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    2. Geisli sálarinnar. 

    3. Geisli mónadsins. 
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 III.  Geisli persónuleikans og karma. 

 

 

 I.  STARFSEMI GEISLANNA ÞRIGGJA 

 

 Við komum nú að viðfangsefni sem almennur áhugi er fyrir en ekki að sama skapi mikill 

skilningur.  Ég á hér við frumkjarnana.1  Sérhver líkami, notaður af anda sem starfstæki, á sér 

brennipunkt á hverju sviði.  Þessi brennipunktur er atóm gert úr efni atómísku eða efstu 

sviðsdeildar hvers sviðs.  Hlutverk þess er að vera miðstöð fyrir orkudreifingu, varðveita 

                         
1 Frumkjarni.  Örlítið brot af atómísku efni.  Hann er örsmá orkustöð og er þungamiðjan sem hjúpar hins holdgaða mónads 

byggjast í kringum fyrir aðlaðandi kraft hans.  Frumkjarnarnir eru eins og perlur þræddar upp á sútratma-þráðinn. 
Geisli.  Kraftstraumur eða geislun.  Sólarlogosinn, eða stórheimurinn, raunbirtist í gegnum þrjá megingeisla og fjóra minni 

geisla.  Mónadinn, eða smáheimurinn, raunbirtist einnig í gegnum þrjá geisla eins og sagt er hér að ofan.  Sérhver geisli tjáir sérstaka 
og sérgreinda kraftgerð. 

Þrennd.  Hér er bókstaflega átt við atma, búddhi og manas, tjáningu mónadsins, á sama hátt og persónuleikinn er birting 
sálarinnar.  Mónadinn tjáir sig í gegnum þrenndina, og hann myndar sálar- eða orsakalíkamann, vísi sálarinnar, með lægsta eða 
þriðja eðlisþætti sínum.  Sálin birtir sig sambærilega í gegnum hinn þrígreinda lægri mann, huga, tilfinningar og ether (spegilmynd 
hinnar æðri þrenndar), og þessi þrjú eru undirstaða hinnar efnislegu birtingar. 
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eiginleika, safna og geyma reynslu og viðhalda minni.  Þessi atóm eru í beinu sambandi við 

einhvern einn af hinum þrem miklu geislum hvað smáheiminn varðar: 

 

 a. Geisli mónadsins, samfjöllunargeisli smáheimsins. 

 b. Geisli sálarinnar. 

 c. Geisli persónuleikans. 

 

Hver þessara geisla tengist einhverjum af frumkjörnunum í hinum lægri þrígreinda manni og hefur 

bein áhrif á atómvafningana2 innan atómsins.  Í bókinni „Bréf um dulfræðilega hugleiðingu“ er 

sagt frá hinu tvígreinda ferli sem atóm hins lægri þrígreinda manns fara í gegnum: 

 Í upphafi er snúningshreyfingin örvuð og lífguð, og hver frumkjarni á fætur öðrum verður 

miðpunktur ljóssins eftir vissri röð, þar til allur lægri þríhyrningurinn er fullkomlega uppljómaður. 

 Síðar meir gerist ummyndun, eða (með öðrum orðum sagt) vitundarstillingin flyst um síðir 

upp í þrjá frumkjarna andlegu þrenndarinnar úr þrem frumkjörnum lægri þríhyrningsins.  Efnislegi 

frumkjarninn er yfirstiginn og vitundarstillingin verður hugræn, geðræni frumkjarninn er 

yfirstiginn og vitundarstillingin verður búddísk eða innsæisleg, og frumkjarni fimmta sviðsins, 

atmíska eða andlega sviðsins, leysir hugareindina af hólmi.  Allt verður þetta fyrir áhrif frá starfi 

geislanna þriggja á atómin og innra líf þeirra.  Taka mætti saman á eftirfarandi hátt sambandið á 

milli geislanna þriggja og frumkjarnanna: 

 

 Geisli persónuleikans hefur beina verkun á efnislega frumkjarnann. 

 Geisli sálarinnar hefur svipaða verkun á geðræna frumkjarnann. 

 Geisli mónadsins tengist náið hugareindinni. 

 

                         

    2 Atómvafningur (Spirilla):  „Eftirfarandi er gert til að kanna uppbyggingu 
atómsins:  Búið er til gervirými, ef síðan er gert gat á vegginn, sem þannig er 
byggður, flæðir kraftur umhverfisins inn og þrír hringsveipir birtast samstundis 
umhverfis 'gatið' með þreföldum spíral, tveir og hálfur vafningur, og hverfa aftur 
til upphafs síns eftir spíral innan atómsins; þeim fylgja samstundis sjö fíngerðari 
hringsveipar sem fylgja spíral þriggja hinna fyrrgreindu á yfirborðinu og hverfa 
aftur til upphafs síns eftir innri spíral, þeir flæða í gagnstæða átt við hina 
fyrri og mynda með þeim form slöngustafs.  Hver hinna stærri hringsveipa, 
útflattir, mynda lokaðan hring.  Hver hinna fíngerðari hringsveipa, flattir út á 
svipaðan hátt, mynda einnig lokaðan hring.  Kraftarnir sem streyma eftir þeim koma 
'utan frá' úr rúmi fjórðu víddarinnar.  Hver hinna fíngerðari hringsveipa er 
myndaður úr sjö enn fíngerðari sem raðað er þannig að þeir mynda rétt horn hver 
við annan, hver um sig er fíngerðari en sá sem á undan kemur; þá nefnum við 
atómvafninga. 
 „Sérhver atómvafningur er lífgaður af lífkrafti sviðs.  Fjórir eru venjulega 
virkir nú á tímum, einn fyrir hverja umferð.  Einstaklingurinn getur þvingað þá 
til ótímabærrar virkni með jógaiðkunum.“ — Úr Occult Chemistry, bls. 28. 
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Þessi áhrif geislanna eru þrígreind, en þau verka ekki samtímis; starf þeirra er ætíð tengt 

reglubundnum tímabilum, eins og öll önnur ferli náttúrunnar.  Sem dæmi má nefna að örvunin, 

sem er afleiðing af verkun mónadgeislans á hugareindina, greinist ekki fyrr en leitandinn fer að 

feta Brautina, eða eftir að hann hefur tekið fyrstu vígsluna.  Verkun sálargeislans á geðræna 

frumkjarnann greinist jafnskjótt og sálin getur náð góðu sambandi við efnisheilann; þegar þannig 

er ástatt er sálargeislinn byrjaður að hafa kröftug og stöðug áhrif á frumkjarnann; þetta gerist þegar 

maðurinn er orðinn háþroskaður og farinn að nálgast Brautina.  Áhrif þessa þrígreinda krafts verka 

á eftirfarandi hátt: 

 

 1. Hann leikur um ytra byrði atómsins sem utanaðkomandi kraftur og hefur áhrif á 

snúningshreyfingu og sveiflutíðni þess. 

 2. Hann örvar innri eld atómsins og fær ljós þess til að skína með vaxandi geisladýrð. 

 3. Hann verkar á vafninga atómsins og vekur þá alla smám saman til starfa. 

 

 II.  GEISLI PERSÓNULEIKANS OG FRUMKJARNINN 

 

 Geisli persónuleikans leikur um fyrstu fjóra atómvafningana og vekur þá og örvar.  Takið 

eftir hliðstæðunni hér við lægri ferndina og örvunin sem hún verður fyrir frá sálinni.  Sálargeislinn 

örvar fimmta og sjötta atómvafninginn og er valdur að því að þeir vakna úr dvala til virkni og 

krafts.  Mónadgeislinn sér um að örva sjöunda atómvafninginn. 

 Mikill áhugi er ríkjandi á þessu viðfangsefni og fyrir hinum einlæga nema opnast 

víðáttumikil svið rannsókna og íhugunar.  Þessi þrígreindu áhrif breytast í tímans rás og röðin er 

mismunandi eftir því hver er ráðandi geisli mónadsins; en þetta efni er of viðamikið til að hægt sé 

að gera því skil að sinni. 

 Ef litið er á þetta viðfangsefni frá sjónarmiði eldsins má gera sér nokkra grein fyrir 

hugmyndinni með því að átta sig á þeirri staðreynd, að dulinn eldur efnisins í atóminu er vakinn 

til geisladýrðar og gagnsemi með starfi geisla persónuleikans sem blandast eldinum og hefur sömu 

stöðu gagnvart frumkjarnanum í smáheiminum og Fóhat hefur á kosmísku sviðunum.  Eldurinn 

er hér dulinn í iðrum hnattsviðsins (hvort sem hnötturinn er eitt himintunglanna eða atóm) og 

geisli persónuleikans í öðru tilfellinu og Fóhat í hinu eru í hlutverki kraftsins sem vekur hið óvirka 

til virkni og vísinn til sýnilegs máttar.  Þessa samsvörun ætti að íhuga með kostgæfni og 

dómgreind.  Á sama hátt og Fóhat tengist virkri raunbirtingu eða hlutlægni, tengist geisli 

persónuleikans þriðja eðlisþætti virkninnar í smáheiminum.  Starf þriðja logoíska eðlisþáttarins 

fólst í því að vinna með efni sólkerfisins svo að máttur annars eðlisþáttarins gæti um síðir nýtt það 
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til formbyggingar.  Hér er samsvörunina að finna.  Með lífi á efnissviðinu (lífi þar sem efnislegi 

frumkjarninn nær hástigi birtingar sinnar) er efnið flokkað og aðgreint sem um síðir verður notað 

til smíði Musteris Salómons, sálarlíkamans, með atbeina lífs sálarinnar eða annars eðlisþáttarins.  

