáheims og stórheims – komast um síðir 

æ meira undir lífgefandi áhrifamátt eins af þremur meginþáttum Logossins.  Þessar orkustöðvar 

eru einnig þekktar sem miðstöðvar virkrar orku, sem birtast fyrir augum skyggnra sem eldleg hjól 

eða logandi krónublöð lótusblóms. 

b. Orsakalíkaminn . . . hin mónadíska hjartastöð.  Þegar sálarlíkaminn er tekinn til athugunar þurfa 

menn að hafa í huga að orsakalíkaminn er hliðstæða hjartastöðvar í birtingu mónadsins.  Hann er 
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logandi eldhjól innan mónadhjúpsins, sem nær yfir hin fimm svið mónadbirtingarinnar; hann er 

einnig sýnilegur sem tólf blaða lótusinn.  Innstu þrjú krónublöðin eru lokuð eða óþroskuð, og þess 

vegna er oft talið að orsakalíkaminn sé níu blaða lótus, eða eins og eldhjól með aðeins níu pílárum 

eða kraftsveipum.  Þetta er staðreynd hvað varðar rás þróunarinnar, en þegar manninum hefur 

tekist að vekja eða opna hinar níu hjólrimar eða kraftsveipi (en það ferli fullkomnast við 

meginvígslurnar þrjár)  þá opnast þrjú innstu blöðin.  Þau bregðast við sveiflutíðni mónadsins, 

hinum hreina anda; þegar Vígjandinn eini örvar eða opinberar þessi innri krónublöð við þriðju og 

fjórðu vígsluna, gerist hin endanlegi bruni og eyðing orsakalíkamans sem leiðir til frelsunar hins 

miðlæga lífs eða elds. 

 

2.  Tólf blaða sálarlótusinn. 

Sólareldurinn er tvíþættur.  Hann er samblöndun af eldi efnisins og eldi hugans.  Það gerir manninn 

að sexarma stjörnu ljóss, því hvor eldanna um sig er þríþættur.  Eldur hugans er í eðli sínu einnig 

tvíþættur, sem bætir við annarri þrennd, til samans gera þeir níu elda.  Þegar maðurinn hefur vakið 

eldana níu, og hefur opnað krónublöðin níu, og þegar hann hefur fengið örvunina sem gefin er við 

vitundarvígsluna, með því að komast í meðvitaða snertingu við rafneista síns sérstaka 

Himnamanns, þá blandast þeir allir og renna saman.  Hinir innri þrír sem fullkomna töluna tólf, og 

tengjast hinum síðustu og andlegu stigum þróunar hans, eru í raun nátengdari þróun 

Himnamannsins, og tengjast þeirri örvun sem Himnamaðurinn sjálfur verður fyrir þegar hann 

snertir hinn guðlega rafneista, eða hin hreina anda Logossins. 

Takið eftir því að minnst er á þessa níföldu þróun í the Secret Doctrine á ýmsum stöðum þar sem 

H.P.B. fjallar um Kúmarana 13 eða Himnamennina, sem smáheimurinn er endurspeglun af.  Hún 

nefnir þá Lávarða þekkingar, Lávarða kærleika og Lávarða fórnar.  Hver þeirra er níublaða lótus í 

hinum guðlega líkama.  Þeir eru hin logandi hjól, og í hinum ýmsu nöfnum þeirra, sem lesa má í 

the Secret Doctrine, er unnt að uppgötva vísbendingar til lausnar ráðgátunni.  Höfum skýran 

skilning á þessu varðandi smáheiminn, og víkkum síðan hugmyndina út til Himnamannanna.  Við 

skulum sjá fyrir okkur hinn níu blaða sálarlótus, hjartastöðina í mónadvitundinni, sem opnar hvert 

krónublað fyrir sig í þremur hópum á þremur æðri sviðsstigum hugarsviðsins.  Þeir þroskast í ferli 

þróunarinnar á sviðunum þremur í heimunum þremur, eða í sölum fáfræði, lærdóms og visku. 

 

 

                         
13 S.D. II, 257. 
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a.  Fyrsti hópur krónublaða – þekkingarblöðin: 

1. Þekkinarkrónublaðið fyrir efnissviðið.  Með því að brjóta lögmálið og taka út 

afleiðingarnar, er goldið fyrir vanþekkingu og þekkingar aflað.  Þessi þroski verður til við reynslu 

á efnissviðinu. 

2. Kærleikskrónublaðið fyrir efnissviðið.  Þroskast við reynslu efnislegra sambanda, og 

hægfara vöxt kærleikans, frá sjálfselsku til kærleiks til annarra. 

3. Fórnarkrónublaðið fyrir efnissviðið.  Þessi þroski áskotnast fyrir mótandi kraft 

kringumstæðna, en ekki hins frjálsa vilja.  Hann felst í því að bjóða efnislíkamann fram á altari 

löngunar – til að byrja með er löngunin lágstæð, en breytist í andlega þrá á seinni stigum, þó enn 

sé um löngun að ræða.  Þar sem maðurinn er efnislega innstilltur á fyrri stigum þróunarinnar, er 

farið í gegnum margt af þessu ómeðvitað, án nokkurs skilnings á þeim árangri sem verður, en 

afleiðingarnar í orsakalíkamanum sjást í tvíþættri aukningu hita eða virkni: 

a. Efnislegi frumkjarninn veður geislunarvirkur eða geislandi eldpunktur. 
b. Lægri krónublöðin þrjú verða lifandi og byrja að opnast þar til þau hafa náð fullum                  
þroska. 

 

b.  Annar hópur krónublaða – kærleiksblöðin: 

1. Þekkingarkrónublaðið fyrir geðsviðið.  Þroskinn verður með meðvituðu jafnvægi                    
andstæðnanna, og vaxandi hagnýtingu lögmáls aðlöðunar og fráhrindingar.  Maðurinn             
útskrifast úr sal fáfræðinnar þar sem hann, frá sálarlegu sjónarmiði, vinnur í blindni,                
og fer síðan að meta áhrif hins efnislega lífs, og með skilningi á sinni eðlislægu                        
tvígreiningu fer hann að fá skilning á orsökum. 
 
2. Kærleikskrónublaðið fyrir geðsviðið.  Þroskinn verður með hægfara aukningu á                       
ummyndun hins innri óhlutlæga kærleiks eða kærleiks sjálfsins hið innra.  Þetta hefur              
tvíþætt áhrif og birtist í efnissviðinu í mörgum æviskeiðum viðleitni og mistaka,                      
þegar maðurinn leitast við að beina athyglinni að kærleikanum til hins raunverulega. 
 
3. Fórnarkrónublaðið fyrir geðsviðið.  Þroskinn verður þegar viðhorf mannsins 
breytist í þá veru að hann leitast við á meðvitaðan hátt að láta sínar eigin langanir víkja 
fyrir þörfum heildisins sem hann er hluti af.  Hvatir hans eru enn nokkuð óljósar og enn                  
litaðar af þeirri löngun að fá endurgjald fyrir það sem hann fórnar og kærleik frá þeim             
sem hann leitast við að þjóna, en þær eru samt af mun hærri gerð en sú blinda fórn                   
sem maðurinn er knúinn til vegna kringumstæðna, eins og var raunin í fyrri þroska.                 
Eftir því sem þessi þríþætta uppljómun eða þroski heldur áfram, má aftur sjá tvíþættar             
afleiðingar: 
 

a. Geðræni frumkjarninn verður fullkomlega virkur og geislandi, hvað varðar                  
fimm af kraftsveipum hans, og þessi tvö atóm efnissviðsins og geðsviðsins eru             
jafn virk. 
b. Krónublöðin þrjú í miðhring sálarlótussins ná fullum þroska, og hjartastöð                  
mónadsins er sýnileg sem eldhjól þar sem sex hjólrimar þess hafa náð fullum               
kraftstyrk og hröðum snúningi. 
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c.  Þriðji hópur krónublaða – fórnarkrónublöðin: 

1. Þekkingarkrónublaðið fyrir hugarsviðið.  Þroski þess er til marks um það tímabil                      
þegar maðurinn hagnýtir meðvitað allt sem hann hefur áunnið sér, eða er að ávinna                  
sér, samkvæmt lögmálinu með ákveðnum hætti til hagsbóta fyrir mannkynið. 
Sérhver hópur krónublaða einkennist af ráðandi litblæ; þekking á efnissviðinu, með                 
litblæ hinna tveggja víkjandi; kærleikur á geðsviðinu, ásamt ljósi fórnarinnar sem er                
með daufari litblæ en hin tvö, sem í reynd lýsa með jöfnum ljóma.  Á hugarsviðinu                  
kemst ljós fórnarinnar í fullan styrk, og allt sem sést litast af því. 
 
2. Kærleikskrónublaðið fyrir hugarsviðið.  Þroskinn verður með meðvitaðri nýtingu 
allra krafta  sálarinnar til þjónustu fyrir mannkynið án nokkurrar hugsunar um endurgjald 
eða nokkurrar löngunar til launa fyrir hina gífurlegu fórn sem í því felst. 
 
3. Fórnarkrónublaðið á hugarsviðinu.  Birtist sem ríkjandi áhrif sálarinnar í mörgum                                 
æviskeiðum þar sem vígsluhafinn býr sig undir hina endanlegu lausn.  Hann verður „Hin                     
mikla fórn“ á sínu sviði. 
Þetta stig getur skyggn maður séð hlutlægt sem tvíþætt í áhrifum sínum: 

a. Hugareindin verður geislandi ljóspunktur; hinir fjórir kraftsveipir miðla 
krafti með                   mögnuðum hraða. 
b. Æðri krónublöðin þrjú opnast, og sjá má hinn níu blaða lótus fullkomnaðan. 

 

Orsakalíkaminn er þá (tjáð í hugtökum elds) blossandi miðstöð hita, og geislar hlýju og lífi út til 

heildisins.  Innan ummáls sálarhjólsins má sjá níu pílára snúast með miklum hraða, sem verður – 

eftir  þriðju vígsluna – að fjórvíðum snúningi, sagt er að þau snúist inn í sjálf sig.14  Í miðjunni má 

sjá þrjá eldpunkta sem mynda ákveðinn rúmfræðilegan þríhyrning (sem er nokkuð breytilegur eftir 

geisla mónadsins), það eru frumkjarnarnir og hugareindin í allri sinni dýrð; í miðjunni má sjá 

dýrðarljóma, sem eykst að styrk eftir því sem innstu þrjú krónublöðin bregðast meira við 

örvuninni.  Þegar eldur efnisins, eða „viðnámseldurinn, verður nægilega öflugur; þegar eldur 

hugans eða „sólareldurinn“ (sem lífgar krónublöðin níu) verður jafn ákafur, og þegar 

rafmagnsneistinn í innsta hring miðjunnar blossar fram og verður sýnilegur, verður allur 

orsakalíkaminn geislunarvirkur.  Þá sleppur eldur efnisins (líf frumkjarnanna) frá atómsviðunum, 

og bæta við sínum skerf til hins mikla hnattsviðs sem þeir dveljast í; eldur hugans blandast 

uppsprettu sinni, og miðlífið losnar.  Þetta er hin mikla lausn.  Maðurinn hefur náð markmiði sínu 

hvað varðar mennska viðleitni.  Hann hefur útskrifast úr sölunum þremur, og ávinningnum í 

hverjum þeirra hefur hann bætt við vitund sína; hann hefur þroskað og opnað krónublöðin í 

lótusinum – fyrst hin lægri þrjú, sem tekur gríðarlega langan tíma.  Síðan opnast önnur röð 

krónublaðanna, sem nær yfir tímabilið þar sem hann tekur vitsmunalegan þátt í málefnum heimsins 

                         
14 Biblían.  Esekíel, I:15:21. 
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þar til hann stígur inn í andlega ríkið við fyrstu vígsluna; og að lokum á styttri tíma þar sem hin 

þrjú eða innri hringur krónublaða eru þroskuð og opnuð. 

 

Þegar við ljúkum því sem hægt er að segja um sálargeislann og hugareldinn, vildi ég biðja nemann 

að hafa eftirfarandi í huga: 

Í fyrsta lagi.  Að krónublöðin þroskast og eldarnir örvast í ákveðinni röð sem fer eftir geisla 

mónadsins, og undirgeislanum sem sálarlíkaminn er á.  Þessa hugmynd má víkka út og gæti verið 

árangursrík uppspretta rannsóknar fyrir hinn dulfræðilega rannsakanda. 

Í öðru lagi.  Að þróunin gengur hægt í byrjun, en fer aðeins að ganga hratt þegar maðurinn vinnur 

að henni með meðvitaðri viðleitni. 

Sálin hefur engan virkan áhuga á þróuninni fyrr en annað krónublaðið í annarri röðinni byrjar að 

opnast.  Fyrir þann tíma vinnst verkið í samræmi við lögmál þróunarinnar og innra líf annars 

Logossins, sem er líf krónublaða lótussins.  Líf fyrsta Logossins, sem býr í SJÁLFINU (sem dvelst 

í formi sem byggt er af lífi eða orku annars Logossins úr orku-efni lífgað af lífi þriðja Logossins) 

bregst ekki við tækifærum fyrr en ofangreindu stigi er náð. 

Að lokum.  Ekki er gengið í gegnum vígsluathöfnina fyrr en orsakalíkaminn er búinn að ná því 

stigi að geta brugðist við viljaþætti Himnamannsins (fyrsta meginþættinum) og gerir það með fúsri 

samvinnu hins fullmeðvitaða sjálfs. 

Ekki er unnt að upplýsa meira um þetta efni, en nægilega mikið hefur verið sagt til að opna 

margvísleg svið rannsókna.  Ef þeim er fylgt mun það leiða nemann til margs sem hefur hagnýtt 

gildi og notkun. 

 

3.  Samantekt. 

Næsta viðfangsefni okkar fjallar um formgervisverur hugarsviðsins, hugformin sem þau lífga, og 

við munum athuga hvernig þær verka sem orkustöðvar, sem geta valdið áhrifum – uppbyggjandi 

ef rétt stjórnað, eða eyðandi sé þeim leyft að fylgja sinni eigin leið.  Áður en við byrjum á þessu 

efni vildi ég þó safna saman nokkrum hugsanaþráðum sem tengjast efninu sem við höfum verið 

að fjalla um.  Ef við höfum íhugað með kostgæfni upplýsingarnar sem veittar hafa verið um 

raunbirtingu sálarinnar á sínu eigin sviði og elda orsakalíkamans, höfum við líklega tekið eftir 

þeirri nánu líkingu sem er á milli sálarlíkamans, sem orkustöðvar, og vissra þátta hinnar guðlegu 

raunbirtingar. 

Við höfum lýst orsakalíkamanum sem eldhjóli, sem inniheldur þrjá orkupunkta, frumkjarnana.  

Þeir samsvara, eins og áður hefur verið bent á, sjöunda frumtaki hvers hinna þriggja meginþátta – 

vilja, kærleiks-visku og virkra vitsmuna.  Hver þessara orkupunkta býr yfir sínu eigin innra kerfi, 



413 
 

sem sést í kraftsveipunum, sem eru í eðli sínu orku-straumar, sem bregðast við örvun og sveiflum, 

sem eiga upptök sín innan og utan takmörkunarhrings þeirra.  Innra líf frumkjarnans, og það sem 

lífgar og örvar hann til virkni, er líf þriðja meginþáttarins; krafturinn sem leikur um hann og í 

gegnum hann er líf annars meginþáttarins.  Eftir því sem þróuninni miðar fram, verður orka 

lífkraftanna að innan, og þeir sem hafa áhrif á hann að utan, smám saman kraftmeiri, og ljós 

frumkjarnanna verður skærara, krónublöð lótusins opnast, og hjólrimar hins geislandi elds vakna.  

Hafið í huga í þessu sambandi að frumkjarnarnir tengjast raubirtingarþætti tilvistarinnar eða 

hinnar verðandi birtingar, á meðan krónublöð lótusins, eða eldrimar hjólsins, fjalla sérstaklega 

um efnisþétta þáttinn, eða þróun vitundarinnar; miðkjarninn, eða þrjú innstu krónublöðin, fela í 

sér þátt hins hreina anda. 

Öllum þessum þrem línum þróunar miðar fram samhliða og hafa gagnkvæma verkun hver á aðra; 

það er þetta sem leiðir til fullkomnunar.  Það er hvorki gerlegt né æskilegt að fylgja hverri 

þróunarlínu sérstaklega aðgreindri frá hinum.  Samspilið er of nákvæmt og hin gagnkvæma örvun 

of mikilvæg til að neminn í fræðum sálarþróunarinnar geti litið fram hjá því. 

Eins og áður hefur verið bent á, þá kemst sálin í samband við hlutveruleikann með tilstilli 

frumkjarnanna; hún vinnur með eða í gegnum umhverfi sitt á árangursríkan hátt eða í blindni, sem 

fer eftir því hve hún getur lífgað frumkjarna sína og vakið kraftsveipina úr dvala til fullar virkni.  

Þetta verður aðeins mögulegt eftir því sem hún opnar krónublöð lótusins.  Hafa verður í huga að 

þegar þrjú lægri krónublöðin eru fullkomlega opnuð hafa þau áhrif á meginkraftsveipina þrjá í 

efnislega frumkjarnanum með líforku sinni.  Eftir því sem næsti hringur krónublaða opnast smám 

saman verður geðræni frumkjarninn fyrir svipaðri örvun, sem leiðir til þess að kraftsveipirnir innan 

hugareindarinnar ná fullri virkni. 