Steinarnir í hið mikla musteri eru unnir í námu hins persónulega lífs.  Með tilverunni á efnissviðinu 

og í hlutlægu lífi persónuleikans er þeirrar reynslu aflað sem birtist sem eiginleikar í sálinni.  

Vandleg íhugun á ofangreindum hugmyndum mun borga sig ríkulega og opna vítt svið hugmynda 

sem munu leiða til viturlegri skilnings, heilbrigðari dómgreindar og mun meiri hvatningar til 

starfa. 

 

 III.  GEISLI PERSÓNULEIKANS OG KARMA 

 

 Að öllum líkindum er nú hyggilegt að rifja aðeins upp það sem áður hefur komið fram, 

svo að með endurglæddu minni verði til grunnur að frekari þekkingu.  Við fjölluðum í upphafi um 

hina þrjá elda sólkerfisins, stórheimslega og smáheimslega, og eftir að hafa sett fram vissar tilgátur 

tókum við til athugunar þriðja eldinn, þann sem felst í efninu.  Þegar við höfðum athugað hann 

nokkuð í þrígreindri birtingu sinni í mismunandi hlutum sólkerfisins, að manninum meðtöldum, 

tókum við til athugunar geisla persónuleikans og tengsl hans við þennan þriðja eld.  Rétt er að 

minnast þess að allt sem við höfum fjallað um varðar hið efnislega, og það sama á við um allan 

fyrsta hluta bókarinnar.  

 Í öðrum hluta bókarinnar verður viðfangsefnið skoðað frá sjónarmiði hugans, og í síðasta 

hlutanum, þeim þriðja, frá sjónarmiði hins guðlega geisla.  Í þessum hluta erum við að fjalla um 

frumgeislann, eins og H.P.B. nefnir hann, og raunbirtingu hans í efninu.3  Allir þessir þrír 

kosmísku geislar, geisli hins kosmíska huga, frumgeisli virkninnar og hinn guðlegi geisli kærleika-

visku, eru aðeins eðlislægir eiginleikar sem birta sig með atbeina einhvers eins þáttar. 

 Frumgeislinn er eiginleiki hreyfingar sem birtist í gegnum efni. 

 Geisli hugans er eiginleiki vitsmunalegs skipulags sem birtir sig í gegnum form, sem eru 

afleiðing hreyfingar og efnis. 

 Geisli kærleika-visku er eiginleiki frumhvatar sem hagnýtir sér hið vitsmunalega skipulag 

efnis á hreyfingu til að birta sem eina samfjallaða heild hinn mikla kærleiksþátt Logossins.4 

 Þessa hugmynd er einnig hægt að útfæra á sambærilegan hátt í smáheiminum, og sýna 

fram á að einstaklingurinn er einnig að vinna að sams konar verkefni og Sólarlogosinn, en þó í 

                         

    3 Sjá S.D. I, 108; II, 596. 
    4 S.D. I, 99, 108; II, 596. 
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smærra sniði.  

 Í þessum hluta bókarinnar er ætlun okkar að beina athyglinni að geisla hins virka efnis, 

eða hinum dulda hita efnisins sem er orsökin að virkni þess og hreyfingu.  Ef við íhugum skýrt og 

með einlægni verður okkur ljóst hve náið Lípíka-lávarðarnir eða Karma-lávarðarnir tengjast þessu 

starfi.  Þrír þeirra eru nátengdir karma eins og það varðar einhvern hinna þriggja miklu geisla, eða 

hina þrjá ELDA, en fjórði Lípíka-lávarðurinn samfjallar starf bræðra sinna þriggja og sinnir því 

starfi að blanda og samfjalla eldana þrjá í eina samfellda heild.  Á plánetunni okkar, jörðinni, eru 

tengiliðir þeirra hinir þrír „búddar virkninnar“,5 (takið eftir samsvöruninni hér) og fjórði kúmarinn, 

Lávarður heimsins.  Niðurstaða okkar verður því sú, að einn af búddum virkninnar hafi bein áhrif 

á og stjórni geisla persónuleikans í starfi hans varðandi eld efnisins. 

 Sjálft karma efnisins6,7,8 er flókið og torskilið viðfangsefni, og mjög lítið hefur verið um 

það fjallað.  Það er samt órjúfanlega samtengt karma einstaklingsins.  Í því felst stjórnun á þróun 

efnis mónadsviðsins, formgervisefnisins og atómefni sviðsins; það tengist þróun atómvafninganna 

fjögurra, starfsemi þeirra, tengslum þeirra við atómform og þroska hins innri dulda elds og 

hægfara vexti hans og uppljómun þar til það sama gerist innan atómsins og gerist í 

sálarlíkamanum: ytra byrði atómsins rofnar og eyðist í eldi.  Það tengist formbyggingu efnisins 

með samverkan geislanna tveggja, guðlega geislans og frumgeislans, sem framkalla með samspili 

                         

    5 „Búddar virkninnar.“  'Pratjeka Búddar.'  Þetta er gráða sem tilheyrir 
einvörðungu Jógacharja-skólanum, en er þó aðeins háþróun vitsmunanna án nokkurs 
raunverulegs andlegs þroska. . . Hún er ein þriggja leiða til nirvana, og hin 
lægsta þar sem jóginn — 'án kennara og án þess að hjálpa öðrum' — nær nokkurs 
konar málamynda búddadómi sem einstaklingur með því að beita hreinum viljakrafti 
og tæknilegri þekkingu.“ — Úr Theosophical Glossary. 
    6 „Þegar litið er á karma frá þessu sjónarmiði, kemur í ljós að ekkert svið 
hins æðsta andlegleika, sem er svið þeirra sem náð hafa nirvana, er utan hjóls 
karma, og þegar sagt er í sanskrítarritum, og jafnvel í Bhagavat Gíta, að menn 
hafi siglt yfir hið karmíska úthaf, verður að taka því með nokkrum fyrirvara.  Þær 
verur, sem sagt er að hafi komist út fyrir hjól karma, hafa gert það aðeins að 
því leyti sem það varðar hjólið sem nú snýst.  Alheimurinn er ekki fastur í sömu 
rásinni alla daga Brahma, hann færist yfir á æ hærra stig eftir því sem hann lýkur 
verkefnum sínum.  Þeir sem náð hafa því markmiði, að geta hvílst á andlegu sviði 
utan seilingar nú, munu því á einhverju framtíðar tímaskeiði lenda innan 
áhrifasviðs hjólsins og þurfa þá ef til vill að gjalda fyrir langtíma vanrækslu á 
miklum skyldum.“ — Úr Some Thoughts on the Gita, bls. 40. 
    7 Lípíka lávarðarnir eru Andar alheimsins.  Þeir tengjast lögmáli orsaka og 
afleiðinga (karma) og skrásetjurum þess.  Orðið lípíka er dregið af 'lipi' skrift.  
Nánari upplýsingar um Lípíka lávarðana er að finna í S.D. I, bls. 152 og 153. 
 Búddar virkninnar er þrenningin sem stendur næst Sanat Kúmara, Lávarði 
heimsins.  Þeir eru plánetusamsvörun við þriðja eðlisþátt hins logoíska þriðja 
meginþáttar og vinna með kraftana að baki birtingar plánetnanna. 
 Mónad-efni er efni atómíska eða hæsta sviðsstigs hvers sviðs.  Elemental-
efni eða formgervisefni er efni þeirra sex sviðsstiga sem ekki eru atómísk.  Það 
er efni gert úr sameindum. 
    8 „Karma má skilgreina sem kraftinn sem mennsk vera framleiðir og beitir á 
hinn ytri heim.  Svörunin sem hinn ytri heimur framleiðir og verkar á manninn má 
kalla karmísk áhrif, og hin sýnilega afleiðing sem þessi áhrif valda við réttar 
aðstæður má kalla ávöxt karma.“ — Úr Some Thoughts on the Gita, bls. 53. 
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sínu viðnámseldinn sem leiðir til lífs og samruna. 

 Karma formsins er einnig yfirgripsmikið viðfangsefni og of flókið fyrir venjulegan 

skilning, en það er mikilvægur þáttur sem ekki má líta fram hjá þegar fjallað er um þróun heims, 

samfjöllun heima eða sólkerfis séð frá æðra sjónarmiði.  Allt er, í heild sinni, afleiðing af athöfnum 

kosmískra eiginda eða lífvera í fyrri sólkerfum sem birtist í hinum einstöku atómum og þeim 

hópum atóma sem nefnd eru form.  Áhrif persónuleikageislans á innri eldana er því í raun afleiðing 

af áhrifum Plánetulogossins, þess geisla sem er geisli persónuleika hans, þegar hann vinnur úr 

þeim hluta karmans sem fellur í hans hlut á einhverju meira eða minna tímaskeiði.  Þannig kallar 

hann fram og ummyndar áhrif þeirra orsaka sem hann setti af stað á fyrra tímaskeiði í tengslum 

við sex bræður sína, hina plánetulogosana.  Lýsandi hliðstæðu er að finna í afleiðingum sem einn 

einstaklingur veldur öðrum í gegnum dagleg samskipti, mótandi og áhrifarík, örvandi eða 

hamlandi.  Við þurfum að hafa hugfast að öll megináhrif og afleiðingar koma í ljós á geðræna 

sviðinu og berast þaðan í gegnum ethersviðið til hins efnisþétta og koma þannig efninu undir 

áhrifasvið sitt, þó þau sjálf eigi ekki upptök sín á efnissviðinu. 
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 FYRSTI HLUTI 

 ÞÁTTUR C 

 

 ETHERLÍKAMINN OG PRANA9 

 

  I.  Eðli etherlíkamans. 

   1. Tilgangur og lýsing etherlíkamans. 

   2. Átta staðhæfingar. 

     II. Eðli prönu. 

   1. Sólarprana. 

   2. Plánetuprana. 

   3. Prana formsins. 

    III. Hlutverk etherlíkamans. 

   1. Hann tekur við prönu. 

   2. Hann umbreytir og samlagar prönu. 

   3. Hann dreifir prönu. 

   4. Truflanir í starfi etherlíkamans. 

     IV. Ether stórheims og smáheims. 

   1. Plánetulogosinn og ethersviðin. 

   2. Kosmísk og sólkerfisleg ethersvið. 

   3. Verndarhlutverk etherlíkamans. 

      V. Dauðinn og etherlíkaminn. 

   1. Dauði í smáheimi. 

   2. Myrkvun í stórheimi. 

                         

    9 „Prana, eða lífsfrumtakið, er hið sérstaka samband milli atma og efnisforms 
sem skipulagt er og byggt upp í tengslum við atma í þeim tilgangi að öðlast 
reynslu.  Þetta sérstaka samband er hin sérgreinda prana í líkama einstaklings.  
Hin kosmíska allsstaðar nálæga Prana er ekki prana í hinum grófgerða skilningi, 
hún er nafn á Brahman, höfundar hinnar einstaklingsbundnu prönu. . . . Allar 
lífverur, hvort sem það eru tívar, menn eða dýr, geta því aðeins haldið lífi að 
prana sé innan líkama þeirra.  Hún ræður lífstíma allra lífvera. . . .  Prana, 
eða lífsorka, er sameiginleg virkni hugans og allra skilningarvitanna.“ — Úr 
Serpent Power, bls. 94 og 95. 
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 I.  EÐLI ETHERLÍKAMANS 

 

1. Tilgangur og lýsing etherlíkamans. 

 

 Mjög margt athyglisvert er að finna í athugunum okkar á innri eldum sólkerfisins fyrir 

næstu kynslóðir hugsuða.  Fyrir því eru eftirfarandi þrjár meginástæður: 

 Í fyrsta lagi:  Við rannsókn etherlíkamans fá vísindamenn og læknar fyllri skilning á 

lögmálum efnis og lögmálum heilsu.  Fram til þessa hefur merking orðsins heilsa takmarkast við 

heilbrigði efnislega líkamans, samvirkt starf atóma efnislíkama mannsins og fulla tjáningu á mætti 

efnislegu formgervisverunnar.  Á komandi tímum verður mönnum ljóst að heilsa mannsins er háð 

öllum tengdum þróunarleiðum ásamt samvirku starfi og fullri tjáningu efnis plánetunnar og 

formgervisveru plánetunnar, sem sjálf er samsett raunbirting hinna efnislegu formgervisvera allrar 

hinnar raunbirtu náttúru. 

 Í öðru lagi:  Við rannsókn etherlíkamans og prönunnar opinberast áhrif þeirra geisla 

sólarinnar sem við nefnum (af skorti á hæfari orðum) „praníska útgeislun sólarinnar“.  Þessi 

prönugeislun verður til sem afleiðing af kjarnahita sólarinnar, og hún kemst í snertingu við aðra 

hnetti sólkerfisins í gegnum eina af þrem megintengirásunum, og við þá snertingu veldur hún 

vissum áhrifum sem eru nokkuð frábrugðin þeim áhrifum sem aðrar tegundir geislunar valda.  Í 

vissum skilningi eru þessi áhrif greinilega örvandi og uppbyggjandi, og fyrir áhrif frá eðlislægum 

eiginleikum sínum valda þau aðstæðum sem stuðla að vexti frumnanna og tengist aðlögunarhæfni 

þeirra að umhverfi sínu.  Þau tengjast einnig innri heilsu atómanna, sem birtist í hita þeirra og 

virkni, og þeirri samfelldu þróun formsins sem þessi ákveðnu efnisatóm eru hluti af.  Prönugeislun 

tengist lítið uppbyggingu formsins; það er ekki hennar svið, en hún verndar formið með því að 

viðhalda heilsu þeirra þátta sem mynda það.  Aðrir geislar sólarinnar hafa annars konar áhrif á 

formin og efni þeirra.  Sumir þeirra vinna verk eyðanda formanna, en aðrir vinna að samloðun og 

aðlöðun; eyðandinn og byggjandinn starfa samkvæmt lögmáli aðlöðunar og fráhrindingar.  Sumir 

geislar stuðla með greinilegum hætti að hraðaaukningu, en aðrir hamla.  Starfsvið þeirra geisla 

sem við erum nú að fjalla um — hin praníska útgeislun sólarinnar — er á etherísku sviðsstigunum 

fjórum, því efni sem ekki er enn sýnilegt augum manna á hlutlægan hátt, þótt það tilheyri hinu 

efnislega sviði.  Þessir geislar eru grundvöllur alls lífs efnissviðsins, ef litið er á það eingöngu í 

sambandi við líf efnisatóma efnissviðsins, innri hita þeirra og snúningshreyfingu.  Þessi geislun er 

undirstaða „viðnámseldsins“ sem birtist í virkni efnisins. 

 Í þriðja og síðasta lagi:  Við rannsókn etherlíkamans og prönu fæst skilningur á aðferð 
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hinnar logoísku raunbirtingar og þar af leiðandi margt athyglisvert fyrir dulfræðinga og alla þá 

sem hugsa óhlutlægt.  Etherlíkami mannsins geymir leyndardóminn að ytri hlutlægri birtingu 

hans.  Hliðstæðu hans er að finna á frummyndasviðinu, því sviði sem við nefnum svið guðlegrar 

raunbirtingar, fyrsta sviði sólkerfisins okkar, adi-sviðinu.  Efnið á þessu hæsta sviði er oft nefnt 

„eldhaf“ og það er frumrót akasha, en það er hugtakið sem notað er um efni annars sviðs 

raunbirtingarinnar.  Við skulum rekja samsvörunina áfram nokkuð nánar, því að með réttum 

skilningi á henni fæst mikil hugljómun ásamt ýmsu sem mun nýtast til útskýringar á vandamálum, 

bæði stórheims og smáheims.  Við skulum byrja á manninum og etherlíkama hans. 

 Etherlíkama mannsins hefur verið lýst sem kerfi samfléttaðra eldþráða eða sem lýsandi 

gullnum vefi.  Í Biblíunni er rætt um hann sem hina „gullnu skál“.  Hann er samsettur úr því efni 

efnissviðsins sem við nefnum etherískt efni, og lögun hans verður til úr fíngerðum samfléttuðum 

þráðum þessa efnis, byggt í form eða mót með starfi lægri byggjendanna.  Það er svo notað sem 

mót fyrir myndun efnislíkamans.  Samkvæmt lögmáli aðlöðunar er hið þéttara efni efnissviðsins 

látið loða við þetta lífgaða form og er byggt smátt og smátt umhverfis og innan þess þar til þessi 

tvö form eru orðin svo samfléttuð að þau mynda eina heild; pranísk útgeislun etherlíkamans leikur 

um efnislíkamann á sama hátt og pranísk útgeislun sólarinnar leikur um etherlíkamann.  Öll 

heildin er eitt gríðarlega stórt miðlunarkerfi sem er innbyrðis tengt og víxlháð.  Allt þiggur til þess 

eins að gefa aftur til þeirra sem standa neðar eða eru vanþróaðri.  Þessa atburðarás má sjá alls 

staðar og á öllum sviðum. 

 Á þennan hátt er etherlíkaminn sem frummyndasviðið gagnvart þétta efnislíkamanum.  

Staða hugsuðarins á sínu eigin sviði gagnvart efnislíkamanum er sambærileg og staða 

Sólarlogossins gagnvart sólkerfinu.  Með öðrum orðum mætti segja að staða hugsuðarins á 

geðsviðinu, sviði löngunar og nauðsynjar, gagnvart efnislíkamanum sé sambærileg stöðu 

Logossins á kosmíska geðsviðinu gagnvart sólkerfi sínu. 