Hér vil ég benda á að það er smávægilegur munur þegar um hugareindina er að ræða, því 

kraftsveipirnir fjórir í hugareindinni verða ekki fullkomlega virkir fyrr en þekkingarkrónublað 

þriðja hrings krónublaðanna opnast.  Þegar hin tvö opnast opinberast hið glóandi þríþætta blóm 

sem liggur í kjarna sálarbirtingarinnar. 

Hér er hyggilegt að koma með aðvörun í sambandi við viðfangsefnið um þróun sálarvitundarinnar.  

Það sem hér hefur verið sagt er aðeins framsetning á hinni almennu áætlun sálarþróunarinnar í 

hugtökum vitundar eða elds.  Neminn ætti að hafa eftirfarandi staðreyndir í huga þegar hann skoðar 

viðfangsefnið með persónulega hagnýtingu í huga: 

Í fyrsta lagi.  Krónublöðin opnast í samræmi við geisla mónadsins.  Til dæmis, ef mónadgeislinn 

er annar geislinn, þá munu þekkingarkrónublöðin opnast fyrst, en annað krónublað kærleiks mun 

fylgja strax í kjölfarið, þar sem sú lína þróunar er auðveldust fyrir þessa sálargerð; fyrir hana er 

erfiðast að þroska þekkingarkrónublaðið. 
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Í öðru lagi.  Áhrifin af því að einn hringur krónublaða opnast munu finnast innan næsta hrings 

krónublaða mjög fljótt og mun valda tíðnisvörun, af því leiðir að seinni stig þróunarinnar ganga 

hraðar fyrir sig en hið fyrsta. 

Í þriðja lagi.  Mörg dæmi eru um misjafna þróun.  Mjög oft eru tvö krónublöð í fyrsta hring opin 

og eitt í dvala, en krónublað í miðhringnum fullþroskað.  Þetta er skýringin á því að sumir sýna 

mikla hæfni í þjónustu eftir ákveðnum línum, en eru á sama tíma á tiltölulega lágu stigi í 

vitundarþróun (sálarlega séð).  Orsakir eru margar, til dæmis karma mónadsins á sínu háa sviði og 

hve sterk tök mónadinn hefur á sálinni; mörg æviskeið sem notuð eru í ákveðna tegund virkni, sem 

leiðir til þess að fest er í sessi mjög sterk sveiflutíðni – svo sterk að það leiðir til þess að erfitt 

verður að öðlast næmni fyrir öðrum tegundum sveiflutíðni; sérstakar aðstæður sem dyljast í þróun 

einhvers Geisladrottins, og áhrif sem þær hafa á viss heildi; hópkarma sálnaheilda, og gagnkvæmt 

samspil þeirra.  Sérhver sál eða mónadísk orkustöð hefur sérstök áhrif á þann hóp eða samfélag 

sálna sem hún er staðsett í, og eftir því sem samspilinu vindur fram verða stundum til óvæntar 

tímabundnar afleiðingar. 

Allt þetta ætti nemi sálarþróunarinnar að hafa skýrt í huga.  Þetta viðfangsefni er áhugavert af þeirri 

ástæðu að það er næsta skref framundan fyrir nema í dulfræðilegri sálarfræði.  Margt mun smám 

saman verða fullsannað sem mun varpa nýju ljósi á möguleikana sem menn hafa til starfa á 

efnissviðinu.  Leyndardómur árangurs í hvaða viðfangsefni sem er byggist á tvennu: 

Í fyrsta lagi.  Hæfni sálarinnar til að vinna í gegnum persónuleikann, með því að nota hann 

einfaldlega sem tjáningarmiðil. 

Í öðru lagi.  Karma sálarheildisins eftir því sem það verður greinilegra á efnissviðinu.  Hingað til 

hefur margt verið sagt og kennt um einstaklingskarma.  Heildiskarma mun í framtíðinni öðlast sinn 

réttmæta sess í hugsunum nema, og það mun leiða til vitrænni samvinnu og umburðarlyndari 

skilnings á heildisskyldum, og hæfari lausnum á heildis-vandamálum. 

Rannsókn í dulfræðilegri sálarfræði felur í sér sannan skilning á eðli sálarinnar, eða vöknun 

sálarinnar til fullrar virkni í efnislegri birtingu; það mun krefjast réttrar framsetningar á lögmálum 

sálarþróunar, á aðferðunum sem hægt er að beita til að ná fram fullum þroska lótusins, krónublað 

fyrir krónublað, og þrígreint eðli þróunar hans; hún mun smám saman leiða til skilnings á sannri 

merkingu krafts, og orku í tvíþættri birtingu sinni – innri sveiflutíðni og ytri útgeislun; hún mun 

verða til þess að allir langt komnir nemar munu beina athygli sinni að orkustöðvunum – að þessu 

sinni ekki að efnislegu orku-stöðvunum á ethersviðunum, heldur að hinum sálrænu orkustöðvum, 

eins og sálinni í orsakalíkamanum og sálnaheildunum.  Þetta mun síðar orsaka betri skilning á 

þeim áhrifum sem ein vitund hefur á aðra á efnissviðinu, og þessi þekking verður hagnýtt 

vísindalega til að ná fram ákveðnum áhrifum í heildisþróun, og þannig munu sum af vandamálum 
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heimsins leysast.  Að lokum munu lögmál eldsins vera rannsökuð, eðli hitans, útgeislunar og 

logans verða dulfræðilega athuguð, og áhrif elds á annan eld, afleiðingar útgeislunar frá einu 

vitundarsviði til annars verða leidd í ljós; aðferðin við að vekja vitundina á mismunandi sviðum 

með verkunum á elda orsakalíkamans og örvun þeirra mun smám saman koma í ljós. 

Þessi viðfangsefni eru hægfara, mjög hægfara, að komast upp á yfirborðið í mennskri hugsun (þótt 

það sé lítill skilningur á því enn) með rannsókn á starfsþjálfun, viðskiptaárangri og stað mannsins 

í öllum viðskiptagreinum og framkvæmdum.  Rætt er um menn sem hugsanlega orkuþætti, og er 

það skref í rétta átt. 

Ef við lítum á sama mál frá sjónarmiði persónuleikans en ekki sálarinnar, þá er sá tími mjög að 

nálgast þegar áhersla menntunar verður lögð á það hvernig best verður að kenna börnum að ná 

sambandi við sál sína eða æðri orku; hvernig best sé að fá þau til að meta þekkingu og hæfni æðra 

sjálfs síns til notkunar á efnissviðinu; hvernig þau geta á auð-veldasta máta gegnið úr skugga um 

heildi sitt, og unnið þannig með heildi sínu, og í samhljómi við heildarorku heildisins; hvernig best 

er að koma á beinni samstillingu milli þeirra þrígreinda lægri sjálfs – efnislegs, geðræns og 

hugræns – og æðri orkustöðva þeirra, svo þau geti haft aðgang að stöðugri uppsprettu orku til að 

styrkja starfstæki sín þrjú, og hagnýta þau með viturlegum hætti, og hvernig best sé að vekja hina 

ýmsu kraftsveipi og leysa þannig úr læðingi orkuna innan þeirra eigin frumna til athafna.  Allt mun 

þetta gerast með hægfara þróun, en ég hef hér útlistað stefnu framtíðarrannsókna, þar sem í 

framsetningu möguleika liggur framkvæmd þeirra um síðir.  Slíkt ferli hlýtur eðli málsins 

samkvæmt að vera mjög hægfara.  Máttur sálarinnar er gríðarlegur, og ef hann er leystur úr læðingi 

nú í gegnum starfstæki sem ekki eru tilbúin fyrir hann, myndi það valda skelfilegum hörmungum.  

En sá tími mun koma, en þangað til mun hæfilegur skilningur á meðfæddri hæfni verða öllum til 

góðs sem hafa innsæi til að þekkja markmiðið. 
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ANNAR HLUTI 

ÞÁTTUR D 

 

FORMGERVISVERUR HUGSUNAR OG 

FORMGERVISVERUR ELDS 

 

I.  HUGSANAFORM 

1. Hlutverk þeirra. 

a. Að bregðast við sveiflum. 
b. Að vera miðill hugmynda. 
c. Að vinna að sérstöku markmiði. 
 

2. Lögmál hugsunar. 
a. Þrjú kosmísk lögmál 
b. Sjö sólkerfisleg lögmál 

 

II.  FORMGERVISVERUR HUGSUNAR OG TÍVAR 

1. Stjórnandi elds . . . Agni. 

a. Agni og Sólarlogosinn. 
b. Agni og hugarsviðið. 
c. Agni og eldarnir þrír.  
 

2. Eldtívarnir . . . hinir meiri byggjendur 

a. Inngangsorð. 
b. Hlutverk tívanna 
c. Tívarnir og sviðin 
 

3. Sólarenglarnir . . . Agnishvattarnir 

             Inngangsorð 
a. Um fimmta frumtakið. 
b. Um séreðlismyndun. 
c. Um holdgun. 
d. Um byggingu orsakalíkamans. 

4. Formgervisverur elds . . . lægri byggjendurnir. 

a. Inngangsorð. 
b. Formgervisverur efnissviðsins. 
c. Formgervisverur ethersins. 
d. Formgervisverur og smáheimurinn. 
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III.  MAÐURINN SEM SKAPARI Í HUGRÆNU EFNI 

1. Sköpun hugsanaforma. 

2. Ferli við myndun hugsanaforma. 

                                  IV.  MAÐURINN OG ELD-ANDARNIR 

1. Viljaþátturinn og sköpun. 

a. Aðstæður töframannsins. 
b. Bygging hugsanaforma. 
c. Dulfræðilegt gildi talaðs máls. 
 

2. Eðli töfra. 

a. Svartir og hvítir töframenn. 
b. Uppspretta svartagaldurs. 
c. Aðstæður við hvítagaldur. 
 

3. Fimmtán reglur fyrir töfra. 

a. Sex reglur fyrir hugarsviðið. 
b. Fimm reglur fyrir geðsviðið. 
c. Fjórar reglur fyrir efnissviðið. 

 

Í þessum kafla munum við í stuttu máli gefa yfirlit yfir þetta gríðarlega yfirgripsmikla efni, þar 

sem það snertir með ákveðnum hætti þróun mannsins og hæfni hans til sköpunar þegar fram í 

sækir.  Það er því skynsamlegt að taka það nokkuð rækilega fyrir. 

Í þessum þætti bókarinnar er ekki ætlunin að gefa upp forvitnilegar upplýsingar um tívana; 

markmið mitt er það eitt að fjalla um efnið með það í huga hvernig það geti komið að gagni, og 

veita nægilega mikið af nauðsynlegum upplýsingum til að gera nemanum kleift að stjórna og 

byggja upp sitt eigið lífkerfi, að skilja aðferð sköpunar og fá einhvern skilning á lægri lífsformum 

og hinni samhliða þróun tívanna, að svo miklu leyti sem hún kann að hafa áhrif á hann. 

 

I.  HUGSANAFORM 

1.  Hlutverk þeirra. 

Við munum sjá þegar við tökum þetta efni til skoðunar, að við byrjum ekki á hinu ytra formi í 

hugrænu efni, því sem augljósast er, heldur hinu innra lífi eða hugmynd innan formsins og þeim 

lögmálum sem ráða sköpunarþættinum.  Hlutverk hugsanaforma er þríþætt: 

 

Að bregðast við sveiflum. 

Að búa til form fyrir hugmynd. 

Að vinna að sérstöku markmiði. 
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Við skulum fyrst skoða hið guðlega hugsanaform og snúa okkur síðan að hugsanaformum 

búin til af hugsuðinum úr hugrænu efni hugarsviðs sólkerfisins.  Við þurfum að vita að 

þegar um Logosinn er að ræða, getum við aðeins byggt niðurstöður okkar á efnislegri 

birtingu hans, eiginleikum, sálrænu eðli, útgeislun eða áhrifum, eins og við getum greint 

hana í gegnum formið.  Þar af leiðir að sýn okkar er mjög takmörkuð. 

a.  Svörun við sveiflum.  Í dulfræðihópum hefur ætíð verið viðurkennt að markmið þróunar 

mannsins felist í því að gera hugsuðinum kleift að bregðast við allri snertingu fullkomlega 

og meðvitað, og nýta þannig efnishjúp sinn, eða hjúpa, sem hæfan miðlara slíkra snertinga.  

Það mennska hugsanaform sem auðveldast er að skoða er það sem sálin skapar sér til 

notkunar.  Hún skapar hjúpa sína með mætti hugsunar, og þétta efnisformið er besti 

hjúpurinn – á hvaða stigi þróunar sem er – sem hún getur búið til á hverjum tíma.  Hið 

sama má staðhæfa um Sólarlogos.  Hann byggir efnisform með mætti hugsunar sem er fært 

um að bregðast við þeim flokki sveiflna sem tengjast efnissviðinu (hið eina sem við getum 

rannsakað).  Það er ekki enn fullnægjandi, og er ekki fullkomin tjáning hins guðlega 

hugsuðar. 

Sveiflurnar sem hið sólkerfislega hugsanaform verður að bregðast við eru fjölmargar, en 

fyrir okkar tilgang nægir að líta á þær í meginatriðum sem sjöþættar: 

 

1. Sveiflur kosmíska efnissviðsins, og þá er litið á það sem allt efni sviðsins utan hins 

guðlega takmörkunarhrings.  Það snertir því pranískt og akasískt flæðiefni og strauma. 

2. Sveiflur kosmíska geðsviðsins, að því leyti sem þær hafa áhrif á efnisform hinnar 

guðlegu raunbirtingar.  Kosmískt séð felast í því áhrif á Sólarlogos okkar frá geðrænum 

eiginleikum annarra kosmískra vera, og tengist segulmagnsáhrifum á hann frá sálrænni 

útgeislun þeirra.  Þessi áhrif eru máttugri en fyrrnefndu sveiflurnar, ef við höfum í huga að 

hið þétta efnisform hans er ekki sjálfstæður meginþáttur.  Hið sama gildir um þróun 

mannsins. 

3. Sveiflur frá því sem má líta á sem guðlega æðra sjálfið innan hinnar guðlegu 

vitundar, eða uppsprettuna sem Hann kemur frá.  Þetta færir sólkerfið inn í tíðniáhrif 

ákveðinna stjörnuþyrpinga sem hafa djúpstætt gildi fyrir almenna þróun kerfisins. 

4. Sveiflur frá Síríusi um kosmíska hugarsviðið. 

5. Sveiflur frá hinum sjö Sólarhöfðingjum Stóra bjarnarins, og fyrst og fremst frá 

þeim tveimur sem eru frumgerðir Lávarða sjöunda og fimmta geislans.  Þetta er ákaflega 

mikilvægt atriði, og smáheimslega hliðstæðu má finna í þeirri stöðu sem sjöundi geisl-inn 
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hefur í byggingu hugsanaforma, og nýting fimmta geislans við raunbirtingu þeirra.  Allir 

töframenn sem vinna með efni og fást við formbyggingu (hvort sem það er með-vitað eða 

ekki) nýta þessar tvær gerðir orku. 

6. Ákveðnar mjög fjarlægar sveiflur, sem enn eru engu greinanlegri í hinu guðlega 

efnis-formi en mónadáhrifin hjá venjulegum manni, frá ÞEIM SEM ENGIN ORÐ NÁ 

YFIR, þeirri kosmísku Veru sem tjáir sig í gegnum sjö orkustöðvar, en ein þeirra er 

sólkerfið okkar. 

7. Nokkrar gerðir sveiflna sem stafa frá því stjörnumerki í geimnum sem er 

pólarandstæða Hans, en þær munu verða máttugri eftir því sem Logosinn okkar nálgast 

tímabilið sem dulfræðilega nefnist „guðlegur þroski“.  Þetta er mikill leyndardómur og 

tengist kosmískri giftingu Logossins. 

 

Það verður því augljóst að lítið er hægt að fullyrða um framtíð sólkerfisins ennþá, það verður ekki 

fyrr en sveiflur í sjötta og sjöunda flokknum verða áhrifameiri, að auðveldara verður að rannsaka 

áhrif þeirra.  Hér er ekki unnt að gera meira en að benda á þær sjö gerðir sveiflna sem Sólarlogos 

okkar, í efnisformi og að hæfilegum tíma liðnum, mun bregðast við fullkomlega og meðvitað.  Nú 

á tímum bregst Hann við sveiflum í fyrsta, öðrum, þriðja og fjórða flokki mjög vel, en þrátt fyrir 

það getur Hann ekki hagnýtt sér þessar orkugerðir að fullu á meðvitaðan hátt.  Hann þekkir sveiflur 

í fimmta flokki, sérstaklega í þremur af orkustöðvum sínum, en þær eru ekki enn að fullu undir 

stjórn Hans.  Hinar gerðirnar tvær eru skynjaðar, en aðeins lítillega, svo að segja má að þær séu að 

mestu utan vitundar Hans. 

Ef við færum þessar hugmyndir yfir til mannsins og þeirra hugsanaforma sem hann byggir (eins 

og efnishjúpa sína), er hægt að finna út hliðstæður innan sólkerfisins og í tengslum við hnattakerfið 

sem hann tilheyrir.  Við munum síðar fjalla um það þegar maðurinn vinnur við hugrænt efni og 

byggir hlutlæg form. 

Þær aðferðir, sem nýttar eru til að þróa svörun við sveiflum, eru eftirfarandi: 

a. Með almennu ferli þróunarinnar í rás tímans. 
b. Með örvun frá uppsprettum utan sólkerfisins og mikilli þjálfun, það gildir jafnt um Logos 
og              mann. 
c. Með vitundarvígslum og beitingu vígslusprotanna. 
 