 Þegar við höldum áfram námi okkar munum við leiða fram samsvörun milli alheimsins, 

sólkerfisins og heimanna þriggja, því við þurfum að hafa hugfast að samsvörunin verður að vera 

nákvæm. 

 

 1. Maðurinn, smáheimurinn, hinn raunbirti mónad eða eind. 

 2. Himnamaðurinn, plánetulogosinn, eða hið raunbirta heildi. 

 3. Hinn mikli maður himnanna, stórheimurinn, Sólarlogosinn, raunbirting allra 

heilda og allra þróunarleiða innan líkama hans, sólkerfisins. 

 

 Allir þessir líkamar — líkami manns, plánetulogoss og sólarlogoss — eru afleiðing 
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[DOCUMENT TITLE] | [Document subtitle]

löngunar sem á upptök sín á sviðum óhlutlægs huga, hvort sem það er kosmískur hugur, 

sólkerfislegur eða hugur í heimunum þrem, hvort sem það er kosmískur langanahugur eða 

mennskur langanahugur, og allir þessir líkamar eru „afsprengi nauðsynjar“ eins og H.P.B. orðar 

það á svo viðeigandi hátt.10,11 

 

2. Átta staðhæfingar. 

 

 Viðfangsefni okkar að þessu sinni er etherlíkaminn í öllum sínum myndum 

(stórheimslegum sem og smáheimslegum) og lífgun hans með prönu, einnig tökum við til 

athugunar líffærin fyrir móttöku prönunnar og það sem liggur til grundvallar útgeislun.  Hér getum 

við lagt fram vissar forsendur varðandi etherlíkamann sem rétt er að setja fram í eftirfarandi 

tölusettum setningum til glöggvunar: 

 

1. Etherlíkaminn er mót fyrir efnislíkamann. 

2. Etherlíkaminn er frummyndin sem þétti efnislíkaminn er byggður eftir, hvort sem um er 

að ræða form sólkerfis eða líkami manns í einhverri einstakri jarðvist. 

3. Etherlíkaminn er vefur eða fíngert net samfléttaðra rása, gerður úr efni hinna fjögurra 

etherísku sviðsstiga, og byggður í sérgreint form.  Hann er brennipunktur fyrir vissar gerðir 

                         

    10 S.D. I, 74. 
    11 „Þetta sólkerfi í heild sinni, skoðað sem eitt gríðarstórt gangverk, með 
öllum hlutum sínum hárnákvæmt samstilltum í öllum megindráttum, er í raun aðeins 
efnisbirting Vishnu, eða hins etheríska grunnefnis, en það er sá skilningur sem 
við getum lagt í orðið að sinni.  Allt samræmi sem sjá má í hinum raunbirta alheimi 
er því aðeins afleiðing af samræmdu starfi orkutegunda sem umbreyta ether í það 
form sem við þekkjum.  Allar plánetur, heimar, mannverur o.s.frv. eru hlutar hins 
meiri líkama, og hver um sig gegnir sínu hlutverki í samræmi við lögmálið sem 
ræður allri heildinni.  Þróun, viðhald og eyðing heimsins er því eitt gríðarmikið 
ferli sem nefnt er Jagna og gerist í líkama Jagna Púrúsha, eða efnislíkama 
náttúrunnar.  Mannkynið, tekið sem ein heild, myndar hjarta og heila þessa Púrúsha.  
Allt það karma sem mannkynið myndar, efnislegt, hugrænt eða andlegt, er því sá 
þáttur sem ákvarðar í megindráttum eiginleika þessa jagníska ferlis. 
. . . Aðferðina, sem Sri Krishna gefur Arjuna undir nafninu Jóga, nefnir hann hið 
jagníska líf (4.kafli, 1.grein).  Jóga og jagna eru í raun nátengd og jafnvel 
óaðgreinanleg, þó svo fólk virðist aðgreina þetta tvennt nú á tímum.  Orðið jóga 
(yoga), sem dregið er af rótinni yuj, að tengja, merkir athöfnina að tengja saman.  
Þar sem hjartað er nú hin miðlæga orkustöð mannsins hefur jógi hjartans miðlæga 
stöðu í alheiminum, af því leiðir einstaklingseðli hans.  Einstaklingseðlið eða 
æðri hugurinn (manas) er þungamiðjan í uppbyggingu mannsins, eða orkustöðin sem 
hin tvö hálfhvel æðri og lægri tilveru snúast um, eins og ég hef áður minnst á.  
Yfir jóga hjartans hvelfist himneskt hvolfþak og undir honum er jarðneskt hyldýpi 
og af því leiðir að jóga hans verður tvígreint.  Hann tengir sjálfan sig hinu efra 
í dhjana og hlutunum hið neðra í athöfnum.  Orðið jagna (yagna), dregið af rótinni 
yaj, að þjóna, merkir einnig þvíþætta þjónustu, það er þjónustan við hlutina hið 
efra með þjónustu sem innt er af hendi við birtingu þeirra, hlutina hið neðra.“ — 
Úr Some Thougths on the Gita, bls. 18 og 134. 
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geislunar sem lífga, örva og framkalla snúningshreyfingu efnisins. 

4. Þegar tekið hefur verið við pranísku geislunum og þeim safnað saman, leika þeir um hið 

þétta efni sem byggt hefur verið upp í kringum hið etheríska stoðverk eða mót. 

5. Á jarðvistartímanum myndar ethervefurinn skilvegg á milli efnisheimsins og geðheimsins.  

Þessi skil hindra allar samgöngur á milli heimanna þar til vitundin er orðin nægilega 

þroskuð til að geta yfirstigið þessa hindrun.  Þetta má sjá bæði í stórheimi og smáheimi.  

Þegar maðurinn hefur náð vissri vitundarþenslu með hugleiðingu og einbeitingu, er honum 

mögulegt að innifela fíngerðari sviðin í vitund sinni og komast út fyrir hinn aðgreinandi 

vef. 

 Þegar Logosinn hefur þroskað vitund sína á kosmísku sviðunum er honum kleift að sigrast 

á sínum logoíska kosmíska aðgreinandi ethervef og komast út fyrir takmörkunarhring 

sinnar hlutlægu birtingar.  Þegar við hugleiðum þessa samsvörun, verðum við að hafa 

hugfast að aðalsviðin okkar sjö í sólkerfinu eru sviðsstigin sjö í kosmíska efnissviðinu, 

eða lægsta kosmíska sviðinu. 

 

 Efnislegu sviðsstigin Aðalsvið sólkerfisins 

1. Fyrsti etherinn.  Atómíska sviðs- 

 stigið............................ Adi. Guðlega sviðið. Eldhafið.  Fyrsti  

 kosmíski etherinn. 

2. Annar etherinn.  Undiratómíska  

 sviðsstigið....................... Anupadaka. Mónadsviðið. Akasha. Annar  

 kosmíski etherinn. 

3. Þriðji etherinn.  Yfiretheríska  

 sviðsstigið....................... Atmic. Andlega sviðið. Ljósvaki.    Þriðji 

kosmíski etherinn. 

4. Fjórði ehterinn.  Yfirloftkennda 

 sviðsstigið....................... Buddhic. Innsæissviðið. Loft. Fjórði  

 kosmíski etherinn. 

 

 Þétt efni Svið mannkynsins 

5. Lofttegundir.  Undiretheríska 

 sviðsstigið....................... Hugarsviðið. Eldur. Kosmíska   loft-

kennda sviðsstigið. 

6. Fljótandi efni.................... Geðsviðið. Tilfinningar. Vatn. Kosmíska fljótandi 

sviðsstigið. 

7. Fast efni......................... Efnissviðið. Jörðin. Kosmíska efnisþétta sviðsstigið. 

 

 Við getum séð hér hina nákvæmu samsvörun í efninu og að samsvörunin í útgeisluninni 
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er á sama hátt jafn nákvæm. 

6. Í öllum líkömum, hvort sem um er að ræða líkama manns, plánetu eða sólkerfis, er að 

finna líffæri sem hefur það hlutverk að taka við prönu.  Líffærið birtist í etherísku efni, en 

það á einnig sína efnislegu hliðstæðu. 

  Sólkerfið.  Í sólkerfinu er hin miðlæga sól líffæri kosmískrar prönu, kraftsins sem 

lífgar efnið.  Hún er milliliðalaus viðtakandi og miðlari kosmískrar geislunar.  Þessi 

geislun er ein grein hins þrígreinda frumgeisla virkra vitsmuna.  Allir kosmísku geislarnir 

eru þrígreindir, en sú staðreynd gleymist oft, þótt hún sé rökfræðilega augljós; sérhver 

geisli er starfstæki kosmískrar veru, og þrígreining alls í tilverunni er óhjákvæmileg.  Innan 

miðlægu sólarinnar er móttökustöð með yfirborðsgeislun. 

  Plánetan.  Í plánetunni er sambærilegt líffæri eða móttökustöð að finna í 

etherlíkama hennar.  Staðsetningu hennar má ekki gefa upp í riti sem ætlað er almenningi.  