Þáttur þróunar er viðurkenndur og rannsakaður af mörgum hugrænum stefnum, bæði innræðum 

og útræðum.  Örvun frá uppsprettum utan sólkerfisins felur í sér marga þætti, en hafa þarf í huga 

að þessari örvun verður beitt: 

Um heildið til einstaklingsins. 
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Um þróaðri „náttúruríki“ til þeirra sem minna eru þróuð. 

 

Hvað varðar þriðju aðferðina, þátt vígslunnar, þá verðum við að hafa í huga að hér er aðeins um 

að ræða hinar meiri vígslur, en ekki hinar fjölmörgu smærri vitundarvíkkanir sem sjá má í öllum 

ríkjum náttúrunnar og öllum raunbirtingum. 

Í tengslum við það sem hér hefur verið sagt um meginhlutverk hugsanaforma (hæfnina til að 

bregðast við sveiflum), vildi ég leggja áherslu á nauðsyn þess að hafa í huga að svörunin verður 

að koma frá hinni innri hugmynd, og að hún mun síðan koma af stað flóknum viðbrögðum frá 

efnishjúpnum sem hjúpar hana.  Sveiflutíðni verður til af innri hvöt, og vekur áhuga innri 

vitundarinnar með áhrifunum sem hún hefur á hvaðeina sem kalla má efni.  Þessi áhrif berast beint 

til innra lífsins, og endurvarpast þaðan til efnisins í formi viðurkenningar eða skilnings.  Hliðstætt 

ferli má skoða í taugaviðbrögðum efnisformsins, og sambandi þeirra við vitund efnisheilans. 

Eins og má sjá í hinum þremur heimum mannlegrar viðleitni, mun maðurinn vinna sem skapari og 

fylgja sömu aðferð.  Hugsanaform hans verða byggð úr hugrænu efni, sérstaklega valið með tilliti 

til þess að það bregst við sams konar sveiflum og hugmyndin sem leitast við að formgerast, og 

formið mun viðhaldast – eins og hið guðlega hugsanaform, sólkerfið – jafn lengi og viljinn, eða 

hinn virki lífkraftur, heldur áfram að halda því heilu. 

Þetta leiðir okkur að næsta atriði: 

b.  Að búa til form fyrir hugmynd.  Í þessari setningu er að finna vísi að frumlögmáli holdgunar og 

virkni, og jafnvel sjálfrar tilverunnar.  Þetta felur í sér útvíkkun hugmyndar okkar, svo að hún 

innifelur kosmíska hugarsviðið þegar Logosinn er viðfangsefnið, og hugarsvið sólkerfisins þegar 

viðfangsefnið er skapandi hæfni mannsins.  Hér er nauðsynlegt að setja fram eina 

grundvallarhugsun til íhugunar:  Hin skapandi hvöt, tilhneigingin til að formgera hið óhlutlæga, 

hin meðfædda hæfni til að mynda form er tjáð með fullkomnustum hætti í þéttu efni.  Frumástæðan 

– hvaða manninn áhrærir – er sú, að allur efniviður sem hann notar, öll form sem hann býr til, og 

allt skapandi starf sem hann ástundar, á sér stað innan hins efnislega forms Logossins.  Hér er að 

finna ástæðuna fyrir þeirri áherslu sem lögð er á kynlífið og efnislega tímgun í náttúrunni.  Þetta 

má sjá í öllum ríkjum náttúrunnar, ef við undanskiljum það fyrsta og það fimmta.  Þetta atriði er 

mjög mikilvægt og nauðsynlegt er að skoða undantekningarnar í sínum víðasta skilningi, því þær 

geyma í sér leyndardóm kynhvatarinnar á braut efnisþróunar og andlegrar þróunar.  Í þeim er að 

finna mestu öfgana í báðar áttir.  Það ætti að vera ljóst, að þegar skilningur hefur fengist á þeirri 

hugmynd að sólkerfið sé efnisform Logossins og raunbirtingarlíkami hans, munu margar ráðgátur 

skýrast, og neminn mun smám saman fá skilning á tveimur atriðum sérstaklega ef hann hugleiðir 

og rannsakar: 
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Í fyrsta lagi.  Þegar fram líða stundir, og Logosinn öðlast lausn frá hindrunum hins þétta efnis, mun 

verða litið á allt hið hlutgerða sólkerfi sem hugmynd eða hugtak, íklætt hjúpi efnis sem er 

fíngerðara en hið þétta efni, og litið verður á efnisform Logossins sem afrakstur vilja og löngunar, 

og þétt efni mun ekki verða hluti af því að neinu leyti; það verður einfaldlega form löngunar.  Þetta 

mun leiða til ástands sem okkur er óskiljanlegt, og er aðeins að sumu leyti skiljanlegt þeim manni 

sem getur verið virkur á búddíska sviði sólkerfisins, fjórða kosmíska ethernum.  Hafið í huga í 

þessu sambandi að geðsviðið okkar er aðeins sjötta sviðsstig kosmíska efnissviðsins og það gefur 

okkur ekki neinar raunverulegar forsendur til að álykta um kosmíska geðsviðið.  Það er ekki fyrr 

en geðsviðið verður kyrrlátur viðtakandi búddískra áhrifa, eða eins og fljótandi spegill þess (sem 

mun ekki verða fyrr en við lok þessa sólkerfistímabils) að okkur verður unnt að gera okkur 

einhverjar hugmyndir um kosmíska geðsviðið. 

Í öðru lagi.  Kynhvötin í heild sinni, eins og við skiljum hugmyndina í hinum mismunandi ríkjum 

náttúrunnar, er tjáning á orku Logossins sem flæðir í gegnum og örvar þá orkustöð í líkama Hans 

sem samsvarar kynfærunum.  Öll skapandi virkni jurta, dýra og manna, ef hún er skoðuð sem ein 

heild, er enn sem komið er algerlega efnisleg og byggð á lágstæðri þrá.  Löngun Logossins til 

efnisbirtingar er enn hinn ráðandi þáttur.  Síðar mun löngun Hans á þessu sviði minnka og 

ummyndast í löngun til sköpunar á hugarsviðinu einu.  Þetta er það sem mun vekja til virkni þátt 

eyðandans, sem mun að lokum leiða til myrkvunar og efnislegs „dauða“ sólkerfisins.  Þegar tveir 

miklir atburðir gerast er það til marks um að þessi þáttur er að verða virkur: 

a. Hæfni mannsins til meðvitaðrar sköpunar á hugrænum sviðum, og ummyndun 

hinnar              lægri kynhvatar til hinnar æðri, sem af því leiðir. 

b. Hugarleg lífgun í öðrum stórum hópi dýraríkisins. 

Þegar þetta tvennt mun gerast í einhverri umferðinni, er það til marks um greinilega hugræna 

innstillingu Logossins; við getum aðeins gert okkur grein fyrir þessu með athugun á efnisbirtingu 

Hans og allra hluta hennar. 

Það sem hér er sagt um hið guðlega hugsanaform má einnig heimfæra á hugsanaform Himnamanns 

og plánetukerfis.  Eftir því sem kosmísk vitundarstilling Hans verður hugrænni og hið kosmíska 

langanaeðli Hans ummyndast, munu kraftarnir sem streyma um orkustöðvar Hans breyta um 

stefnu samsvarandi; Hann mun fjarlægja kraft frá vissum lægri orkustöðvum sínum og hnöttum; 

Hann mun hætta að hafa áhuga fyrir efnislegri birtingu, og Hann mun um síðir draga sig inn í 

sjálfan sig.  Hugsanaform Hans mun smám saman dvína að orku; hinn þétti efnishnöttur mun deyja 

og hverfa úr hlutlægri birtingu, og aðrir hnettir munu tímabundið geyma líf Hans, en ekki lengi.  

Að ákveðnum tíma liðnum hverfur allt hnattakerfið í myrkvun, og Hann mun aðeins vera virkur í 

geðlíkama sínum. 
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Sama gildir einnig um hnattakeðju og ídveljandi líf hennar, ef við lítum einfaldlega á hnattakeðju 

sem orkustöð í líkama Plánetulogossins, sem býr samt yfir eigin miðlægu lífi.  Mjög áhugavert 

dæmi um þetta má sjá í Tunglinu.  Löngun verunnar sem lífgaði það stóð ekki lengur til efnislegrar 

birtingar; hún fjarlægði því líf sitt frá því.  Allt sem eftir stendur er líflaus skel, hið eðlislæga líf 

sjálfs efnisins er áfram til staðar en mun eyðast smátt og smátt eftir því sem aldirnar líða.  Hjá 

manninum má sjá svipaðar aðstæður þegar efnislíkaminn leysist upp eftir andlátið; hinir tveir 

þættirnir eru farnir og formið leysist í sundur. 

Þegar allar þessar grundvallarstaðreyndir eru þekktar og maðurinn fer að skilja stöðu sína sem 

skapari, munu allir þættir kynhvatarinnar einnig breytast, og áhersla verður lögð á lögmál 

hugrænnar sköpunar, á vísindalega myndun hugsanaforma, en hinn efnislegi þáttur sköpunarinnar 

verður í biðstöðu.  Þegar þessu verður svo háttað öðlast maðurinn sinn guðlega rétt, og mannkynið 

mun þá uppfylla sitt lögmæta hlutverk.  Kynhvötin – eins og hún kemur fram nú á tímum – ásamt 

öllu því sem tilheyrir æxlun mannsins, deilir maðurinn með dýraríkinu; hún byggist á dýrslegum 

hvötum og efnislíkamanum, sem er ekki sjálfstæður eðlisþáttur.  Þegar maðurinn er fullkomlega 

frjáls frá dýraríkinu, og þriðja og fjórða ríkið eru fyllilega aðgreind hvort frá öðru, þá mun hinn 

almenni maður líta á kynhvötina og kynfærin með allt öðru hætti en nú er gert.  Sköpun mun um 

síðir verða afleiðing af hvöt hugsunar en ekki hvöt löngunar; atburðarásin mun verða (þegar hin 

hugræna hvöt hefur verið gefin) jafn eðlileg, jafn örugg og jafn ómeðvituð og andardrátturinn er 

nú.  Þegar þetta hefur gerst (sem enn er langt í fjarlægri framtíð), mun efnisleg æxlun halda áfram, 

en talað verður um hið efnislega form í hugtökum efnisþéttingar og orku, og áherslan verður lögð 

á lífið sem er að birta sig í formi.  Þetta stig verður ríkjandi þegar starfsemi etherlíkamans verður 

vísindalega viðurkennd og skilin, og lögmál skapandi hugsunar verða hluti af almennri þekkingu 

og umræðu; þetta mun gerast samhliða því tímabili þegar dýraríkið verður aftur undir hugrænum 

áhrifum og séreðlismyndun verður aftur leyfð. 

Á þeim tíma verður almennt viðurkennt að andi-efni eru tveir þættir af einni heild, og hugtökin um 

anda og efni munu víkja fyrir víðtækari hugtökum um negatífa og pósitífa orku sem tvær hliðar 

hinnar einu orku.  Öll fyrirbrigði verða þá tjáð í hugtökum krafta, og kynlífið – eða sameining karls 

og konu, hins negatífa og hins pósitífa á efnissviðinu – verður helgað og hreinsað. 

Formgerð hugmynd er því í raun og veru pósitíf hvöt frá hugrænum sviðum, hjúpuð negatífu efni.  

Litið verður á þessa tvo þætti sem útstreymi frá enn æðri orkustöð, sem tjáir tilgang með tilstilli 

þeirra beggja. 

Hugsanaform, búið til af manni, er sameining pósitífs og negatífs útstreymis sem er útgeislun 

einingar, hins samstillta hugsuðar. 

c.  Að vinna að sérstöku markmiði.  Hér minnumst við á mjög mikilvægan þátt í byggingu 
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hugsanaforma.  Í fyrsta atriðinu var rætt um þátt vitundarinnar, eða „svörun við skynjun eða 

tilfinningu,“ sem beindi athugun okkar að öðrum guðlega meginþættinum, eða sálinni og hinni 

eðlislægu tvígreiningu.  Í öðru atriðinu athuguðum við betur hina hlutlægu hlið, og fjölluðum um 

hið áþreifanlega form, og beindum þannig athyglinni að þriðja guðlega meginþættinum, hinu 

vitsmunalega efni, því sem vitundin leitast við að nota sem miðil tjáningar.  Nú munum við taka 

til athugunar þátt viljans, sem beinir athygli okkar að fyrsta guðlega megin-þættinum, eða 

„viljanum til tilvistar.“  Þegar þessi þriðji þáttur er athugaður gaumgæfilega, mun sjást (eins og við 

er að búast) að hann felur í sér hina tvo og samfjallar þá. 

Þegar við tökum til athugunar orðin „sérstakt markmið“ verðum við að hafa í huga ákveðin atriði.  

Við munum reyna að gera þetta ákaflega flókna viðfangsefni eins skýrt og hægt er með því að setja 

það fram í töfluformi.  Þær hugmyndir sem hér um ræðir eru: 

Þáttur gerandans.  Hið sérstaka markmið er hagnýt notkun vilja, eða ætlunar, meðvitaðrar og 

vitsmunalegrar veru, eins og það birtist í eftirfarandi: 

a) Uppsprettu 
b) Viðfangsefni 
c) Aðferð 
d) Markmið. 

 

Allt þetta er mismunandi eftir eðli gerandans.  Öll hugsanaform – guðleg, frá plánetulífinu eða 

mönnum – (því engar aðrar verur á lægra stigi vinna sem hugrænir skapendur), stafa frá huga, eru 

byggð í þeim tilgangi að vinna að ákveðnu verki, koma fram í samræmi við settar reglur og lögmál, 

og hafa ákveðið markmið, eða væntingar um uppfyllingu. 

Þáttur tímans.  Hið sérstaka markmið sólkerfisins felst í úrvinnslu á ákveðinni áætlun sem á upptök 

sín í huga Logossins, og nær fram að ganga með hægfara þróun sem nær yfir þrjú gríðarlega löng 

tímabil: 

Tímabil uppbyggingar, þar sem fram fer uppbygging formsins. 

Tímabil hagnýtingar, þar sem formið er numið, lífgað af miðlægu lífi og hagnýtt. 

Tímabil upplausnar, þar sem formið missir lífkraftinn, eyðist og sundrast. 

Fyrsta stigið tengist hinu áþreifanlega og hlutlæga; á það er lögð áhersla og er mjög mikilvægt.  Á 

öðru stiginu kemst lífið innan formsins, eða hin óhlutlæga vitund, í sviðsljósið, og eiginleiki eða 

sál hugsanaformsins kemur í ljós.  Á síðasta stiginu (eftir að hafa lokið hlutverki sínu) aðgreinist 

hugsanaformið í sitt upprunalegt tvíþætta eðli, og viljinn eða orkan (sem liggur handan tvíeðlisins 

sem eining), hættir virkni.  Hið hlutlæga líf (andlegt líf ef um kosmískt hugsanaform er að ræða; 

hugrænt líf ef um sólkerfislegt hugsanaform er að ræða; og formgervislíf þegar um er að ræða 

mennskt hugsanaform) hverfur frá og formið leysist upp. 
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Í öllum þessum tilfellum verður ljóst að það er aðeins með rannsókn á eiginleika hugsanaformsins 

að hægt verður að leiða í ljós eðlislægan tilgang þess; aðeins þegar skilningur næst á því hvernig 

virkni þess er háttað er unnt að leiða í ljós hvert markmið þess er.  Þetta gildir í grundvallaratriðum 

um öll form.  Þegar um er að ræða hin tiltölulega lítilvægu form, sem búin eru til af mönnum nú á 

tímum, er auðvelt að uppgötva þetta, og fyrir hinum þjálfaða dulskyggna manni gefur formið til 

kynna með: 

lit sínum, 

tíðni, 

stefnu, 

og grunntóni 

eðli hins innra lífs, eiginleika sveiflutíðninnar og í hverju markmið þess er fólgið.  Í heild allra 

þessar atriða mun markmið þess koma í ljós. 

Þáttur karma.  Öll hugsanaform lenda undir lögmáli karma vegna þeirra áhrifa sem þau valda.  Á 

þessu stigi í sögu sólkerfisins – hinu gríðarlega langa millistigi milli lífs í efnislíkama og tilvistar í 

hinum guðlega etherlíkama – er ekki auðvelt fyrir okkur að greina á milli hugsanaforma sem eru 

afleiðingar og þeirra sem eru orsakir.  Hér er nauðsynlegt að hafa í huga að hugsanir eru aðeins 

myndaðar af kosmískum lífum og sólarlífum.  Tungllíf og allar lægri verur gera það ekki.  Af því 

leiðir að aðeins framangreindir tveir hópar falla undir karmísk lögmál.  Aðeins þeir eru sjálfsvitandi 

og bera ábyrgð.  Ef ekki eru um sjálfsvitund að ræða er heldur ekki nein ábyrgð.  Þess vegna teljast 

dýr ekki bera ábyrgð, og þótt þau þjáist á efnissviðinu og í efnislegum formum á fíngerðari sviðum, 

eru þau laus undan karma, því þau hafa hvorki minni né væntingar; þeim vantar hinn samtengjandi 

eiginleika, og þar sem hinn hugræna neista skortir, eru þau laus við lögmál endurgjaldsins, nema 

að því leyti sem það tengist efnislíkamanum.  Ástæðan fyrir þjáningum í dýraríkinu felst í 

leyndardómi þess sem nefnt er synd hinna hugarlausu 15, og á því skelfilega tímabili sem rætt er 

um í Secret Doctrine, og leiddi til alls kyns brenglunar.  Ef þetta tímabil hefði ekki átt sér stað, og 

þessi sérstaka gerð af „rangsnúnum tilgangi“ ekki orðið til, væru ekki til staðar hin skelfilegu 

karmísku tengsl sem nú eru á milli þriðja og fjórða ríkisins. 

Áhrifin af lífi og varanleika hugsanaforms, ef það er illviljað og eyðandi, leiðir til „slæms karma“ 

                         
15 Syndir hinna huglausu Sjá S.D. II, 191,201. Þessi synd tengist tímabili í 

aðskilnaði kynjanna í fyrri hluta þriðja kynstofnsins, Lemoríu. Sömu sögulegu 
staðreynd er vísað til í  Biblíunni, Sköpunarsögu VI: 2:4 

„En þeir (kynin)höfðu þegar verið aðskilin fyrir dögun guðdómlegsr ástæðu 
sem upplýsti dimmu svæði sögunnar og höfðu þá syndgað. Það þýddi að þeir 
höfðu framið illt ómeðvitað með því að framkalla áhrif sem voru óeðlileg.”Sjá 
einnig S.D. II, 721, 728 
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en ef það er góðviljað valda þau „góðu karma“ í hópnum sem hugsanaformið stafar frá.  Það er 

þetta sem átt er við með þeirri hugmynd að ekkert karma verði til af góðri og óeigingjarnri athöfn. 

Þáttur lægri byggjendanna.  Hér birtist mjög áhugavert atriði sem við munum skoða betur síðar, 

þegar við fjöllum um formgervisverurnar.  Hið sérstaka markmið hugsanaforms er nátengt þeirri 

gerð tíva-efnis sem það er myndað úr, og (í tengslum við manninn á hugarsviðinu) þeirri gerð 

formgervisvera sem hann getur stjórnað og sent frá sér sem íbúa, eða lífgefandi þátt 

hugsanaformsins.  Í stórum dráttum má segja að Sólarlogosinn vinnur eingöngu með hina æðri 

byggjendur, Manasapútrana í sínum mismunandi stigum á tveimur æðri sviðum sólkerfisins.  Hann 

hagnýtir þá og sendir út til að sinna því verkefni að byggja og lífga hið sólkerfislega hugsanaform, 

með sérstakan tilgang í huga.  Plánetulogosarnir nota fyrst og fremst byggjendur næstu þriggja 

sviða (atma-búddhi-manas), sem byggja og stjórna starfi plánetukerfanna.  Menn nota byggjendur 

lægra hugarsviðsins, og geðræna sviðsins, því að hin mennsku hugarform eru kama-manasísk; 

byggjendur efnissviðsins virkjast sjálfkrafa til starfa með krafti þeirra strauma og orkutegunda í 

fíngerðara efni sem hinir æðri byggjendur mynda. 

Taflan sem fylgir hér á eftir getur skýrt málið. 

 

 

  

Ef taflan er athuguð vandlega, má sjá að fyrstu fimm töluliðirnir eru mikilvægustu ríki náttúrunnar, 

en sjöttu og sjöundu liðirnir eru sérstaklega athyglisverðir af þeirri ástæðu að ekki er á neinn hátt 

hægt að skilgreina steinaríkið sem sjálfstæðan eðlisþátt, heldur einfaldlega sem lægsta þáttinn í 

efnisþéttni hins óhlutlæga, og að jurtaríkið skipar sérstakan sess í orkubúskap kerfisins sem miðlari 
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hins lífgefandi praníska flæðiefnis; jurtaríkið myndar á ákveðinn hátt brú milli hins meðvitaða og 

hins ómeðvitaða.  Ég nota þessi orð hér í sinni víðtækustu og almennustu merkingu.  Þótt vitað sé 

að steinaríkið búi yfir vitund, þá er skynjunarhæfni mun greinilegri í jurtaríkinu, og munurinn á 

vitund steinaríkisins og dýraríkisins er svo mikill að segja má að þessar tvær vitundargerðir séu í 

grundvallaratriðum ólíkar.  Á milli þessara tveggja stendur jurtaríkið, vitund þess stendur almennt 

séð nær dýraríkinu en steinaríkinu, og það hefur sérstaka innræða tengingu við tívaríkið. 

Öll þessi ríki eru „form hugsunar“; öll hafa þau líkama, líforku, eiginleika og tilgang, og öll eru 

þau send út af æðra lífi með sinn sérstaka tilgang; þau eru öll send út af sjálfsvitandi verum, með 

huga, anda og hlutlægt form.  Aðeins hinir sjálfsvitandi geta skapað, og aðeins þeim er mögulegt 

að búa yfir tilgangi, samstillingu, stefnu og stjórn. 

Þótt svo virðist sem margt sé látið ósagt, getur neminn fundið margt út sjálfur með ítarlegri athugun 

á ofangreindum fjórum liðum í tengslum við „tilgang“ hugsanaforms. 

Ef við færum þessar hugmyndir út til Sólarlogossins, vakna margar áhugaverðar spurningar sem 

eru þó aðeins hagnýtar að því leyti sem þær víkka út viðfangsefnið og stækka sjóndeildarhring 

hugsuðarins.  Hinn guðlegi tilgangur er ekki enn skiljanlegur manninum; hann græðir því ekkert á 

því að íhuga hann.  Þrátt fyrir það er mögulegt að framsetning hugmynda og skilningur hugsuðarins 

á þeim leiði til hægfara dögunar skilnings og í framhaldinu samvinnu við þann guðlega tilgang.  

Við skulum því setja fram nokkrar af þessum spurningum, en látum framtíðinni eftir það verkefni 

að koma með svar við þeim: 

1. Hver gæti verið tilgangurinn með núverandi birtingu Sólarlogossins? 

2. Hver gæti verið tilgangurinn sem hugsanlega er verið að vinna að í plánetukerfi okkar og 

hver er grundvallaráætlun Plánetulogossins okkar? 

3. Hvaða munur er á henni og áætlun annarra plánetukerfa? 

4. Hver er tilgangurinn sem býr að baki tengslanna sem eru á milli Jarðar og Venusar? 

5. Er á einhvern hátt unnt að ganga úr skugga um tilgang dýraríkisins sem heildar? 

6. Hver er tilgangur núverandi kynstofnaþróunar?  Getum við uppgötvað hann? 

7. Hver er tilgangurinn með mismunandi formbyggingu þjóða? 

Við skulum færa hugmyndina niður á hagnýtara svið og setja fram eftirfarandi spurningar: 

1. Úr hvaða efnisgerð bý ég venjulega til hugsanir? 

2. Hvert er sálrænt eðli hugsanaforma minna? 

3. Með hvaða tilgangi nota ég hugrænt efni? 

4. Vinn ég með hugrænt efni á meðvitaðan eða ómeðvitaðan hátt? 

5. Lífga ég hugsanaform mín með æðri eða lægri gerð vera? 

6. Legg ég stund á að læra lögmál uppbyggingar? 



427 
 

7. Hef ég skilning á mætti viljans til að lífga? 

8. Eyði ég þeim hugsanaformum sem hafa náð tilgangi sínum með meðvitaðri vilja-athöfn? 

9. Bý ég til form sem valda karmískum áhrifum, eða byggi ég form sem verða til góðs fyrir 

heildina? 

Margar slíkar spurningar vakna, og með því að leggja stund á fræði hugsunar lærir maðurinn 

lögmál tilvistar. 

 

2.  Lögmál hugsunar. 

Það eru þrjú mikil lögmál, sem segja má að séu grundvallarlögmál alheimsins, þess mikla 

stjörnukerfis, sem við tilheyrum (og allir stjörnufræðingar þekkja), og sjö lögmál sem eru 

frumlögmál sólkerfisins.  Við getum litið á þessi sjö sem undirlögmál, þótt frá sjónarmiði 

mannkynsins séu þau meginlögmál. 

a.  Þrjú kosmísk lögmál.   

Fyrsta kosmíska lögmálið er Lögmál samfjöllunar.  Ef innsæishæfileikinn er ekki orðinn þroskaður 

er ekki nokkur leið að átta sig á umfangi þessa lögmáls.  Þetta lögmál sýnir fram á þá staðreynd að 

allir hlutir – hvort sem þeir hafa form eða ekki – eru til sem ein heild; þetta er lögmálið sem stjórnar 

hugsanaformi þess kosmíska Drottins sem innifelur bæði sólkerfið okkar og hið stærra kerfi sem 

við erum hluti af.  Það er ein eining hugsunar Hans, eitt hugsanaform í öllu sínu umfangi, ein 

samtengd heild, en ekki þeir aðgreindu heimar sem okkur finnst sólkerfið okkar vera.  Það er öll 

heildin, miðbikið, yfirborðið og takmörkunarhringur raunbirtingarinnar sem ein eining. 

Annað lögmálið er Lögmál aðlöðunar og fráhrindingar.  Í grundvallaratriðum birtir þetta lögmál 

hinn knýjandi kraft aðlöðunar sem heldur sólkerfinu okkar í nálægð Síríusar sólkerfis-ins; sem 

heldur plánetunum á braut sinni umhverfis miðpunktinn, sólina; sem heldur öllum minni 

efniskerfum atóma og sameinda á braut umhverfis miðpunkt í plánetunni; og heldur efni allra 

efnislegra líkama og fíngerðra líkama samhæfðu umhverfis þeirra smáheimslega miðpunkt. 

Þriðja lögmálið er Lögmál hagkvæmni.  Það aðlagar allt sem varðar efnislega og andlega þróun 

alheimsins að bestu hugsanlegu aðstæðum með eins lítilli orkunotkun og mögulegt er.  Það 

fullkomnar öll afmörkuð tímabil og eilífðir, og færir allt áfram og upp á við, og í gegnum, með 

minnstu mögulegu orku, með réttri stillingu jafnvægis og hæfilegri sveiflutíðni.  Ójöfn sveiflutíðni 

er í raun og veru blekking tímans, en finnst ekki í hinum kosmíska miðpunkti.  Við þurfum að 

íhuga þetta, því það felur í sér leyndardóm friðar, og við þurfum að gera okkur grein fyrir mikilvægi 

hugtaksins í gegnum, því það lýsir næsta skrefinu í útvíkkun vitundar mannkynsins og hefur 

dulfræðilega merkingu. 

Margt glatast með þeim hugtökum sem notuð eru um þessi lögmál, því það er nánast ómögulegt 
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að færa óhlutstæðar hugmyndir í orð, án þess að missa um leið mikið af hinni innri merkingu.  Í 

lögmálunum þremur kemur einnig fram hin þrígreinda hugmynd, og hliðstæðan er í fullu gildi, 

eins og við er að búast.  

 

Lögmál samfjöllunar Viljaþátturinn Fyrsti meginþátturinn. 

Lögmál aðlöðunar Kærleiksþátturinn Annar meginþátturinn. 

Lögmál hagkvæmni Virkniþátturinn Þriðji meginþátturinn. 

 

b.  Sjö sólkerfislögmál.  Við hlið meginlögmálanna þriggja eru sjö lögmál sólkerfisins okkar.  Aftur 

sjáum við að lögmál samsvörunar er upplýsandi, og hin þrjú verða að hinum sjö eins og annars 

staðar í hinu guðlega kerfi.  Í hverju hinna sjö lögmála sjáum við athyglisverða samsvörun við 

sviðin sjö.  Þau eru: 

1. Lögmál sveiflutíðni, grundvöllur raunbirtingar, byrjar á fyrsta sviðinu.  Þetta er hið 

atómíska lögmál sólkerfisins, í sama skilningi og á öllum sviðunum er fyrsta sviðsstigið nefnt 

atómíska sviðsstigið.  

2. Lögmál samloðunar.  Fyrst á öðru sviðinu er samloðun sýnileg.  Það er fyrsta sameindasvið 

sólkerfisins, og er aðsetur mónadsins.  Hér birtist guðleg samloðun. 

3. Lögmál upplausnar.  Á þriðja sviðinu kemur hið endanlega brottfall, hinsta eyðing hjúpa 

hins fimmgreinda ofurmennis.  Stórmeistari af sjöttu vígslu losar sig við alla hjúpa neðan 

mónadhjúpsins, frá hinu atmíska til hins efnislega. 

4. Lögmál segulmagnsstjórnar hefur mest áhrif á búddíska sviðinu, og með því að þróa 

stjórnun á þessu lögmáli liggur falin stjórn mónadsins á persónuleikanum í gegnum sálarlíkamann. 

5. Lögmál fastheldni greinist mest á hugarsviðinu og er nátengt manasþættinum, fimmta 

meginþættinum.  Hugurinn stjórnar og staðgar, og afleiðing þess verður samloðun. 

6. Lögmál kærleiks er lögmál geðræna sviðsins.  Markmið þess er ummyndun langan-anna, 

og það tengir þær við hinn meiri aðlöðunarmátt kærleiksþáttarins á búddíska sviðinu. 

7. Lögmál fórnar og dauða er ráðandi þáttur á efnissviðinu.  Eyðing forms, í þeim tilgangi að 

stuðla að framþróun lífsins, er ein af grundvallaraðferðum þróunarinnar. 

 

Millilögmál karma.  Það er einnig til millilögmál, sem er samfjöllunarlögmál kerfisins á Síríusi.  

Almennt heiti þessa lögmáls er Karmalögmálið, og það ræður því í reynd hvernig áhrif Síríusar 

verka á sólkerfið okkar.  Bæði kerfin eru óháð í tíma og rúmi, að því er varðar innri starfsemi 

þeirra, eða (með öðrum orðum) í raunbirtingu.  Við höfum nánast engin áhrif á móðurkerfi okkar, 

þau eru hverfandi lítil, en í okkar sólkerfi finnast mjög greinileg áhrif orsaka frá Síríusar-kerfinu.  
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Þessar orsakir nefnum við lögmál karma, þegar við upplifum þær sem afleiðingar, og í upphafi 

komu þær af stað sólkerfiskarma, sem myndar það sem við nefnum Karma í dulfræðiritum og 

ritum Austurlanda. 

Lipíka lávarðar okkar sólkerfis, hinir sólkerfislegu karmalávarðar, eru undir yfirstjórn frá 

hliðstæðum æðri lávörðum á Síríusi. 

Við höfum því: 

 

1. Hin þrjú kosmísku lögmál Samfjöllunar, Aðlöðunar og Hagkvæmni. 

2. Karmalögmálið frá Síríusi. 

3. Hin sjö meginlögmál sólkerfisins. 

 

Eins og greint hefur verið frá eru hinar sjö megingerðir sveiflutíðni sveiflur lægsta kosmíska 

sviðsins; þar er okkar dvalarstaður.  Logosinn okkar, hjarta kerfisins, dvelur á kosmíska 

geðsviðinu; hann er innstilltur þar.  Einingar fjórða skapandi lífríkisins, mannkynsins, þróast með 

atbeina efnislíkamans en eru um þessar mundir innstilltar í geðlíkama sínum, sambærilega má 

einnig sjá að hið hlutlæga sólkerfi myndar efnislíkama Logossins, þótt innstilling Hans sé í 

geðlíkamanum.  Það hefur ákveðna þýðingu að á þessu stórtímabili mun Logosinn taka fjórðu 

kosmísku vígsluna.  Vísbending sem getur orðið til skilningsauka liggur í þeirri samsvörun sem er 

að finna milli þessarar staðhæfingar og þróunar fjórða kynstofnsins, og núverandi umferðar, hinnar 

fjórðu eða geðrænu umferðar. 16 

Sólkerfi Logosar Síríusar er á kosmíska hugarsviðinu, og á óljósan hátt, okkur óskiljanlega, 

myndar Logosinn okkar, ásamt sínu kerfi, hluta enn æðri Logosar.  Þetta hefur ekki í för með sér 

neinn missi sjálfsvitundar, en þetta viðfangsefni er samt of torskilið til að unnt sé að tjá það skýrar.  

Í þessari hliðstæðu má finna grundvallarhugmynd allrar fræðslu sem gefin hefur verið um Hinn 

mikla mann himnanna.  Tilurð þessara lögmála er nátengd þeirri hugmynd.  Hin þrjú lögmál æðri 

kosmísku sviðanna geyma í samfjöllun fegurðar hin meiri og minni sólkerfi.  Því næst er hið mikla 

lögmál Síríusar, Karmalögmálið, á þriðja sviðsstigi kosmíska hugarsviðsins, sem ræður í reynd 

Logos okkar, og athöfnum Hans, á sama hátt og sálin – þegar þróunin hefur náð nógu langt – ræður 

persónuleika mannsins. 

Við þurfum að hafa í huga að samkvæmt lögmáli hliðstæðnanna, er um að ræða tengsl í 

alheiminum sem líkjast sambandinu milli sálar og persónuleika í smáheiminum.  Þessi vísbend-

                         
16 Núverandi umferð, sem er hin fjórða, nær hátindi í löngun eða viðbragða í 

tengslum eða skynjunum. Í næstu umferð, þeirri fimmtu, mun hið fimmta, 
hugarþátturinn ná hástigi sínu.  
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ing felur í sér margt sem með íhugun mun verða okkur gagnlegt.  Við megum samt ekki ganga of 

langt í samsvöruninni; þar sem við höfum ekki enn öðlast plánetuvitund, og enn síður sólkerfislega, 

hvernig getum við þá búist við að fá einhvern skilning á frumatriðum kosmískra sanninda?  Enn 

um sinn er aðeins unnt að gefa almennar vísbendingar, setja fram víðtækar hugmyndir og 

alhæfingar.  Eitt er það samt sem við getum verið alveg viss um, en það er sú staðreynd að 

einstaklingsvitundin er varanleg. 