Hún tengist staðsetningu norður- og suðurpólsins, og er sú stöð sem jörðin snýst um.  Til 

hennar á goðsögnin um hið heilaga frjósama land í nágrenni áhrifasviðs pólanna rót sína 

að rekja.  Hið goðsögulega land ótrúlegrar frjósemi, ofgnóttar gróðursældar og einstæðs 

vaxtar jurta, dýra og manna hlýtur eðlilega að vera staðsett þar sem viðtökustöð prönunnar 

er.  Þar er hinn dulfræðilegi aldingarður Eden, land hinnar efnislegu fullkomnunar.  Eftir 

dreifingu birtist yfirborðsgeislunin sem plánetuprana. 

  Maðurinn.  Etherísk hliðstæða miltans er móttökustöðin í manninum.  Heilsuáran 

er yfirborðsgeislun prönunnar eftir dreifingu um allan líkamann í gegnum etheríska 

netkerfið. 

7. Það er því augljós samlíking með öllum þrem líkömunum, og auðvelt er að sýna fram á 

nákvæma samsvörun þeirra í birtingu: 

 

 PRANA Í SÓLKERFINU 

 

 SÓLKERFIÐ 

 

Raunbirt lífvera............ Sólarlogosinn. 

Líkamsbirting............... Sólkerfið. 

Móttökustöð................. Póll hinnar miðlægu sólar. 

Yfirborðsgeislun............ Sólarprana. 

Framkölluð hreyfing......... Snúningur sólkerfisins. 
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Áhrif dreifingar............ Etherísk geislun sólar (alheimslega  skynjuð

 ). 

 

 PLÁNETAN 

 

Raunbirt lífvera............ Plánetulogos. 

Líkamsbirting............... Pláneta. 

Móttökustöð................. Plánetupóllinn. 

Yfirborðsgeislun............ Plánetuprana. 

Framkölluð hreyfing......... Snúningur plánetunnar. 

Áhrif dreifingar............ Etherísk geislun plánetunnar  (skynjuð innan 

sólkerfisins). 

 

 MAÐURINN 

 

Raunbirt lífvera............ Hugsuður, Dhyan Chohan. 

Líkamsbirting............... Efnislíkami. 

Móttökustöð................. Miltað. 

Yfirborðsgeislun............ Heilsuáran. 

Framkölluð hreyfing......... Atómísk snúningshreyfing. 

Áhrif dreifingar............ Etherísk geislun mannsins (skynjuð  í 

umhverfinu).  

 

 EFNISATÓM 

 

Raunbirt lífvera............ Formgervislíf. 

Líkamsbirting............... Atómform. 

Móttökustöð................. Atómpóllinn. 

Yfirborðsgeislun............ Skerfur atóms til sameiginlegrar  heilsuáru 

líkama. 

Framkölluð hreyfing......... Atómísk snúningshreyfing. 

Áhrif dreifingar............ Etherísk geislun atómsins (skynjuð  innan 

efnisformsins).  
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8. „Synir nauðsynjarinnar“ hætta hlutlægri birtingu þegar „viljinn-til-lífs“ hverfur.  Þetta er 

rökrétt og óhjákvæmileg atburðarás sem á sér stað hjá öllum lífverum í hlutlægri birtingu.  

Efnislegri tilveru lýkur og allt hverfur aftur til orsakavitundarinnar þegar hugsuðurinn á 

sínu eigin sviði dregur athyglina frá hinu smáa kerfi sínu í heimunum þrem og safnar til 

sín öllum kröftum sínum.  Þetta fráhvarf hugsuðarins í heimunum þrem er sambærilegt 

hinu Algilda í þrígreindu sólkerfi Logossins.  Á efnissviðinu birtist þetta sem fráhvarf hins 

geislandi etherlíkama út um hvirfilinn og upplausn efnislíkamans sem rökrétt afleiðing 

þess.  Stoðverkið hverfur og hið þétta efnisform leysist upp; hinn praníski lífkraftur er 

fjarlægður úr líkamanum og efniseldarnir hætta að örva.  Dulinn eldur atómsins er eftir; 

hann er því áskapaður, en formið er byggt upp með starfi beggja elda efnisins — hins virka 

og hins dulda, geislandi og eðlislægum — með aðstoð elda annars Logossins, og þegar 

þeir eru aðskildir leysist formið í sundur.  Þetta er smækkuð mynd af hinu eðlislæga tvíeðli 

allra hluta sem Fóhat vinnur með. 

 

 Náið samband er á milli miltans og hvirfilsins í tengslum við etherlíkamann.  Það er 

athyglisverð samsvörun á milli miltans og naflastrengsins sem tengir ungbarn við móður og veitir 

því næringu þar til hann rofnar við fæðingu.  Þegar maðurinn fer að lifa sínu eigin lífi meðvitaðrar 

löngunar, þegar maðurinn fæðist inn í nýjan heim fíngerðari lífsforms, rofnar hinn samfléttaði 

þráður úr etherísku efni (sem hafði tengt hann efnislíkama sínum); „silfurþráðurinn slitnar“ og 

maðurinn rýfur tengsl sín við efnislíkamann og hverfur út í gegnum æðstu stöðina í líkamanum, í 

stað þeirrar lægstu, til lífs í æðri heimi og nýrri vídd.  Þessu er eins farið í öllum líkömum og 

hjúpum smáheimsins, því að samsvörunin helst á öllum sviðum á raunbirtingartímanum.  Þegar 

þekking vísindanna hefur aukist mun koma í ljós að sama atburðarás, en stærri í sniðum, á sér stað 

í lífi plánetnanna.  Pláneta er ekkert annað en líkami plánetulogoss.  Hann tjáir sig í gegnum 

etherlíkama plánetunnar og byggir efnisþétt starfstæki sitt á hinu etheríska stoðverki eða móti.  

Tunglið var eitt sinn raunbirtingarlíkami eins plánetulogosanna; jörðin er það nú, því allt er 

stöðugum breytingum háð í tímanna rás.  Í efnislegri plánetu er einnig að finna orkustöð fyrir 

fráhvarf etherlíkamans, og silfurþráður plánetunnar rofnar á tilsettum tíma; en tímaskeiðin, upphaf 

þeirra og lok, eru falin í leyndardómum vitundarvígslunnar og varða okkur ekki. 

 Hin sama atburðarás mun einnig gerast í sólkerfinu við lok hins mikla stórtímabils 

(mahamanvantara).  Logosinn snýr athygli sinni inn á við og dregur til sín þrjá megineðlisþætti 
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sína.12  Raunbirtingarlíkami hans — sólin og hinar sjö helgu plánetur, öll í etherísku efni — 

hverfur úr hlutlægri birtingu og myrkvast.  Frá efnislegu sjónarmiði má orða það þannig: sólin 

hættir að skína og sólkerfið hylst myrkri.  Þessu fylgir hægfara innöndun þar til Logosinn hefur 

safnað öllu til sín; etherinn er ekki lengur til og hinn aðgreinandi vefur er horfinn.  Fullkominni 

vitund er náð, og á andartaki hins endanlega árangurs hættir tilvist eða ytri lífsbirting.  Allt er 

komið aftur inn í hið Algilda; myrkvun (pralaja)13 eða hið kosmíska himnaríki hvíldar fylgir í 

kjölfarið, og Rödd þagnarinnar heyrist ekki lengur.  Endurómun ORÐSINS deyr út og „kyrrð 

hinna æðri sviða“ ríkir ein í sínu æðsta veldi. 

 

 II.  EÐLI PRÖNU 

 

 Við athugun okkar á etherlíkamanum, og hlutverki hans sem viðtakanda og miðlara prönu, 

höfum við fjallað um hann frá sjónarmiði stöðu hans í heildarkerfinu.  Við höfum einnig athugað 

hann með tilliti til samsvarana og rakið hliðstæðurnar í sólkerfinu, plánetunni og manninum.  

Okkur er orðið ljóst að hann myndar undirstöðu hins þétta efnisforms, og að hann er sjálfur 

ákaflega mikilvægur hlekkur á milli: 

 a. Hins efnislega manns og tilfinningalífsins eða geðheimsins. 

 b. Himnamannsins (plánetulogossins) og hins eðlislæga eiginleika tilfinninganna. 

 c. Logossins, hins mikla himnamanns, og kosmíska geðheimsins. 

 Við skulum nú halda okkur eingöngu við etherlíkama manns og víkja ekki að 

sólkerfislegum eða kosmískum samsvörunum að sinni, en hafa þó í huga, að leið viskunnar fyrir 

hinn hyggna nema liggur í réttri túlkun; sá sem þekkir sjálfan sig (sem hlutlæga birtingu, 

eðlislægan eiginleika og alhliða þróun) þekkir einnig Drottinn síns geisla og Logos síns kerfis.  

Það sem þá þarf til er ástundun, meðvituð vitundarþensla og skynsamleg túlkun ásamt þeirri visku 

að forðast einstrengingslegar fullyrðingar, og skilningur á því að samsvörunin felst meira í 

eiginleika og aðferð en nákvæmri samsvörun vissra athafna á einhverjum tilteknum tíma í 

þróuninni. 

 Það eina sem hægt er að láta í té eru upplýsingar sem geta leitt til skynsamlegri og 

hagnýtari lífsmáta, í dulfræðilegum skilningi orðsins, séu þær íhugaðar með gaumgæfni.  Þær geta 

einnig orðið til að hraða þróuninni á komandi tímaskeiði, ef þær eru rannsakaðar á vísindalegan, 

                         

    12 Eðlisþættir, hin grundvallandi aðgreining, grunneiginleikar eða 
orkutegundir sem allir hlutir eru byggðir á; þeir gefa öllum formum sitt sérstaka 
eðli. 
    13 Pralaja (myrkvun). . . Tímabil myrkvunar eða hvíldar sem varðar plánetu, 
sólkerfi eða alheiminn.  Hlé milli tveggja tímaskeiða raunbirtingar. 
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trúarlegan og heimspekilegan hátt.  Við stefnum að því að etherlíkaminn verði meiri raunveruleiki 

í huga mannsins, einnig viljum við sýna fram á sum af hlutverkum hans og hvernig hægt er að 

færa hann á meðvitaðan hátt yfir á svið hugræns skilnings. 

 Eins og við vitum eru vísindin í þekkingarleit sinni að nálgast hraðfara það stig að þau 

neyðast til að viðurkenna tilvist etherlíkamans, því að með því að hafna honum standa þau frammi 

fyrir mun óyfirstíganlegri vanda en ef þau viðurkenndu tilvist hans.  Vísindamenn hafa nú þegar 

viðurkennt að etherískt efni er til; árangur af ljósmyndatilraunum hefur sýnt fram á raunveruleika 

þess sem hingað til hefur verið álitið blekking, þar sem það hefur verið óáþreyfanlegt í efnislegum 

skilningi.  Fyrirbrigði eru alltaf að gerast sem telja verður yfirskilvitleg nema hægt sé að útskýra 

þau með etherísku efni, og í ákafa sínum við að afsanna kenningar spíritistanna hafa vísindamenn 

óafvitandi unnið að framgangi hins sanna og æðri spíritisma með því að benda á hinar sönnu 

ástæður og staðreynd etherlíkamans, jafnvel þó þeir telji hann vera útgeislun líkamans — og eru 

þá að benda á afleiðingar en hafa ekki enn komist að orsökinni.  Læknavísindin eru byrjuð að 

rannsaka hugmyndina um lífsorkuna (í blindni enn sem komið er), áhrif geisla sólarinnar á efnisleg 

líffæri og lögmálin sem liggja að baki eðlislægum og geislandi hita.  Þau eru farin að eigna miltanu 

hlutverk sem hingað til hafa verið óþekkt og rannsaka afleiðingar af starfi innkirtlanna og tengsl 

þeirra við upptöku efnislíkamans á lífsnauðsynlegum efnum.  Þau eru á réttri leið og áður en langt 

um líður (ef til vill fyrir lok þessarar aldar) verður búið að sanna án nokkurs vafa staðreynd 

etherlíkamans og meginhlutverk hans, og þá munu markmiðin með forvarnar- og lækningastarfi 

læknavísindanna færast upp á hærra svið.  Allt sem við getum gert hér er einfaldlega að láta í té 

nýjar staðreyndir í samþjöppuðu formi sem kunna að hraða þróuninni og efla áhuga hins sanna 

rannsakanda.  Við skulum því telja upp í stuttu máli það sem fjallað verður um í þeim þrem 

atriðum sem eftir eru: 

 

 Starfsemi etherlíkamans. 

 Tengsl hans við efnislíkamann á lífstímanum. 

 Kvillar og sjúkdómar etherlíkamans (og þar munum við reyna að halda okkur við hina 

upprunalegu merkingu enska orðsins „disease“). 

 Ástand hans eftir dauðann. 

 

Þetta felur í sér allt sem kemur að hagnýtum notum að sinni.  Fleira kann að koma síðar til 

stuðnings, ef unnið er vandlega úr því sem almenningi er nú gefið, og ef þetta mikilvæga viðfangs-

efni er rannsakað með visku, skynsemi og víðsýni. 

 Eftir því sem eðli og hlutverk etherlíkama mannsins fær sinn réttmæta sess í hugmyndum 
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heimsins, og þegar menn átta sig á því að etherlíkaminn er sá mikilvægari af efnislíkömunum 

tveim, kemst maðurinn í nánari meðvitaða snertingu við aðrar þróunarleiðir sem þróast í etherísku 

efni alveg eins og hann gerir í efnislíkama sínum.  Til eru vissir stórir hópar tíva sem nefnast „tívar 

skugganna“, eða fjólubláu tívarnir.  Þeir tengjast náið þróun og þroska etherlíkama mannsins og 

miðla til hans geislum sólar og plánetu.  Etherlíkami mannsins tekur við prönu á mismunandi hátt 

og af mismunandi gerðum, og í öllum tilfellum kemst hann í snertingu við verur af mismunandi 

tagi. 

 

1. Sólarprana. 

 

 Hún er hið lífgefandi og segulmagnaða flæðiefni sem geislar frá sólinni og er miðlað til 

etherlíkama mannsins af vissum hópi tíva sem eru af mjög hárri gráðu og hafa yfir sér gullinn 

litblæ.  Hún streymir í gegnum líkama þeirra og frá þeim í kraftmikilli geislun sem beint er rakleitt 

inn í etherlíkama mannsins, í gegnum vissar stöðvar efst í honum, við höfuðið og axlirnar, og 

streymir síðan niður til etherísku hliðstæðu miltans og þaðan með kraftmiklum hætti inn í sjálft 

miltað.  Þessar gulllituðu pranísku verur svífa í loftinu fyrir ofan okkur; þær eru sérstaklega virkar 

í heimshlutum eins og Kaliforníu, í þeim heitu löndum þar sem loftið er tært og þurrt.  Menn hafa 

áttað sig á því að sólargeislarnir á þessum stöðum eru sérstaklega heilsusamlegir.  Samband 

mannsins við þennan flokk tíva er mjög náið, en það er enn þrungið miklum hættum fyrir manninn.  

Þessir tívar eru ákaflega máttugir og hafa náð hlutfallslega lengra á sinni þroskabraut en maðurinn.  

Óvarinn er maðurinn algerlega á þeirra valdi, og vegna þessa varnarleysis, og því að maðurinn 

hefur ekki öðlast skilning á lögmálum viðnáms gegn segulmögnun eða fráhrindingu 

sólargeislunar, kemur til dæmis hættan á sólsting.  Þegar menn hafa öðlast vísindalegan skilning 

á etherlíkamanum og starfsferlum hans öðlast menn ónæmi gegn hættum af völdum 

sólargeislunar.  Menn munu verjast með því að beita lögmálinu sem ræður aðlöðun og 

fráhrindingu segulmagns, en síður með fatnaði og húsaskjóli.  Það er innstillingin sem skiptir 

mestu máli.  Hér er óhætt að gefa eina vísbendingu:  Þegar menn fá réttari skilning á tívaþróuninni 

og átta sig á starfi þeirra sem tengist sólinni og skilja að þeir eru fulltrúar fyrir hinn kvenlega pól 

og þeir sjálfir eru fulltrúar fyrir hinn karllega pól (þar sem hið fjórða skapandi lífveldi er 

karlkyns)14, munu þeir fá skilning á hinu gagnkvæma sambandi á milli sín og þeirra, og beita 

                         

    14 S.D. I, 232-238. 
 Allur alheimurinn er leiddur áfram, honum stjórnað og hann lífgaður af 
næstum óendanlegri röð af líföldum skyni gæddra lífvera, hvert þeirra hefur sitt 
sérstaka verkefni til að inna af hendi. — S.D. I,295. 
 Lífalda hinna mennsku mónada er ein þeirra. 
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lögmáli til að hafa stjórn á því sambandi. 

 Sólartívarnir taka við geislum sólarinnar sem streyma frá miðpunkti hennar til ystu 

endimarka eftir einni af aðkomurásunum þrem, leiða þá í gegnum lífkerfi sín og safna þeim saman 

í einn brennipunkt.  Þeir starfa á mjög svipaðan hátt og safngler (stækkunargler).  Geislarnir 

endurspeglast síðan til etherlíkama mannsins sem tekur við þeim, umbreytir þeim og samlagar þá 

etherlíkamanum.  Þegar etherlíkaminn er við góða heilsu og starfar á réttan hátt er nægilegu magni 

af þessari prönu safnað til að viðhalda skipulagi formsins.  Þetta er heildartilgangurinn með starfi 

etherlíkamans, og aldrei er hægt að leggja á það nægilega mikla áherslu.  Afganginum geislar 

maðurinn frá sér í formi segulhrifa, stundum nefnd efnisleg útgeislun eða efnislegt segulmagn.  

Maðurinn endurtekur því í smærri stíl starf hinna miklu sólartíva og bætir við sínum skerfi af 

endurskautaðri eða endurmagnaðri geislun við heildaráru plánetunnar. 