Leyfið mér að útskýra þetta nánar: 

Sérhvert okkar myndar hluta eins af Himnamönnunum, sem sjálfir mynda sjö orkustöðvar í Hinum 

mikla manni himnanna, Sólarlogosinum.  Þótt við séum eitt með heildinni, glötum við ekki 

einstaklingseðli okkar, en verðum ætíð aðgreindar vitundareiningar, en í einingu alls sem lifir eða 

er.  Á sama hátt glatar Logosinn okkar ekki einstaklingseðli sínu, jafnvel þótt hann myndi hluta af 

vitund Logossins á Síríusi.  Hann sjálfur myndar einn af Hinum miklu mönn-um himnanna sem 

eru orkustöðvar í líkama ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR. 

Lögmálin og sviðin.  Þegar við kynnum okkur hin sjö lögmál sólkerfisins og tökum þau frá sviði 

til sviðs, gætum við haft í huga þrjú atriðið – sem eru: 

 

1. Við gætum athugað áhrifin sem koma fram á efnisþróunarbrautinni. 

2. Einnig áhrifin sem birtast á andlegu þróunarbrautinni. 

3. Við gætum einnig minnst á hvernig lögmálin hafa áhrif á lífkerfi manna og tíva, sem þróast 

með tilstilli þeirra. 

 

Með þessari aðferð ættum við að fá smám saman víðtæka og almenna hugmynd um hvernig þetta 

sólkerfi okkar (hugsanaform Logossins) var myndað smátt og smátt, hvernig því er stjórnað og 

haldið sem samfelldri heild, og hve hin innri tengsl eru fjölmörg og flókin.  Við göngum út frá 

vissum grundvallartilgátum, sem verða að mynda bakgrunn alls sem sagt verður.  Í fyrsta lagi 

verðum við að gera ráð fyrir því að Byggjandi, eða einhver Skapandi hugur, sé að starfi við að 

byggja upp skipulagða heild, og leitist við að birtast í gegnum sýni-legt markmið.  Hinn hlutlægi 

alheimur er ekkert annað en afurð einhvers hugar.  Næst verðum við að gera ráð fyrir að 

efniviðurinn fyrir byggingu þessa alheims hafi þá þegar verið tiltækur Byggjandanum, og að hann 

sé ávöxtur einhvers fyrra kerfis, eða allt það sem eftir er af ein-hverju fortíðarkerfi.  Þegar við 

höfum gefið okkur að það sé Byggjandi og efni til byggingar, verður við næst að fallast á þá tilgátu 

að Byggjandinn vinni að byggingunni í samræmi við ákveðið lögmál sem stýrir vali hans á efni til 

byggingarinnar, formi þess sem hann smíðar, og gefi honum til kynna aðferðina sem hann þarf að 

fylgja til að fullkomna hugmyndina.  Við megum ekki gleyma því að í huga Logossins standa þrjú 
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mikil tákn, eitt fyrir hvert hinna þriggja sólkerfa, að öll heildin er til í Hans vitund sem mótað 

hugsanaform, því Hann er að læra að meðhöndla efni kosmíska hugarsviðsins á hlutlægum sviðum 

á sama hátt og maðurinn er að vinna með lögmál hugsunar, og byggingu hugsanaforma. 

Það er ógerlegt að gera meira en að skynja óljóst tákn sólkerfa fortíðar og nútíðar.  Við gætum 

fengið einhverja hugmynd um hugsanaformið sem mótaði grunn að sólkerfi I, kerfi athafnaorku, 

ef við gætum séð fyrir okkur hakakross (svastika) með tíu rétthyrndum örmum sem snúast, í 

geislandi grænum lit, og allir tíu armarnir eiga upptök sín í miðlægri logandi sól.  

Grundvallarhugsanaformið fyrir annað sólkerfið felur í sér hinn græna hakakross fyrsta kerfis-ins 

og bætir við hann sammiðja og samfléttuðum bláum hringjum, sem eru þrír og þrír saman, tengdir 

með einum miklum hring.  Bæði þessi tákn eru að sjálfsögðu í æðri víddunum.  Táknið fyrir næsta 

sólkerfi er óþekkt.  Eftir að hafa skilið og viðurkennt þessar þrjár grunnhugmyndir, getum við 

haldið áfram og athugað verkanir sólkerfislögmálanna á sviðunum sjö, hafandi ætíð í huga að 

lögmálin sjö eru virk á tölulega samsvarandi sviðsstigi á sérhverju sviði.  Ég skal útskýra þetta 

stuttlega: 

Fjórða lögmálið, Lögmál segulmagnsstjórnunar, er ráðandi á fjórða sviðsstigi hvers sviðs, í fjórðu 

umferðinni og í fjórða kynstofninum sérstaklega.  Það er því um að ræða eftirfarandi samsvörun:  

 

Fjórða lögmálið Segulmagnsstjórnun. 

Fjórði geislinn Samræmi og fegurð. 

Fjórða sviðið Búddíska. 

Fjórða sviðsstigið Búddísk segulmagnsstjórnun 

Fjórða umferðin Efnisþétt segulmagn, sem ræður birtingu kynhvatarinnar á efnissviðinu, og 

hvött af geðrænni löngun, spegilmynd hins búddíska. 

Fjórði kynstofninn Atlantis kynstofninn, sem þróaði ofangreinda eiginleika fyrst og fremst. 

 

1.  Lögmál sveiflutíðni.  Þetta er lögmál fyrsta sviðsins, og það ræður atómísku sviðs-stigum 

hvers sviðs.  Það markar byrjunina á starfi Logossins, fyrsta hreyfingin sett af stað í mulaprakriti.  

Á sérhverju sviði setja sveiflur atómíska sviðsstigsins efni sviðsins á hreyfingu.  Þær gefa 

tóntegundina.  Það mætti tjá inntak lögmálsins með orðunum „ljós“ eða „eldur.“  Það er lögmál 

eldsins; það ræður umbreytingu hinna sérgreindu lita til baka inn í hinn sam-fjallandi grunnlit.  Það 

ræður því hvernig hinn Eini skiptist upp í hina sjö, og síðan afturhvarfi hinna sjö til baka inn í hinn 

Eina.  Það er í reynd grunnlögmál þróunarinnar, sem gerir efnis-þróunina nauðsynlega.  Það 

samsvarar fyrstu athöfn Logossins til tjáningar í gegnum þetta sólkerfi.  Hann tónaði fram 

Hljóminn, þrígreindan Hljóm, einn hljóm fyrir hvert sinna þriggja sólkerfa, og hratt af stað gáru á 
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úthafi geimsins.  Styrkur hljómsins eykst eftir því sem tíminn líður, og þegar hann hefur náð fullum 

styrk, þegar hann er fullkomnaður, myndar hann einn tón í hinum mikla kosmíska hljómi.  Hver 

tónn ber með sér sex undirtóna, sem með hinum fyrsta gera sjö.  Lögmál sveiflutíðni felur því í sér 

átján minni sveiflur og þrjár meiri, sem til samans gera hina tuttugu og eina sveiflu okkar þriggja 

sólkerfa.  Tveir margfaldaðir með níu (2x9), mynda hina nauðsynlegu átján, sem er lykiltala 

kærleikssólkerfisins okkar.  Talan tuttugu og sjö felur í sér leyndardóm þriðja kerfisins. 

Á leið efnisþróunarinnar voru hinir sjö miklu andardrættir eða hljómar knúnir inn í atómíska 

sviðsstig hvers svið, og þar endurtók grunntíðnin aðferði hinnar guðlegu tíðni í sínum eigin litla 

heimi, og myndaði sjálf sex minni andardrætti.  Hér er um að ræða sömu hliðstæðu og er að finna 

í geislunum, því við munum sjá að meginlínur tíðninnar eru 1-2-4-6.  Þetta er rökrétt, því 

efnisþróunin er negatíf, móttækileg og samsvarar hinum kvenlega pól, alveg eins og hinir afstæðu 

geislar eru 2-4-6.  Íhugunar og viðleitni til afstæðrar hugsunar er þörf til skilnings á þessum 

sannindum.  Þetta tengist þeirri staðreynd að annað sólkerfið er í heild sinni móttækilegt og 

kvenlegt; það tengist vitundarþróun hins sálræna þáttar. 

Á andlegu þróunarbrautinni ræður lögmálið hinum pósitífa þætti ferlisins.  Allt í heiminum er 

sveiflur og hreyfing, og þegar allt sem þróast á hverju sviði nær sveiflutíðni atómíska svið-stigsins 

er markmiðinu náð.  Þegar við höfum náð sveiflutíðni fyrstu meginsveiflanna, og höfum 

fullkomnað starfstækin fyrir allar þróunarbrautirnar (ekki eingöngu mannkynsins) úr fimmgreindu 

efni atómísku sviðsstiganna, höfum við lokið þróuninni í þessu sólkerfi.  Í komandi sólkerfi 

munum við bæta við hinum tveimur næstu sveiflutíðnum sem fullkomna hljómstigann, og 

Logosinn okkar hefur þá lokið byggingu sinni. 

Fjórða skapandi lífveldi hinna mennsku mónada verður að læra pósitífa sveiflutíðni, en tívarnir 

þróast með aðferð minnstrar mótstöðu; þeir eru negatífir og fylgja leið undirgefni og fylgni við 

lögmálið.  Það eru eingöngu mennskir mónadar sem fylgja hinni pósitífu leið en gera það þó aðeins 

í heimunum þremur.  Þeir læra guðlega undirgefni með mótþróa, striti, baráttu og átökum.  En 

vegna hinnar auknu núningsmótstöðu sem orsakast af baráttunni, er framför þeirra hlutfallslega 

hraðari en tívanna.  Þetta er þeim nauðsynlegt, því þeir þurfa að vinna upp mikinn tapaðan tíma. 

Lögmál sveiflutíðninnar er lögmál framfara, hreyfingar og snúningshreyfingar.  Á sjöunda, eða 

lægsta sviðinu, eru sveiflurnar hægar, hindraðar og daufar frá sjónarmiði hins fyrsta, og með því 

að læra aukna sveiflutíðni og hraðari snúningshreyfingu færumst við yfir á braut afturhvarfsins.  

Það er nokkuð augljóst að það felur í sér að greipa í auknu mæli fíngert efni í starfstækin, bæði hjá 

mönnum og tívum.  Í núverandi öðru sólkerfi, á hinum fimm sviðum mennskrar þróunar, eru um 

að ræða fimm starfstæki – efnislegt, geðrænt, hugrænt, búddískt og atmískt – sem öll þarf að 

hreinsa, fága, efla og bæta.  Á lægstu stigunum tveimur, hinu efnislega og geðræna, er aðeins að 
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finna efni fimm æðri sviðsstiga hvers um sig, þar sem tvö lægstu sviðsstigin eru of grófgerð fyrir 

líkama tíva eða manna; í fyrsta sólkerfinu var náð fullum tökum á þeim.  Huglíkaminn er fyrsti 

líkaminn sem inniheldur efni allra sviðsstiganna.  Markmið þróunar okkar er kærleikur undir stjórn 

vitsmuna – eða vitsmunir undir stjórn kær-leiks, því samspilið verður fullkomið.  Mannkynið kom 

fram í hnattakeðjunni á þeim tíma-punkti að eðlilegt var að það tæki líkama úr efni fimmta 

sviðsstigs geðræna og efnislega sviðsins, og hér getum við séð hliðstæðuna við innkomu þróaðri 

sálna í fjórða kynstofninn. 

2.  Lögmál samloðunar.  Þetta lögmál er ein hliðargrein úr hinu kosmíska lögmáli aðlöð-unar.  

Athyglisvert er að sjá hvernig þetta lögmál birtir sig í þessu kærleiks-sólkerfi á þrí-greindan hátt: 

Á mónadsviðinu, sem lögmál samloðunar, lögmál fæðingar, ef við getum notað það hugtak, sem 

leiðir til komu mónadanna í sínum sjö heildum.  Uppsprettan er kærleikur, og afleiðingin er 

mónadar kærleikans. 

Á búddíska sviðinu, sem lögmál segulmagnsstjórnunar.  Það birtist í meginþætti kærleiks-visku, 

sem upplýsir sálina, og mun um síðir draga til sín kjarna allrar reynslu, sem sálin hefur safnað í 

gegnum æviskeið persónuleikanna og ætíð stjórnað frá búddíska sviðinu.  Segul-mögnun og hæfni 

til að birta kærleika, eru hugtök sömu merkingar dulfræðilega séð. 

Á geðræna sviðinu, sem kærleikur persónuleikans.  Allar greinar lögmáls aðlöðunar, sem skynjast 

í sólkerfinu, birtast sem kraftur til samsöfnunar sem leiðir til samræmis og veldur samloðun sem 

stefnir til samsömunar.  Öll þessi hugtök eru nauðsynleg til að gefa almenna hugmynd um 

grundvallareiginleika þessa lögmáls. 

Þetta lögmál er eitt hið mikilvægasta af lögmálum sólkerfisins, ef okkur leyfist að gera upp á milli 

þeirra; við gætum nefnt það lögmál samruna. 

Á efnisþróunarleiðinni ræður það fyrstu samsöfnun sameindaefnis, neðan við atómíska sviðsstigið.  

Það er grundvöllur aðlöðunareiginleikans, sem setur af stað hreyfingu sameind-anna, og dregur 

þær saman í hinar nauðsynlegu þyrpingar.  Það er mælistika sviðsstiganna.  Atómíska sviðsstigið 

gefur grunntíðnina; segja má að lögmál samloðunar ákveði litblæ hvers sviðs.  Það er hið sama 

orðað á annan hátt.  Við þurfum ætíð að hafa hugfast að þegar rætt er um þessi afstæðu 

grundvallaratriði, að orðin dylja merkinguna og eru aðeins nothæf sem vísbendingar en ekki sem 

útskýringar. 

Í raunbirtingunni ræður hið kosmíska lögmál aðlöðunar öllum þessum undirlögmálum, alveg á 

sama hátt og lögmál samfjöllunar ræður myrkvun eða pralaja, og lögmál hagkvæmni verkar á hina 

almennu framvindu hinnar guðlegu kerfisáætlunar, eftir leiðum minnstrar mót-stöðu.  Á 

raunbirtingartímanum verðum við mest vör við lögmáli aðlöðunar, og við nánari athugun mun 

koma í ljós að öll undirlögmálin eru aðeins undirgreinar þess lögmáls. 
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Þetta annað lögmál sólkerfisins ræður einkum öðru sviðinu, og öðru sviðsstigi allra svið-anna.  Það 

gæti verið áhugavert að rekja hinar undirliggjandi hliðstæður, hafandi ætíð í huga að aðeins er unnt 

að benda á viss atriði og gefa til kynna leiðir umhugsunar sem gætu leitt til hugljómunar sé þeim 

fylgt. 

Annar geislinn og annað lögmálið eru nátengd, það er athyglisvert að gera sér grein fyrir því að 

flestir mónadarnir finnast á öðru sviðsstigi mónadsviðsins.  Til eru fáeinir mónadar máttar eða vilja 

á atómíska sviðsstiginu, en fjöldi þeirra er ekki mikill, og þeir mynda ein-faldlega kjarna til 

undirbúnings fyrir þróunina í þriðja sólkerfinu, máttarkerfinu.  Meirihluti mónadanna er að finna 

á öðru sviðsstiginu.  Það eru mónadar kærleikans.  Á þriðja sviðs-stiginu er að finna nokkurn fjölda 

mónada virkni, en þeir eru ekki eins margir og mónadar kærleika.  Það eru þeir sem ekki náðu 

markmiðinu í fyrsta sólkerfinu. 

Eins og við vitum er bein rás á milli atómísku sviðsstiga allra sviðanna.  Þetta gildir einnig að 

mestu leyti um hvert sviðsstig og samsvarandi æðra sviðsstig, og það er því bein og nokkuð 

greiðfær rás milli annars sviðsstigs allra sviðanna, sem gerir mónödum kærleikans kleift að tengjast 

auðveldlega öllum sínum starfstækjum sem byggðir eru úr efni annars sviðsstigsins.  Eftir vígslu 

er sálarlíkaminn kominn upp á annað sviðsstig hugarsviðsins, og þá hefst stjórn mónadsins. 

Þegar mónadar kærleikans hafa náð markmiði sínu með lífi í heimunum þremur, þá snúa þeir aftur 

til síns upprunalega annars sviðsstigs, sem einnig er markmið mónada virkninnar sem þurfa að 

þroska kærleiksþátt sinn.  Í hinum fimm heimum mennskrar þróunar verða báðir þessir hópar 

mónada að ná stjórn yfir atómísku efni og sameindaefni, sem einnig er gert með fullri nýtingu 

viljans eða meginþáttar máttarins, eins mikið og er hægt í þessu öðru sólkerfi. 

„Ráðist er á guðsríki með ofbeldi og hinir ofbeldisfullu sigra það með krafti“ eða með meginþætti 

viljans eða máttarins.  Það er ekki sá vilji sem við munum þekkja í þriðja sólkerfinu heldur viljinn 

sem við þekkjum í þessu sólkerfi, og hann þurfa mónadarnir að nota til fullnustu í þróun sinni og 

baráttu við að ná stjórn á sérhverju atómísku sviðsstigi.  Mónadarnir máttarins þurfa að berjast 

mun meira, og af því leiðir sú oftlega augljósa staðreynd að menn sem eru á máttargeislanum þurfa 

ósjaldan að ganga í gegnum mikla erfiðleika og eru oft harðir í lund og ekki elskuverðir.  Þeir 

verða að byggja upp kærleiksþáttinn á öllum sex sviðunum, en hann er ekki áberandi þáttur í þróun 

þeirra. 