 

2. Plánetuprana. 

 

 Hún er hið lífgefandi flæðiefni sem pláneta geislar frá sér og myndar hinn grundvallandi 

eiginleika eða litblæ hennar.  Hún verður til við sömu ferli innan plánetunnar og gerast hjá 

manninum varðandi sólarprönu.  Plánetan (jörðin eða hvaða önnur pláneta sem er) tekur til sín 

sólarprönu, notar það sem hún þarf á að halda og geislar frá sér, í formi plánetuprönu, því sem 

ekki er nauðsynlegt fyrir velferð hennar.  Plánetuprana er því sólarprana sem hefur gengið í 

gegnum alla plánetuna, hefur borist um etherlíkama plánetunnar, hefur streymt inn í hina þéttu 

efnislegu plánetu og kastast frá henni í formi geislunar sem búin er hinum sömu eðlislægu 

eiginleikum og sólarprana að viðbættum hinum einstaklingsbundnu og einkennandi eiginleikum 

viðkomandi plánetu.  Þetta er aftur endurtekning á því sama sem gerist í efnislíkama mannsins.  

Efnisleg útgeislun manna er mismunandi eftir eiginleika efnislíkama þeirra.  Hið sama gildir um 

plánetu. 

 Sérstakur hópur tíva tekur á móti og miðlar prönugeislun plánetunnar, eins og gerist þegar 

um sólarprönu er að ræða.  Þessir tívar eru nefndir „tívar skuggans“ og hafa í sér vott af fjólubláum 

litblæ.  Líkamar þeirra eru gerðir úr efni einhvers hinna fjögurra ethersviðsstiga, og þeir hafa það 

hlutverk að safna saman og þétta útgeislun plánetunnar og allra forma á plánetunni.  Þeir eru 

sérstaklega nátengdir mönnum vegna þess að efni líkama þeirra er að eðlisfari ákaflega líkt efni 

etherlíkama mannsins, og þeir miðla til manna segulorku „Móður jarðar“ eins og hún er nefnd.  

Við sjáum því að það eru tveir hópar tíva sem starfa í tengslum við menn: 

 

 a. Sólartívar sem miðla hinu lífgefandi flæðiefni sem streymir um etherlíkamann. 
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 b. Plánetutívar með fjólubláum litblæ sem eru nátengdir etherlíkama mannsins og 

miðla prönu jarðarinnar, eða prönu hverrar þeirrar plánetu sem maðurinn er 

staddur á í efnislegri birtingu. 

 

 Hér mætti spyrja um eitt atriði sem á mjög vel við í þessu sambandi, og þó við getum ekki 

útskýrt fullkomlega leyndardóminn er mögulegt að gefa nokkrar vísbendingar.  Við gætum spurt:  

Hvað veldur því að tunglið virðist vera líflaus pláneta?  Eru tívar á tunglinu?  Hefur sólarprana 

engin áhrif þar?  Hvað veldur mismuninum á tunglinu, sem ekki er lifandi, og lifandi plánetu eins 

og jörðinni?15 

 Hér er minnst á hulinn leyndardóm, og lausn hans fyrir þá sem leita felst í þeirri staðreynd 

að menn og vissir hópar tíva eru ekki lengur til staðar á tunglinu.  Maðurinn hefur ekki yfirgefið 

tunglið vegna þess að það er dauð pláneta og getur ekki lengur viðhaldið lífi hans.  Tunglið er 

ekki lifandi af þeirri ástæðu að maðurinn og þessir tívahópar hafa verið fjarlægðir af yfirborði 

þess og burt frá áhrifasviði þess.16  Á öllum plánetum starfa menn og tívar sem meðalgangarar 

eða miðlunaraðilar.  Þar sem þá eru ekki að finna verða vissar miklar athafnir eða ferlar 

óframkvæmanlegir og upplausn verður hið ríkjandi ástand.  Ástæðan fyrir þessu fráhvarfi manna 

og tíva liggur í hinu kosmíska lögmáli orsaka og afleiðinga, eða kosmísku karma, og hinni 

samsettu, en þó einstaklingsbundu, sögu þess Himnamanns sem notaði tunglið sem líkamsbirtingu 

á þeim tíma, og það á við um allar líflausar plánetur á öllum tímum. 

 

3. Prana formsins. 

 Fyrst er nauðsynlegt að benda á það, að form hljóta að vera af tveim gerðum sem hver um 

sig hefur mismunandi hlutverki að gegna í kerfisáætluninni: 

 a. Form sem eru afleiðing af starfi þriðja og annars Logossins og sameinuðu lífi 

þeirra.  Slík form er að finna sem einingar í jurta- dýra- og steinaríkinu. 

 b. Form sem eru afleiðingar af sameinaðri athöfn Logosanna þriggja, og ná yfir 

hreinræktuð tíva- og mannaform. 

Það eru einnig til enn einfaldari form falin í efniviðinum sem öll önnur form eru gerð úr.  Þetta 

efni er strangt til tekið efni frumeinda og sameinda og er lífgað með lífi eða orku þriðja Logossins. 

 Þegar við fjöllum um form af fyrri tegundinni verður að hafa í huga að pranísk útgeislun 

frá dýra- og jurtaríkinu (eftir að þau hafa dregið til sín bæði sólar- og plánetuprönu) er eðlilega 

                         

    15 S.D. I, 170-180. 
    39 S.D. I, 179. 
 



82 
 

 

sambland beggja þessara prönutegunda og er miðlað með yfirborðsgeislun, eins og tilfellið er með 

sólar- og plánetuprönu, til vissra lægri hópa tíva sem ekki eru af mjög hárri gráðu.  Þessir tívar 

hafa sérstakt og náið samband við hópsál viðkomandi dýra eða plantna, en um það atriði getum 

við ekki fjallað hér.   
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Þessir tívar hafa einnig fjólubláan litblæ, en liturinn er svo daufur að hann er næstum því grár.  

Þeir eru á umbreytingastigi og blandast öðrum hópum vera, sem eru nærri því að vera á efnisþró-

unarbraut,17,18 þannig að erfitt er um vik að greina á milli þeirra. 

                         

    17 Braut efnisþróunarinnar er hugtak sem notað er um fyrsta hluta 
þróunarferilsins.  Hún tekur til „niðurstigningarinnar“, eða þróunar andans niður 
í æ þéttara efni þar til botninum er náð, stigi hins þéttasta efnis.  Síðari 
helmingur þróunarferilsins er nefndur andlega þróunarleiðin, á henni snýr andinn 
aftur til uppsprettu sinnar, gæddur því sem áunnist hefur í rás þróunarinnar. 
    18 „Hinar þrjár útstreymisöldur.  Í skýringarmyndinni eru táknmyndir hinna 
þriggja meginþátta (Logossins) staðsettar utan tíma og rúms.  Aðeins áhrifaöldur 
frá þeim streyma niður í heimskerfi okkar sjö sviða. . . . Þær standa fyrir það 
sem venjulega er nefnt hinar þrjár persónur Þrenningarinnar. . . . Útstreymisöldur 
lífs eða krafts sjást streyma frá þeim niður í sviðin fyrir neðan.  Fyrst þeirra 
í röðinni er hin beina lína sem liggur niður frá þriðja meginþættinum; önnur í 
röðinni er sá hluti hins stóra egglaga hringferils sem er á vinstri hönd — 
straumurinn sem liggur ofan frá öðrum meginþættinum alveg niður að lægsta punkti 
efnisins og rís síðan upp aftur eftir hringferlinum á hægri hönd þar til hann nær 
til lægri hluta hugarsviðsins.  Það sést að hið guðlega líf í báðum þessum 
útstreymisöldum dofnar og hylst eftir því sem það sekkur dýpra niður í efnið, og 
þegar lægsta punktinum er náð er varla unnt að greina að hér sé um guðlegt líf að 
ræða; en þegar það rís aftur, eftir að hafa náð lágmarki sínu, verður það heldur 
greinilegra.  Þriðja útstreymisaldan, sem streymir niður frá æðsta meginþætti 
Logossins, er frábrugðin hinum tveim að því leyti að hún dofnar ekki á neinn hátt 
af efninu sem hún streymir í gegnum, hún heldur sínum óflekkaða hreinleika og 
dýrðarljóma óskertum.  Þessi útstreymisalda nær aðeins niður á búddíska sviðið 
(fjórða sviðið), og það sem myndar tengingu þeirra tveggja er þríhyrningur innan 
í hringferli sem stendur fyrir einstaklingssál mannsins — sjálfið í hringrás 
endurholdgananna.  Þríhyrningurinn er myndaður af þriðju öldunni en hringurinn af 
annarri öldunni. . . .“ — Úr The Christian Creed eftir C.W. Leadbeater, bls. 39 
og 40. 
 
 Sjá S.D. I, 98,99,100,103. 
 1.  Í sérhverjum dropa í hafi ódauðleikans var rót lífs.  Hvert einasta atóm 
efnisins var gætt lífi Logossins. 
 2.  Hafið var geislandi ljós sem var Eldur, Hiti, Hreyfing.  Þetta þrennt 
er hið innra líf í ytri birtingu. 
Eldur: Frumkjarni fyrsta Logossins.  Rafmagnseldur.  Andi. 
Hiti: Tvígreining, frumkjarni annars Logossins.  Sólareldur.  Meginþáttur 

Sonarins.  Vitund. 
Hreyfing:  Frumkjarni þriðja Logossins.  Viðnámseldur.  Efni. 
 