Við höfum fengið vísbendingu um áætlaðan fjölda mónadanna: 

 

35 þúsund milljón mónadar kærleika 

20 þúsund milljón mónadar virkni 

5 þúsund milljón mónadar máttar 



435 
 

 

sem samtals gera sextíu þúsund milljónir mennska mónada.  Máttarmónadarnir eru sjaldan í 

holdgun þótt þeir séu í raunbirtingu.  Þeir komu til holdgunar í miklum fjölda við lok tungl-

keðjunnar, og munu koma aftur í miklum fjölda í síðustu tveimur umferðum núverandi keðju. 

Við getum nú athugað stuttlega hliðstæður annarrar umferðarinnar og annars kynstofnsins og sýnt 

fram á að lögmál samloðunar var sérstaklega virkt á þeim tímum.  Það sem einkenndi fyrstu 

umferðarina og fyrsta kynstofninn var ógreinileiki og ákaflega óstöðugt ástand.  Ein-kennandi 

eiginleiki þeirra er hreyfing og meðfylgjandi hiti, mjög líkt og var í fyrsta sólkerfinu, en í annarri 

umferðinni og einnig í öðrum kynstofninum má greinilega sjá ákveðna samloðun, og útlínur forma 

eru greinilegri.  Samloðun er einnig einkennandi eiginleiki núverandi annars sólkerfis.  Markmið 

alls er sameining.  Nálgun, eining og gagnkvæm aðlöðun milli tveggja eða fleiri er ætíð greinanleg 

sem ráðandi einkenni, hvort sem við lítum á kynlífið eða sjáum það koma í ljós í 

viðskiptafyrirtækjum, vísindalegri þróun, framleiðslu eða stjórnmálum.  Vel má segja að 

grunntónn sólkerfisins okkar sé sameining hinna mörgu aðgreindu eininga. 

Hægt er að gefa eina vísbendingu til viðbótar:  Á efnisþróunarleiðinni ræður lögmálið sam-söfnun 

og aðgreiningu efnis; á andlegu þróunarleiðinni ræður það byggingu forma.  Sagt hefur verið að 

efni lægsta sviðsstigsins myndi grunninn að nýju sviði; af því leiðir að á atómíska sviðsstiginu 

verður staður samruna, sem gerir það að sviði samfjöllunar, alveg á sama hátt og fyrsta eða guðlega 

sviðið er svið samfjöllunar fyrir sólkerfið.  Þar á sér stað samruni þróunarinnar inn í óskiljanlegt 

æðra stig. 

3.  Lögmál upplausnar.  Þetta lögmál ræður eyðingu forma í þeim tilgangi að hið ídveljandi líf geti 

náð fullum ljóma.  Það er önnur hlið lögmáls samloðunar – bakhliðin (ef hægt er að orða það 

þannig), og er alveg jafn mikill hluti hinnar guðlegu áætlunar og aðlöðunin.  Þetta er eitt þeirra 

lögmála sem enda með þessu sólkerfi, því hin miklu lögmál aðlöðunar, samloðunar og kærleiks 

viðhaldast inn í næsta sólkerfi.  Lögmál upplausnar á sína hliðstæðu í kosmísku lögmáli, en það 

lögmál er okkur nánast óskiljanlegt.  Lögmál hagkvæmni geymir lykilinn að því lögmáli.  Þegar 

mónadinn hefur farið í gegnum öll formin og hefur náð sjöttu vígslunni sameinast hann 

frumuppsprettu sinni, og hin fimm lægri form eyðast.  Síðar eru mónadarnir sjálfir samfjallaðir, en 

eyðast ekki.  Þetta lögmál ræður frá þriðja sviðinu, og hættir virkni á þennan sérstaka hátt þegar 

það svið hefur verið yfirunnið. 

Þetta lögmál er eitt það erfiðasta til skilnings fyrir mannkynið.  Sumar verkanir þess (á andlegu 

þróunarbrautinni) er unnt að sjá og skilja að einhverju leyti, en á efnisþróunarbraut-inni, eða braut 

uppbyggingar, eru verkanir lögmálsins ekki greinilegar nema grannt sé skoðað. 

Á efnisþróunarbrautinni ræður það því þegar hópsálirnar brotna upp; það ræður tímabilinu þegar 
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varanlegu þrenndirnar eru fluttar úr einu formi í annað; það verkar í gegnum miklar 

náttúruhamfarir, en við þurfum að hafa í huga að það ræður ekki aðeins náttúruhamförum 

efnissviðsins (eins og við ranglega nefnum þær), heldur einnig samsvarandi náttúruhamförum á 

geðræna sviðinu og lægri stigum hugarsviðsins.  Það ræður umbrotum á efnissviðinu, sér-staklega 

þeim sem snerta steinaríkið; það ræður upplausn hugsanaforma á geðræna sviðinu; það leysir upp 

geðræna hjúpinn þegar hann hefur verið yfirgefinn, og hinn hugræna á sama hátt.  Upplausn 

etherlíkamans er einnig af þess völdum. 

Einnig hér getum við tengt þetta lögmál við aðlöðunarlögmálið, því þau hafa áhrif hvort á annað.  

Þetta lögmál leysir upp formin, og aðlöðunarlögmálið dregur efnivið formanna aftur til 

frumuppsprettu hans, áður en hann er nýttur aftur við byggingu nýrra forma. 

Áhrif þessa lögmáls eru vel þekkt á andlegu þróunarbrautinni, ekki aðeins við eyðingu aflagðra 

forma sem minnst var á hér að ofan, heldur einnig við upplausn forma mikilla hug-sjóna, – form 

stjórnmála, form sem sjálf náttúran þróar, að undanskildum þeim sem birta í sér einstaklingsvitund, 

hin miklu form trúarbragða, mannúðarhugsjónir og öll form sem vísindi, listir og trúarbrögð 

mynda á hverjum tíma.  Öll láta undan síga fyrir verkunum þessa lögmáls þegar tímar líða. 

Verkanir þess eru greinilegri venjulegu fólki nú á tímum á efnissviðinu.  Við getum greint 

sambandið á milli atmíska sviðsins og efnissviðsins (sem lýsir sér á lægra sviðinu sem lögmál 

fórnar og dauða), en áhrif þess má einnig sjá á öllum fimm sviðunum.  Þetta lögmál eyðir 

lokahjúpnum sem aðgreinir hinn fullkomnaða Jiva.  Það hefur ekki verið sýnt fram á (því lögmál 

hliðstæðnanna hefur ekki verið rannsakað mikið, og er ekki heldur svo augljóst) að á þriðja 

sviðsstigi hvers sviðs vinnur lögmálið á sérstakan hátt sem veldur greinilegri eyðingu alls sem 

hneigist til aðgreiningar.  Framvindan er hægfara eins og allt sem gerist í sólkerfinu; upplausnin 

byrjar á þriðja sviðsstigi, og henni lýkur á því öðru, þegar lögmál upplausnar kemst undir áhrif 

lögmáls samloðunar, og upplausnin hefur komið því til leiðar að samloðun verður möguleg.  Við 

getum séð dæmi um þetta á hugarsviðinu.  Sálarlíkami hins venjulega manns er á þriðja 

sviðsstiginu, og þegar maðurinn verðu hæfur til samruna við þrenndina, gerist nauðsynlegt að 

yfirgefa sálarlíkamann og losa sig við hann.  Samkvæmt lögmáli fórnar og dauða byrjar upplausnin 

á þriðja sviðsstiginu og er lokið á öðru sviðsstiginu, þegar maðurinn sameinast þrenndinni, til 

undirbúnings fyrir lokasamrunann við mónadinn. 

Annað dæmi um þetta má sjá á efnissviðinu.  Þegar maðurinn nær því stigi að geta séð og skynjað 

fjórða etherinn, er hann tilbúinn til að eyða ethervefnum sem er staðsettur miðja vegu milli efnis 

þriðja og annars sviðsstigsins í efnislíkama hans.  Þegar þessari eyðingu er lokið sameinast 

maðurinn geðlíkama sínum, og verður þá með samfellda vitund.  Þessa hliðstæðu og þessa eyðingu 

er hægt að sjá á sérhverju sviði, uns lokaeyðingin verður á þriðja sviðsstigi atmíska sviðsins sem 
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leiðir til sameiningar við mónadvitundina. 

Þriðji geislinn, geisli aðlögunarhæfni og virkni, er nátengdur þessu lögmáli.  Form verður til fyrir 

virkni (eða aðlögun efnis að þörf); með athafnasemi er það nýtt, og með þeirri aðlögun fullkomnast 

það, og þegar það hefur náð fullkomnun hættir það að vera gagnlegt; það kristall-ast og brotnar, 

og lífið á þróunarbrautinni sleppur frá því og finnur sér ný og hæfari form sem henta því betur.  

Þannig gengur þetta í lífi sálarinnar á braut jarðvistanna; þannig er þetta í umferðum og 

kynstofnum mannkynsins; svona gengur þetta fyrir sig í sólkerfinu; þessu er svo háttað í öllum 

kosmískum ferlum. 

Í þriðju hnattakeðjunni, tunglkeðjunni, er að finna áhugaverða staðreynd sem tengist þessu.  Í 

tunglkeðjunni var markmið þróunar einstaklingsins arhat eða fjórða vígslan – vígslan sem er til 

marks um endanlegan aðskilnað frá heimunum þremur, og eyðingu sálarlíkamans. 

Við lok þriðja kynstofnsins áttu sér stað þær fyrstu miklu náttúruhamfarir sem eyddu 

kynstofnsforminu, og innleiddu nýtt form, en það var tvímælalaust fyrsta mennska formið eins og 

við þekkjum það nú á tímum.  Samsvörunin er gild frá öllum sjónarhornum séð.  Í þriðja 

kynþættinum má sjá samsvörun, þótt ekki sé hún augljós okkar takmörkuðu sjón.  Mikil nálægð 

við afleiðingu skyggir oft á orsök. 

4.  Lögmál segulmagnsstjórnunar.17  Þetta lögmál er grundvallarlögmálið sem ræður andlegu 

þrenndinni.  Með þessu lögmáli knýr þróunarkrafturinn sálina til að taka framförum í gegnum 

tímabil endurholdgunar og aftur til baka í einingu við sína líka.  Með aðgreiningu finnur hún sjálfa 

sig, og síðan knýr búddíska eða Kristseðlið hana svo að hún kemst handan við sjálfið, og finnur 

síðan sig aftur í öllum sjálfum.  Þetta lögmál viðheldur lægra sjálfinu í heilsteyptu formi.  Það 

stjórnar sálinni í orsakalíkamanum á sama hátt og Logosinn ræður mónadinum á öðru sviðinu.  

Þetta er lögmál búddíska sviðsins;  meistari er sá sem getur verið virkur á búddíska sviðinu og 

hefur segulmagnsstjórn í heimunum þremur.  Hinu lægra er ætíð stýrt að ofan, og áhrifin sem 

búddísku sviðsstigin hafa á þrjú lægri sviðin eru gríðarleg, þótt hugsuðir okkar tíma viðurkenni 

það tæplega ennþá.  Það er lögmál kærleikans í heimunum þremur, sem heldur öllu saman, og 

dregur allt upp á við.  Það birting lögmáls aðlöðunar í and-legu þrenndinni. 

Á efnisþróunarbrautinni vinnur þetta lögmál með varanlegu frumkjörnunum í sálarlíkaman-um.  

Það er búddíski meginþátturinn og samband hans við lægri varanlega frumkjarnan í þrenndinni 

sem er meginuppspretta lífs sálarinnar.  Á braut niðursveigjunnar hefur það mikið að segja um 

                         
17 Takið eftir samlíkingunum sem hægt er að rekja hér. Á öðru sviðinu höfum við lögmál samfjöllunar, kærleika. 

Á öðru sviði raunbirtrar þrenningar, lögmál segulsviðsstjórnunar,-kærleika. Aftur, enn neðar á öðru sviði persónunar, 
lögmál kærleikans. Nákvæmni hliðstæðnanna er athyglisverður og skapar rými fyrir umhugsun 
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staðsetningu frumkjarnanna, en þetta efni er mjög torskilið, og enn er ekki tíma-bært að koma með 

nánari útskýringar.  Við þriðja útstreymið, (sem myndaði fjórða ríkið, mannkynið) var það þetta 

lögmál segulmagnsstjórnunar sem kom til leiðar tengingu á milli dýr-mannsins og mónadsins, og 

notaði í því skyni neista hugans sem aðferð til sameiningar.  Aftur getum við séð hvernig það 

verkar.  Mónadsviðið, búddíska sviðið og geðræna sviðið eru öll nátengd hvert öðru, og þar er að 

finna leið minnstu mótstöðu.  Þetta veldur því hve laun-spekingurinn á auðvelt með að tengjast 

búddíska sviðinu og jafnvel enn æðri sviðum.  Í sólkerfunum þremur eru leiðir minnstu mótstöðu 

eftirfarandi: 

 

Sólkerfi 1  Efnissviðið, hugræna sviðið og atmíska sviðið. 

  Atmíska sviðið var æðsta markmiðið í því sólkerfi. 

Sólkerfi 2 Geðræna sviðið, búddíska sviðið og mónadsviðið. 

Sólkerfi 3 Hugræna sviðið, atmíska sviðið og guðlega sviðið. 

 

Takið eftir samsvöruninni sem er greinanleg á milli fjórða náttúruríkisins og þessa fjórða lögmáls.  

Það hefur mikla þýðingu í þessari fjórðu hnattakeðju. 

Þetta fjórða lögmál er eitt hið mikilvægasta fyrir mannkynsþróunina.  Markmið mennskrar 

viðleitni er bæði það að vera undir stjórn þessa lögmáls og að beita því í þjónustu.  Með þessu 

lögmáli mun tjáning kynhvatarinnar verða ummynduð og upphafin; kynhvötin er ekkert annað en 

efnisleg birting á lögmáli aðlöðunar; hún er verkun þess lögmáls í mannkyninu og einnig í öllum 

lægri ríkjunum.  Kærleikur allra lifandi vera og aðlöðunin sem birtist í þjónustu er hið sama og 

kemur fram í andlegu þrenndinni.  Tjáning kynhvatarinnar sem birtist í nánu sam-bandi tveggja 

einstaklinga mun ummyndast í náið samband margra til þjónustu, sem mun leiða til nýrra hugsjóna 

og nýs kynstofns – hins andlega. 

Hér mætti benda á tölulega staðreynd sem gæti verið áhugaverð í sambandi við fjórða skapandi 

lífveldið.  Mennska lífveldið er hið fjórða, eins og við vitum, en ef við teljum með þau fimm 

lífveldi sem hafa náð markmiðinu og horfið sýnum, þá er það í reynd númer níu.  Níu er tala 

vígslunnar, tala fullnumans og mannsins sem starfar í búddíska líkama sínum. 

Fjórði geislinn vinnur einnig í nánu sambandi við fjórða lögmálið.  Það er geisli samræmis eða 

fegurðar – samræmis undir stjórn, en sú stjórn leiðir af sér þekkingu viskunnar.  Það er samræmi 

þess sem líkist; það er heildarjafnvægi sem með skilningi á lögmáli segulmagnsstjórn-unar leiðir 

til samhæfingar hinna mörgu og margvíslegu í eina einsleita heild; segulmáttur ræður samfjöllun 

hinna mörgu þátta inn í form einingar.  Þetta samræmi næst á fimmta sviðinu, og fimmti geisli 

hluthæfrar þekkingar verkar sem þrep til hins fjórða, því margir sem eru á fimmta geislanum færast 
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um síðir yfir á þann fjórða.  Í þessu sólkerfi er fimmti geisli mjög þýðingarmikill fyrir þróun allra 

sálna.  Allir verða að vera á honum einhvern tíma áður en unnt er að komast fullkomlega yfir á 

mónadgeislann.  Í mörgum jarðvistum er miklum tíma varið á fimmta sviðsstigi hvers sviðs, sem 

er aðallega undir stjórn fimmta geislans.  Allir færast síðan yfir á fjórða sviðsstigið sem fjórði 

geislinn ræður, og á þessum sérstaka tíma í fjórðu umferðinni í fjórðu hnattakeðjunni verja sálirnar 

meiri tíma á fjórða sviðsstiginu en á nokkru öðru.  Margir koma til holdgunar beint á þetta sviðsstig, 

og það er hér sem þeir fara að hugsa á samræmisfullan hátt. 

Lögmálin í heimunum þremur.  Við munum nú í stuttu máli taka til skoðunar þrjú mikil-vægustu 

lögmálin sem hafa áhrif á menn í heimunum þremur.  Þau eru: 

 

1. Lögmál fastheldni. 

2. Lögmál kærleika. 

3. Lögmál fórnar og dauða. 

 

Þessi lögmál eru öll undir yfirráðum hinna þriggja æðri lögmála sólkerfisins – lögmálum 

segulmagnsstjórnunar, eyðingar og samloðunar – og verður stjórnað af þeim um síðir.  Það er bein 

tenging milli þessara sjö lögmála og geislanna sjö, og ef við athugum samsvörunina munum við 

komast að þeirri staðreynd að fyrsta lögmálið, lögmál sveiflutíðni, er ráðandi lögmál hinna sex, og 

birtist í gegnum annað lögmálið, lögmál samloðunar, alveg eins og Sólarlogosinn raunbirtist nú á 

tímum í gegnum annan meginþátt sinn í þessu öðru sólkerfi. 

 

Fyrsti geisli vilja eða máttar er fyrsti meginþáttur Al-sjálfsins, og í þriðja útstreyminu18 komu 

fyrsta geisla mónadar niður á fimmta sviðið, ásamt öðrum mónödum.  Nokkra hliðstæðu er að 

finna milli mónada viljans á fimmta sviðinu, fimmta lögmálsins og fimmta geislans. 

Annar geislinn eða meginþáttur kærleiks-visku ríkir á fjórða og sjötta sviðinu og ræður yfir 

                         
18 Hin þrjú lífstreymi „Í táknunum á hinum þremur þáttum (logosins) sem eru utan tíma og rúms en aðeins áhrif 

þeirra streyma inn í svið kerfisins...Þau tákna  í réttri röð það sem almennt hefur verið kallað hinar þrjár persónur 
þrenningarinnar.... Það má sjá að frá hverri þeirra streymir líf eða orka inn í sviðin fyrir neðan. Það fyrsta (tákn) er 
bein lína sem gengur niður frá þriðja þættinum: annað er hluti af stærra sporöskjulaga sem liggur vinstra megin- 
streymir niður til annars þáttar þar til það snertir lágpúnkt efnisins og rís aftur þaðan upp til hinnar hliðarinnar og upp 
til lægra hugarsviðið. Það skal tekið fram að að bæði þessi lífsstreymi verða dekkri og þéttari þegar þau ganga niður í 
efnið, þar til að við lægsta púnkt að við gætum ekki þekkt það sem guðlegt afl, en það rís aftur úr lágstöðu sinni og 
verður skýrara. Þriðja streymið sem streymir frá hæsta þætti logosins er öðru vísi en hin tvö, að það dökknar ekki við 
að ganga niður í efnið og heldur hreinleika sínum óspilltum. Það skal tekið fram að það gengur ekki lengra niður en á 
Buddiska sviðið (fjórða sviðið) og tenging þeirra tveggja er mynduð af þríhyrningi inn í hring, sem táknar sál manns-
raunbirtan andann. Hér er þríhyrningurinn tengdur þriðja streyminu og hringurinn öðru streyni....“ The Christian Creed 
eftir C.W. Leadbeater, bls, 39,40.  
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lögmálum samloðunar og segulmagnsstjórnunar, og hinu geðræna kærleikslögmáli.  Bein tengsl 

eru á milli óhlutstæðu geislanna og lögmála sviðanna sem þeir sérstaklega ráða. 

Þriðji geislinn, sem er meginþáttur virkninnar, ræður yfir lögmáli upplausnar og lögmáli dauða á 

þriðja og sjöunda sviðinu. 

 

Hinum athugula viskunema verður því ljóst að: 

 

1. Meginþáttur máttarins – geisli 1, svið 1 og 5 og lögmál fastheldni og sveiflutíðni mynda 

eina              samtengda heild. 

2. Meginþáttur kærleikans – geisli 2, svið 2, 4 og 6 og lögmál samloðunar, segulmagns-                           

stjórnunar og kærleiks mynda aðra heild. 

3. Meginþáttur virkninnar – geisli 3, svið 3 og 7 og lögmál upplausnar og lögmál fórnar og                      

dauða mynda enn aðra heild. 

 

Það er eðlilegt að fyrsti geislinn hafi ennþá aðeins stjórn á tveimur sviðum, vegna þess að 

máttarþáttur viljans bíður næsta sólkerfis til að ná fullum þroska.  Annar geislinn, samfjöll-

unargeisli okkar sólkerfis, ræður á þremur sviðum.  Hann er áhrifaríkastur, því við erum fyrst og 

fremst mónadar kærleiks, og kærleikur er okkar samfjöllunarleið.  Þriðji geislinn, ráðandi geisli 

sólkerfis fortíðarinnar og samfjöllunargeisli þess, ræður á tveimur sviðum og á einu sviði sem lítið 

er vitað um, því að alveg eins og efnislíkaminn er ekki talinn vera sjálfstæður eðlisþáttur þá er til 

athafnasvið sem ekki er talið með í upptalningu okkar.  Það tilheyrir liðnum tíma.  Nokkra skýringu 

er að finna í hinu dulfræðilega hugtaki „Áttunda sviðið.“ 

Hinir fjórir minni geislar samræmis, hluthæfra vísinda, trúarhollustu og siðareglna hafa ákveðin 

áhrif á öllum sviðunum, en sérstök áhersla þeirra nú á tímum beinist að þróun manna í heimunum 

þremur.  Þessir fjórir geislar stjórna náttúruríkjunum fjórum – steina-, jurta-, dýra- og mannríkinu 

á sérstakan en ógreinilegan hátt, og samruni þeirra inn í eðlisgeislana þrjá (Virknigeisli 

Mannkynshöfðingjans er samfjöllunargeisli hinna lægri fjögurra í okkar plánetukerfi) á sér 

hliðstæðu við samruna mannsins (afsprengi þriggja ríkja og hins fjórða) inn í æðra ríki, hið 

andlega.  Fjórði geislinn og fjórða ríkið mynda svið samræmis fyrir hin lægri þrjú, og síðan flytjast 

öll fjögur upp í hin efri eða meiri þrjú.  Þetta er íhugunarvert, og sam-svörun fjórða sviðsins mun 

einnig koma í ljós.  Búddíska sviðið, mannkynið og fjórði geisli samræmis eða fegurðar eða 

samfjöllunar, eru hliðstæður í þessu sólkerfi, á sama hátt og fjórði kynstofninn er sá fyrsti þar sem 

samfjöllun kemur fram – sem opnaði dyrnar inn í fimmta ríki andans; fjórði kynstofninn þroskaði 

einnig með sér geðræna hæfni sem gerði mögulega teng-ingu við fjórða eða búddíska sviðið. 
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Einnig á ógreinilegan hátt (ég nota orðið „ógreinilegur“ af vöntun á betra orði, en merking-in sem 

ég hef í huga er raunveruleiki sem virðist blekking), er tenging á milli hinna þriggja geisla 

hluthæfra vísinda, trúarhollustu og siðareglna og lægri náttúruríkjanna þriggja, og einnig við 

lögmálin þrjú sem tengjast lægri heimunum þremur. 

Geisli siðareglna hefur sérstaka þýðingu nú á tímum.  Hann ræður lífi steinaríkisins, og síðustu 

stigum lífsins á efnisþróunarbrautinni, á þeim stað þar sem þróunin snýr aftur upp á við.  Með 

siðareglugeislanum kemur stjórn á lægri byggjendunum, formgervisöflunum, og samfjöllun á allra 

lægsta stiginu verður á tíma umbreytingarinnar.  Á öllum slíkum tímum kemur sjöundi geislinn 

inn til áhrifa (eins og núna), geisli laga, reglu og nákvæmni í tilhögun og myndun.  Það er 

endurspeglun á efnissviðinu á samfjallaðri virkni meginþátta máttar og virkni.  Það er samspil milli 

geisla 1, 3 og 7 eins og við vitum.  Sjöundi geislinn birtist sem samsettir kraftar þróunarinnar.  

Hann er raunbirting máttar og virkni á lægsta sviðinu.  Hann tengist lögmálum þriðja og sjöunda 

sviðsins, lögmál eyðingar og dauða, þar sem öll tímaskeið umbreytinga er tímar eyðingar og 

byggingar nýrra forma, eða sundrun hins gamla í þeim til-gangi að hægt sé að byggja nýrri og betri 

lífsform. 

Geisli trúarhollustu hefur sérstaka en lítt þekkta tengingu við jurtaríkið.  Við þurfum að muna að 

hann tengist einu hliðarlögmáli hins kosmíska lögmáls aðlöðunar.  Í jurtaríkinu er að finna eina af 

fyrstu tímabundnu nálgunum milli mónada manns og tíva.  Þessar tvær samhliða þróunarleiðir 

snertast í þessu ríki, og fylgja svo hver sinni leið þar til önnur tenging verður á fjórða eða búddíska 

sviðinu og endanleg sameining á öðru sviðinu. 

Hluthæfu geislarnir hafa sérstök áhrif á hina negatífu þróun tívanna, sem mynda hinn kvenlega 

hluta hinnar guðlegu Hermaphrodítu, sem vinnur eftir pósitífari línum þróunar.  Óhlutlægur 

geislarnir hafa sambærileg áhrif á hið pósitífa mennska lífveldi, og leiða til mót-tækilegri afstöðu.  

Það lífveldi myndar hinn karllega hluta hinnar guðlegu Hermaphrodítu.  Á þremur stöðum í 

þróuninni snerta mónadar kærleikans, sem vinna að þroska óhlutlægra eiginda, tíva virkninnar sem 

vinna að því að þroska hluthæfa eiginleika.  Fullkomnun þessara tveggja þróunarheilda eru til 

marks um þróunaráfanga hins guðlega himnamanns; hún felur í sér fullkomnun tveggja 

meginorkustöðva Logossins, stöðva skapandi virkni og kærleiks.  Lægri hliðstæður þessara stöðva 

eru þekktar sem kynorkustöð og sólarplexus-orkustöð, en ummyndast þegar þróunin rennur sitt 

skeið inn í háls- og hjartastöðina.  Síðan munu þær halda áfram inn í þriðja sólkerfið í tvígreindri 

samfjöllun, þar sem meginþáttur máttarins þroskast, og höfuðstöðvarnar fullkomnast.  Að þessu 

loknu hefur Logosinn unnið sigur og náð sjöttu kosmísku vígslunni.  Sambærilega er markmið 

hans að ná fjórðu kosmísku vígslunni í þessu sólkerfi. 

Geisli hluthæfra vísinda hefur sérstök tengsl við dýraríkið, þar stjórnar hann færslunni úr því ríki 
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yfir í ríki mannsins.  Plánetan Venus, í fimmtu umferð sinni, veitti örvunina sem fram-kallaði neista 

hugans í dýrmanninum – það er vel þekkt staðreynd.  Þetta er einnig fimmti geislinn og hann hefur 

áhugaverða tengingu við fimmta lögmálið, lögmál fastheldni.  Við gætum einnig athugað 

samsvörun þessara þátta og fimmta kynstofnsins, þar sem mikil áhersla er lögð á þroska hins 

hluthæfa hugar.  Lögmál samsvörunar heldur ætíð gildi sínu. 

Með þennan grundvöll verða hin þrjú lögmál persónuleikans lifandi fyrir okkur, og hægt er að 

draga þau saman með hinu vel þekkta hugtaki:  „Lögmál endurfæðingar og dauða í heim-unum 

þremur.“  Fimmta lögmálið ræður föstum punkti í persónuleikanum, fimmta megin-þættinum. 

Einnig eru athyglisverðir þættir í lögmáli kærleikans í geðlíkamanum.  Það er bein tenging milli 

geðlíkamans (kærleikur í persónuleikanum) og búddíska líkamans (kærleikur í þrennd-inni) og 

mónada kærleikans.  Síðar munu menn fá fyllri skilning á þessu atriði, en þetta er meginrásin fyrir 

grundvallarlögmál sólkerfisins, sem er kærleikur.  Þessir þrír punktar standa fyrir tímabil fullnustu, 

og einnig sem byrjunarreitir fyrir nýtt athafnaskeið í lífi mónadsins – frá persónuleikanum til 

þrenndarinnar, frá þrenndinni til mónadsins, frá mónadinum til baka til upprunans. 

5.  Lögmál fastheldni.  Þetta er ráðandi lögmál hugarsviðsins, og það á sér æðri hliðstæðu í 

karmalögmálinu á kosmíska hugarsviðinu.  „Maðurinn er það sem hann hugsar.“  Langanir hans 

og athafnir fylgja hugsuninni, og það ræður framtíðinni.  Hann festir afleiðingarnar sem sitt karma.  

Orðið „fastheldni“ er valið með tvennt í huga:  Í fyrsta lagi vegna þess að orðið gefur til kynna 

hæfni hugsandans til að móta örlög sín, og í öðru lagi vegna þess að orðið gefur til kynna staðgandi 

hugmynd, því að eftir því sem þróunin heldur áfram, þroskar sálin hæfileikann til að mynda 

ákveðin hlutlæg hugsanaform, og með þessum stöðugu formum er honum kleift að kyrra óróann 

sem ríkir í geðlíkamanum. 

Þetta lögmál fimmta sviðsins, hugarsviðsins, er eitt hið mikilvægasta sem við þurfum að fást við á 

öllum tímum, en það mun ná fullri virkni í næstu eða fimmtu umferðinni.  Ef við lítum á núverandi 

fjórðu umferð er unnt að greina eftirfarandi staðreyndir um virkni þess:  Það er lögmálið sem 

stjórnar því hvernig persónuleikinn byggir upp sálarlíkamann í gegnum fjöl-mörg æviskeið; það 

festir efnið sem maðurinn safnar til hans í gegnum aldirnar og kristallar það.  Kristöllunin er 

fullkomnuð þegar kemur að fjórðu vígslunni, og þá gerist hin óhjákvæmi-lega sundrun, sem er 

afleiðing kristöllunar í öllum líkömum, og frelsar hið ídveljandi líf til frekari framfara.  Öll form 

eru til hindrunar og takmarka, og að lokum verða þau að eyðast, en þau hafa sinn nauðsynlega stað 

í þroskun kynstofnsins.  Að lokum mun sálarlíkami alls kynstofnsins leysast upp og hverfa. 

Þetta lögmál ræður kristöllun allra forma áður en þau sundrast í rás þróunarinnar. 

Það ræður tímasetningu endurfæðingarinnar, þar sem það er ein hliðargrein karmalögmáls-ins.  

Sérhvert þessara sjö undirlögmála tengist einhverju af kosmísku lögmálunum, eða karma-lögmáli 
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Síríusar.  Við þurfum ætíð að hafa í huga að vitund kosmíska hugarsviðsins er hið guðlega 

markmið, og að Logos Síríusar hefur sömu stöðu gagnvart Sólarlogosinum og sálin hefur gagnvart 

persónuleikanum.  Karmalögmálið, eða kosmísk fastheldni er lögmál kosmíska hugarsviðsins, og 

ræður samsvarandi lögmáli í sólkerfinu okkar. 

Í fimmtu umferðinni mun þetta lögmál verka sem aðgreinandi afl, og mun um tíma kristalla og 

festa hina mennsku mónada í tvær miklar fylkingar á þróunarbraut sinni.  Önnur fylkingin (sem 

samanstendur af þeim sem munu ná markinu) mun smám saman færast undan valdi þessa lögmáls 

og lenda undir yfirráðum lögmáls segulmagnsstjórnunar.  Hin fylkingin verður áfram um kyrrt 

undir yfirráðum lögmálsins, þar til nýtt tækifæri býðst á seinna tímaskeiði.  Gömul form munu 

sundrast og á öðru stórtímabili (mahamanvantara), í fimmtu umferð þess, kemur aftur tækifærið 

sem beðið var eftir, og hinir fönguðu andar geta komist út í straum þróunar-innar og tekið stefnuna 

aftur til uppsprettunnar. 

Í dulfræðulegum skilningi er þetta lögmál nátengdast okkur.  Það hefur mikilvægu hlut-verki að 

gegna í höndum Logadrottnanna, og er einn aðalþátturinn sem þeir nota við stjórnun heimanna 

þriggja.  Veitið eftirtekt þeirri athyglisverðu staðreynd að Venus er sjötta plánetan (en önnur í 

röðinni dulfræðilega séð), og er núna stödd í fimmtu umferð sinni, og þar af leið-andi á undan 

okkur á öllum sviðum. 

Þetta lögmál birtir kyrrstöðueiginleika kærleikans, tímabundna kyrrstöðu, en nauðsynlega svo ef 

litið er á málið frá sjónarmiði tímans, hins mikla blekkingameistara.  Á efnisþróunar-leiðinni 

vinnur lögmálið með frumkjörnunum í heimunum þremur, við byggingu efnis um-hverfis þessa 

kjarna, í samstarfi við byggingatívana og sálina.  Tívarnir eru móðurþátturinn, byggjendur 

líkamans, og sálin á braut jarðvistanna er sonarþátturinn; samt eru þau bæði eitt, og niðurstaðan er 

maðurinn, hin guðlega hermafródíta. 19 

6.  Lögmál kærleikans.  Það er ekki auðvelt í þessu stutta ágripi að fjalla um hið gríðarlega 

yfirgripsmikla hlutverk sem kærleikurinn hefur í þróuninni, eins og það horfir við manninum í 

sínum þrívíddarheimi.  Það væri hægt að skrifa heila bók um efnið, en gera því samt ekki full-

komin skil.  Góður skilningur næst með því að íhuga vandlega hinar þrjár tjáningar kærleikans:  

Kærleikur í persónuleikanum, kærleikur í sálinni og kærleikur í mónadinum.  Kærleikur í 

persónuleikanum þróast í gegnum nokkur stig, það er kærleiki til sjálfsins, hreinn og einfaldur og 

algerlega eigingjarn, kærleikur til fjölskyldu og vina, kærleikur til karla og kvenna, þar til því stigi 

er náð að kærleikurinn nær til alls mannkynsins, verður heildræn kærleiksvitund sem er ráðandi 

einkenni sálarinnar.  Meistari samúðarinnar elskar, þjáist með og dvelur með sínum líkum og sér 

                         
19 Sjá bls. 512 
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skyldum.  Kærleikur sálarinnar þróast frá kærleik til mannkynsins til alheimslegs kærleiks – 

kærleiks sem ekki aðeins tjáir elsku til mannkynsins, heldur einnig til tívaþróunar-innar í heild 

sinni og allra forma guðlegrar birtingar.  Kærleikur í persónuleikanum er kærleikur í heimunum 

þremur; kærleikur í sálinni er kærleikur í sólkerfinu, sem nær til alls sem þar er að finna; en 

kærleikur í mónadinum birtir kosmískan kærleik, og nær yfir margt sem er algerlega utan við 

sólkerfið. 

Hugtakið „lögmál kærleikans“ er of almennt hugtak til að nota um eitt lögmál sem nær til eins 

sviðs, en verður að duga að þessu sinni, þar sem það gefur huganum til kynna þá tegund 

hugmyndar sem við þurfum.  Í raun og veru er lögmál kærleikans lögmál sólkerfisins sem birtist á 

öllum sviðum.  Kærleikur var hin knýjandi hvöt til raunbirtingar, og kærleikur er mátturinn sem 

heldur öllu í röð og reglu; kærleikur ber allt með sér á braut heimhvarfsins til Föðurins, og 

kærleikur fullkomnar allt sem er með tíð og tíma.  Það er kærleikur sem byggir formin sem geyma 

um tíma hið innra dulda ljós, og kærleikur er orsök eyðingar þessara forma og endanlegs niðurbrots 

þeirra svo lífið geti þróast áfram.  Kærleikur birtist á hverju sviði sem hvötin sem drífur mónadinn 

áfram til markmiðsins, og kærleikur er lykillinn að tívaþróuninni, og er ástæðan fyrir blöndun 

þessara tveggja lífríkja að lokum inn í hina guðlegu hermafródítu.  Kærleikur vinnur í gegnum 

hina hluthæfu geisla við uppbyggingu kerfisins, og við að reisa kerfisbygginguna sem veitir 

andanum skjól, og kærleikur vinnur í gegnum hina afhæfu geisla að fullum og máttugum þroska 

hins ídveljandi guðdóms.  Kærleikur birtist í gegnum hluthæfu geislana og myndar persónuna sem 

dylur hið eina sjálf; kærleikur birtist í gegnum afhæfu geislana í þroskun eiginleika guðdómsins, í 

þróun guðsríkis hið innra til fullkomnunar.  Kær-leikur á hluthæfum geislum leiðir til brautar 

dulfræðingsins; kærleikur á afhæfum geislum leiðir til brautar launspekingsins.  Kærleikur myndar 

hjúpinn og veitir lífinu drifkraft; kær-leikur lætur hina guðlegu sveiflur sækjast upp á við, ber allt 

með sér og fullkomnar alla raunbirtingu. 

Í fyrsta sólkerfinu var grunntónninn virkni, löngun til tjáningar og hvötin til hreyfingar.  Virknin 

olli vissum afleiðingum, ákveðnum varanlegum áhrifum, og myndaði þannig kjarnann að 

núverandi sólkerfi.  Skipulögð virkni er grundvöllur þessa sólkerfis skipulagðs kærleiks, og leiðir 

til þriðja sólkerfisins með skipulagðan kærleik sem grunnhvöt sem leiðir til skipulagðs 

kærleiksríks máttar. 

Sjötti geisli trúarhollustu og sjötta lögmál kærleikans eru nátengd, og á sjötta sviðinu kemur máttug 

birting lögmáls kærleikans í lægri þrenndinni, persónuleikanum.  Á geðræna sviðinu, heimkynni 

löngunar, á upptök sín sú tilfinning sem við nefnum persónulega ást; hjá lágstæðum einstaklingum 

birtist hún sem eðlishvatir; eftir því sem þróuninni miðar áfram birtist hún sem hægfara útvíkkun 

kærleikseiginleikans, og þróast frá ást á maka, ást á fjölskyldu, elsku til allra í nánast umhverfi, til 
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kærleiks sem umlykur allt umhverfið; síðar víkur föðurlandsástin fyrir kærleik til alls 

mannkynsins, og oft er það þá mannkynið eins og það birtist í fordæmi einhvers hinna máttugu.  

Nú á tímum er geðræna sviðið okkur mikilvægast, vegna þess að í löngun – ekki leiðréttri eða 

ummyndaðri – liggur mismunurinn milli persónuvitundarinnar og vitundar sálarinnar.20 

Í sjötta plánetukerfinu, kerfi Venusar, má sjá þetta mjög skýrt; það er kerfi kærleikans.  Frá einu 

sjónarmiði er Venusarkerfið hið annað í röðinni, en frá öðru er það hið sjötta.  Það byggist á því 

hvort við teljum að utan til miðjunnar eða öfugt. 

Það er bústaður plánetulogoss sjötta geislans.  Þetta kann að hljóma sem mótsögn, en er það ekki 

í reynd.  Við verðum að hafa í huga samvirknina, hin hægfara umskipti og breytingar sem eiga sér 

stað í tímans rás á öllum geislunum.  Á sama hátt er Jarðarkerfið þriðja í röðinni frá einu sjónarmiði 

en hið fimmta frá öðru. 

Í sjöttu hnattakeðju hvers hnattakerfis, hefur sjötta lögmálið og sjötti geislinn mjög mikla þýðingu, 

en sjöunda keðja hvers kerfis birtir ætíð samfjöllun – kærleik og virkni í fullkomnu jafnvægi.  

Sömu áhrifin geta komið fram í sjöttu umferðinni.  Í sjöttu umferð í núverandi keðju í 

Jarðarkerfinu, mun sjötta lögmálið birtast mjög skýrt og kraftmikið, sem kærleikur í bræðralagi, 

kærleikur yfirfærður eða umbreyttur frá geðræna sviðinu til hins búddíska.  Í sjötta kynstofninum 

og sjötta kynþættinum má einnig sjá samsvörun.  Úr sundruðu formi fimmta kynþátts fimmta 

kynstofnsins, byggður upp undir áhrifum fimmta geisla hluthæfrar þekkingar með aðstoð fimmta 

lögmáls fastheldni, mun birtast sjötti kynþáttur bróðurkærleika – kærleiks sem birtist í þeim 

skilningi að hið eina líf býr dulið í sérhverjum syni Guðs. 

7.  Lögmál fórnar og dauða.  Þetta lögmál tengist þriðja lögmálinu, lögmáli sundrunar, sem fylgir 

tengingunni sem ætíð er til staðar milli atmíska sviðsins og efnissviðsins.  Lögmál sundrunar 

stjórnar hinni fimmgreindu eyðingu forma í lægri heimunum fimm, og lögmál dauðans ræður á 

svipaðan hátt í heimunum þremur.  Það er undirlögmál þriðja lögmálsins.  Lögmál fórnarinnar er 

lögmál dauðans í fíngerðu líkömunum, en það sem við nefnum dauða er samsvörunin í 

efnislíkamanum.  Þetta lögmál stjórnar hinni hægfara upplausn hluthæfra forma og fórn þeirra á 

altari lífsins, og er í raunbirtingu nátengt sjöunda geislanum.  Þessi geisli er sá sem stjórnar, 

meðhöndlar, mótar og ræður formhliðinni að miklu leyti, hann hefur yfirráð yfir 

                         
20 Því erum við að ræða efni Tíva miðkerfisins (eins og við köllum þá sem 
tengjast þessu kerfi og buddha og kamamanas) í hugleiðingum okkar um 
hugarform? Af tveim ástæðum: Önnur er að í sólkerfinu fær efnið orku frá 
kosmíska hugar og astralsviðinu og byggt í form með afli lögmála 
rafmagnsins, og allt sem hægt er að vita um er að það er lifgefin 
hugmynd.Hitt er að með þekkingu á sköpun kerfisins, lærir maðurinn fyrir 
sjálfan sig hvenær hann verður skapari. Við getum lýst þessu með því að 
minna á að meginstarf guðspekihreyfingarinnar er að byggja form sem getur á 
komandi tímum verið hugmyndin að Bræðralagi. 
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formgerviskröftum náttúrunnar.  Efnissviðið birtir efnisþéttustu hlið formsins; það heldur hinu 

guðlega lífi föngnu eða föstu við þéttasta stigið, og það vinnur nú á tímum samkvæmt línum 

sjöunda lögmálsins.  Á leyndardómsfullan hátt er það bakhlið fyrsta lögmálsins, eða lögmáls 

sveiflutíðninnar.  Það er Vulkan og Neptún í gagnstöðu, sem er nokkuð sem okkur er nánast 

óskiljanlegt enn sem komið er.  Efnisþéttasta tjáningarformið á efnissviðinu er samt sem áður form 

samfjöllunar; á sama hátt og fíngerðasta tjáningarformið á æðsta sviðinu er eining eða samfjöllun 

af fíngerðari gerð.  Annað er samfjöllun efnis, en hitt er samfjöllun lífs. 

Þetta lögmál stjórnar sjöundu keðju hvers hnattakerfis; sérhver keðja sem náð hefur full-komnustu 

tjáningu sem mögulegt er í hnattakerfinu lendir undir lögmáli dauðans, og myrkvun og upplausn 

nær yfirhöndinni.  Í kosmískum skilningi er þetta lögmálið sem ræður innkomu myrkvunar 

(pralaja) við endalok sólkerfis.  Það er lögmálið sem sundrar krossi hins kosmíska Krists í 

grafhýsinu um tíma. 

Meginregla umbreytingar.  Þegar við nú komum að lokum umfjöllunar okkar um lögmálin er 

nauðsynlegt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir hinni miklu hættu á kreddufestu þegar fjallað er 

um þessi viðfangsefni, og áhættunni við að setja fram harðar og fastar reglur.  Mjög margt er skilið 

eftir óskilgreint og ósnert, og margt mun aðeins vekja spurningar í hugum okkar.  Ennþá er 

skilningur ómögulegur.  Þar til fjórvíð sjón verður möguleg er varla unnt fyrir okkur að fá meira 

en vísbendingar og lítilsháttar innsýn í margbreytileika og innbyrðis tengsl í sólkerfinu.  Ekki er 

auðvelt fyrir okkur að gera meira en að fá fræðilega þekkingu á þeirri staðreynd að geislarnir, 

hnattakerfin, pláneturnar, keðjurnar, umferðirnar, kynstofnarnir og lögmálin mynda eina heild.  Frá 

sjónarmiði mannsins virðist flækjan vera meiri en hægt er að ímynda sér, og lykillinn að lausn 

hennar svo vel falinn að hann verði ekki nýttur.  En frá guðlegu sjónarmiði hreyfist allt samt sem 

áður í einingu og með rúmfræðilegri nákvæmni.  Til að gefa smá vísbendingu um hve kerfið er 

flókið gæti ég bent á að sjálfir geislarnir snúast og lögmál karma stjórnar samfléttuninni.  Til dæmis 

getur fyrsti geislinn getur snúist umhverfis hnattakerfi (ef hann er megingeisli kerfisins), og 

raunbirt fyrstu geislagreinina í hnattakeðju, aðra í umferð, þriðju í heimstímabili, fjórðu í kynstofni, 

fimmtu í kynþætti og þá sjöttu í kynkvísl.  Þetta er gefið sem dæmi, en ekki sem staðreynd í 

núverandi raunbirtingu.  Þetta gefur okkur einhverja hugmynd um umfang kerfisins og gríðarlega 

fegurð.  Okkur er ógerlegt, þegar við erum á einhverjum einum geisla, að sjá fyrir okkur eða skilja 

á nokkurn hátt þessa fegurð, en dýrð fyrirkomulagsins er greinileg fyrir þeim sem dvelja á æðri 

stigum og hafa víðtækari sýn. 

Flækjan verður enn meiri fyrir okkur vegna þess að höfum ekki enn fengið skilning á þeirri 

meginreglu sem ræður þessum umbreytingum.  Ekki er heldur mögulegt fyrir neinn mennskan 

huga í heimunum þremur að gera meira en að skynja óljóst og áætla í hverju sú meginregla getur 
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falist.  Með hugtakinu umbreyting á ég við þá staðreynd að það er stöðugt í gangi breyt-ingar og 

umskipti, endalaus samfléttun og samblöndun, og látlaus flóð og fjara í hinu áhrifa-mikla samspili 

kraftanna sem standa fyrir hina tvíþættu samfjöllun anda og efnis.  Snúnings-hreyfing geislanna 

og sviðanna er linnulaus og hlutfallslegt mikilvægi þeirra breytist stöðugt frá sjónarmiði tímans, 

sem er það sjónarmið sem er okkur nátengdast.  En við getum róað okkur með þeirri fullvissu að 

það er ákveðið grundvallarlögmál sem stjórnar öllum athöfnum Logossins í sólkerfi hans, og með 

því að glíma við að uppgötva grundvallarlögmálið sem smáheimslegt líf okkar hvílir á, er 

hugsanlegt að við getum uppgötvað einhverja þætti af þessu innbyggða guðlega lögmáli.  Þetta 

opnar fyrir okkur vítt svið til umhugsunar, og þótt það sýni fram á hve viðfangsefnið er flókið, 

sýnir það einnig hina guðlegu stærðargráðu kerfisins, með öllu sínu stórbrotna flækjustigi.  

Ástæðan fyrir því að fjórða umferðin er meginumferð er sú að í þessari umferð gerðist tvennt – 

neisti hugans var kveiktur og dyrnar frá dýraríkinu inn í mannríkið voru opnaðar; og síðar opnuðust 

aðrar dyr, að leiðinni sem liggur frá mannkyninu til andlega ríkisins – aftur tvöföld ástæða.  Fimmta 

umferðin er meginumferð vegna þess að í þeirri umferð gerist sá atburður í þróuninni að skýr 

aðgreining verður á milli þeirra sem munu ná markmiðinu og þeirra sem ekki munu ná því; sjöunda 

umferðin er meginumferð vegna þess að þar mun eiga sér stað samruni þróunarleiða manna og 

tíva. 

Meginkynstofnarnir eru valdir eftir lögmáli hliðstæðna.  Í þriðja kynstofninum kom þriðja 

útstreymið, samruni og tenging milli andlegu þrenndarinnar og lægri ferndarinnar.  Í fimmta 

kynstofninum verða þau umskipti að æðri og lægri hugurinn nálgast hvorn annan, hluthæfi 

hugurinn nær mesta þroska sínum í þessari umferð og víkur fyrir innsæi að ofan.  Hér höfum við 

aftur tvíþætta ástæðu.  Í sjöunda kynstofninum mun einnig nást tvíþættur árangur, kærleikur í 

virkni, grundvöllur þriðja sólkerfis vilja og máttar. 

Megingeislarnir þrír eru tvígreindir og það er nægileg skýring í sjálfu sér.  Nú á tímum eru þeir 

tjáningartæki meginþáttanna þriggja og birtast hver undir sínum Logos, sem stjórna 

heimsmálunum í gegnum megindeildirnar þrjár, en á okkar plánetu eru stjórnendur þeirra Lávarður 

Maitreya, Mannkynshöfðinginn (Manu) og Lávarður siðmenningar (Mahachohan).  Meginsviðin 

þrjú sýna greinilega sína sérstöðu – á öðru sviðinu er aðsetur mónada kærleikans, á fimmta sviðinu 

er aðsetur spegilmyndar þeirra, sálanna á braut jarðvistanna, og á efnis-sviðinu má sjá birtingu á 

lífi andans í efnisþéttasta hjúp sínu. 

Lögmál umbreytinganna ræður öllum þáttum í lögmáli hliðstæðnanna, og það er unnt að gefa upp 

ákveðna hluti um sólkerfið og hina mismunandi hluta þess, sem eru áhugaverðir ef við höfum í 

huga að þetta eru staðreyndir sem gilda nú á tímum.  Leyfið mér aftur að koma með útskýringu:  

Okkur hefur verið sagt að megingeislarnir þrír nú á tímum séu fyrsti, annar og sjöundi.  En þegar 
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tímar líða geta þeir geislar sem nú eru megingeislar orðið undirgeislar, og aðrir tekið við þeirra 

hlutverki, þótt í þessu sólkerfi verði annar geislinn ætíð megingeisli, þar sem hann er 

samfjöllunargeisli.  Ef til vill er mögulegt að gefa nokkrar vísbendingar um þetta mikla 

meginlögmál, en við verður ætíð að gæta þess að draga ekki of nákvæmar ályktanir.  Í þessu 

sólkerfi verða megingeislarnir ætíð tvígreindu geislarnir – negatífu-pósitífu geislarnir, karlegu-

kvenlegu geislarnir – þar sem sólkerfið er tvígreint kerfi.  Megingeislarnir fyrir þriðja sólkerfið 

verða þeir sem eru í þrígreindri birtingu. 

Eftirfarandi tafla kann að vekja áhuga, ef hún er skoðuð sem afstæð, og veiti upplýsingar um 

núverandi tíma, en geti einnig breyst og snúist. 

 

7 geislar Megin 1-2-7 Fjórir undirgeislar sem renna saman á hinum fimmta. 

7 meginþættir 3 megin Mónad, sál og persónuleiki, sem samfjalla á ýmsum stigum hina 

fjóra lægri. 

7 keðjur Megin 1-4-7 

7 svið Megin 2-5-7 

7 heimstímabil Megin 3-4-7 

7 umferðir Megin 4-5-7 

7 kynstofnar Megin 3-5-7 

7 kynþættir Megin 1-5-6 

7 vígslur Megin 1-4-5 ef litið er á þær frá sjónarmiði mannsins, og 1-5-7 ef litið er á þær 

frá æðra sjónarmiði. 

 