STÓRHEIMURINN. 
Fyrsti Logosinn.....Eldur.........Viljinn til lífs eða tilveru.   
     Rafmagnseldur. 
Annar Logosinn..Hiti..Tvígreining, eða kærleikur milli tveggja.    
     Sólareldur. 
Þriðji Logosinn....Hreyfing......Eldur hugans, tengslin á milli.    
     Viðnámseldur. 
 Þetta er hin óhlutlæga tjáning. 
 
Sólin..............................Vilji eða máttur. 
Venus-Merkúr.......................Kærleikur og viska. 
Satúrnus...........................Virkni eða vitsmunir. 
 Þetta er hin hlutlæga birting. 
 
SMÁHEIMURINN. 
Mónadinn...........Rafmagnseldur.....Vilji eða máttur. 
Sálin..............Sólareldur........Kærleikur eða viska. 
Persónuleikinn.....Viðnámseldur......Virkni eða vitsmunir. 
 Þetta er hin óhlutlæga tjáning. 
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 Seinni tegund forma, mennska formið, miðlar geislun til tíva af mun hærri gráðu.  Þessir 

tívar eru með sterkari litblæ og eftir að þeir hafa safnað til sín útgeislun manna miðla þeir henni 

áfram og þá aðallega til dýraríkisins.  Þannig birtist hið nána samband milli þessara tveggja lífríkja.  

Ef ofangreind útskýring á hinum margslungnu samskiptum milli sólarinnar og plánetnanna, milli 

plánetnanna og formanna sem þróast á þeim og milli formanna sjálfra í sílækkandi mikilvægi, 

sýnir ekki fram á neitt annað en það, hvernig allt í tilverunni er hvert öðru háð á undraverðan hátt, 

þá hefur mikið áunnist. 

 Annað atriði, sem vert er að vekja athygli á, er hið nána samband milli allra þessara 

þróunarleiða náttúrunnar, allt frá hinni himnesku sól til hins lægsta fjólubláa tíva, með milligöngu 

tívaþróunarinnar, starfandi sem miðlandi og ummyndandi kraftur í öllu kerfinu. 

 Að lokum, eldur er það sem allt byggist á.  Innri eldur, eðlislægur og dulinn; geislandi 

eldur; eldur myndaður, samlagaður og geislaður; eldur lífgandi, örvandi og eyðandi; eldur 

miðlaður, endurspeglaður og safnaður; eldur, grundvöllur alls lífs; eldur, kjarni alls í tilverunni; 

eldur, tæki þróunarinnar og hvötin að baki allri rás þróunarinnar; eldur sem byggir og varðveitir; 

eldur, frumkvöðullinn, vegurinn og markmiðið; eldur, hreinsandinn og eyðandinn.  Eldguðinn og 

eldur Guðs sem orka hvor á annan þar til allir eldar blandast og blossa upp, og þar til allt gengur í 

gegnum eldinn — frá sólkerfi til maurs — og birtist aftur í þrígreindri fullkomnun.  Þá hverfur 

eldurinn frá takmörkunarhringnum sem fullkomnaður kjarni, hvort sem um er að ræða 

takmörkunarhring manns, plánetu eða sólar.  Hjól eldsins hverfist og allt innan þessa hjóls þarf að 

ganga í gegnum hinn þrígreinda loga og nær um síðir fullkomnun. 

 

 III.  HLUTVERK ETHERLÍKAMANS 

 

 Við höldum nú áfram umfjöllun okkar um etherlíkamann og tökum til athugunar hlutverk 

hans og tengsl hans við efnislíkamann. 

 Hyggilegt er að fjalla um þá báða sameiginlega, því að samband þeirra er svo náið að ekki 

er mögulegt að fjalla um þá hvorn í sínu lagi.  Etherlíkaminn hefur aðallega þrjú hlutverk: 

                         
 
Hugarlíkaminn......Vilji eða máttur.....Eldur. 
Geðlíkaminn........Kærleikur-viska......Hiti. 
Efnislíkaminn......Virkir vitsmunir.....Hreyfing. 
 Þetta er hin hlutlæga birting. 
 
Efnislíkami: 
Heili...........Mónad..........Vilji eða máttur, Rafmagnseldur. 
Hjarta..........Sál............Kærleikur-viska, Sólareldur. 
Lægri líffæri...Persónuleiki...Virkir vitsmunir, Viðnámseldur. 
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  1. Hann tekur við prönu. 

  2. Hann umbreytir og samlagar prönu. 

  3. Hann miðlar prönu. 

 

1. Viðtakandi prönu. 

 

 Etherlíkaminn er því negatífur eða móttækilegur fyrir geislum sólarinnar og pósitífur eða 

fráhrindandi hvað þétta efnislíkamann varðar.  Hlutverk hans við umbreytingu og samlögun felst 

í innra starfi og er því í jafnvægi út á við.  Eins og áður var sagt dregur etherlíkaminn í sig praníska 

útgeislun sólarinnar í gegnum vissar stöðvar sem eru aðallega staðsettar í efri hluta líkamans.  

Þaðan er prönustrauminum beint niður á við til orkustöðvarinnar sem nefnd er hið etheríska milta, 

þar eð hún er etherísk hliðstæða efnislega líffærisins.  Meginviðtökustöð prönu er orkustöðin milli 

herðablaðanna.  Önnur viðtökustöð er staðsett rétt ofan við sólarplexus-stöðina, en vegna 

afleiðinga hinnar svonefndu siðmenningar er hún að mestu leyti orðin óvirk í manninum.  Í næsta 

kynstofni, og í vaxandi mæli einnig í þessum, munu menn átta sig á gildi þess að láta sólina leika 

um þessar tvær stöðvar, en það mun hafa í för með sér tilsvarandi aukningu á efnislegri lífsorku 

og aðlögunarhæfni.  Þessar þrjár orkustövar,  

 

  1. milli herðablaðanna, 

  2. rétt ofan við sólarplexus-stöðina 

  3. og miltað 

 

mynda (ef menn aðeins gætu séð það) geislandi etherískan þríhyrning sem er frumhvötin að síðari 

hringrás prönunnar um allt kerfið.  Etherlíkaminn er í raun kerfi fíngerðra rása sem eru þættir í 

einum samfléttuðum fíngerðum þræði, — einn hluti af þessum þræði er hinn segulmagnaði 

hlekkur sem tengir saman efnislíkamann og geðlíkamann og brestur eða slitnar eftir að 

etherlíkaminn hefur yfirgefið efnislíkamann á dauðastundinni.  Silfurþráðurinn slitnar, eins og 

sagt er í Biblíunni,19  og þaðan er komin rótin að þjóðsögninni um systurina sem klippir á lífþráðin 

með hinum óttalegu skærum. 

 Ethervefurinn er samsettur úr fíngerðum vefnaði þessa lífmagnaða þráðar, og að frátöldum 

hinum sjö meginstöðvum í vefnum (sem samsvara hinum heilögu orkustöðvum, en miltað er oft 

                         

    19 Predikarinn, XII, 6. 
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talið ein þeirra) hefur hann ofangreindar tvær stöðvar sem — ásamt miltanu — mynda virkan 

orkuþríhyrning.  Ethervefur sólkerfisins er svipaðs eðlis og hefur einnig í sér þrjár viðtökustöðvar 

fyrir kosmíska prönu.  Hið dularfulla band á himninum, sem við nefnum Vetrarbrautina (S.D. 

II.250), er nátengd kosmískri prönu, eða þeirri kosmísku lífsorku eða næringu sem lífgar hið 

etheríska sólkerfi. 

 

2. Umbreyting og samlögun prönu. 

 

 Umbreyting og samlögun prönu fer fram í áðurnefndum þríhyrningi.  Pranan, sem streymir 

inn um aðra eða báðar orkustöðvarnar, rennur þrjá hringi um þríhyrninginn áður en henni er 

miðlað um allan etherlíkamann og þaðan til efnislíkamans.  Meginlíffærið fyrir umbreytingu og 

samlögun prönu er miltað — etherorkustöðin og efnislega líffærið.  Lífsorkan frá sólinni streymir 

til ether-miltans og gengst þar undir ferli sem felur í sér orkumögnun eða orkuminnkun, í samræmi 

við heilbrigðisástand líffærisins, gott eða slæmt.  Ef maðurinn er við góða heilsu eflist geislunin 

með hans eigin einstaklingsbundu sveiflum, og sveiflutíðni geislunarinnar eykst áður en hún 

streymir til efnislega miltans; á hinn bóginn hægir á sveiflutíðninni og orka hennar minnkar ef 

heilsa mannsins er slæm. 

 Þessar þrjár orkustöðvar eru að formi til svipaðar öllum öðrum orkustöðvum, hringlaga 

dældir, ekki ósvipaðar smáum hringiðum í útliti, sem draga inn í áhrifasvið sitt þá strauma sem 

nálægt þeim koma. 

 Orkustöðvarnar eru eins og hvirflar sem snúast með miklum hraða og hafa þéttofna 

þrígreinda rás sem tengir þær hverja við aðra og mynda með því svo að segja aðgreint 

hringrásarkerfi.  Tengirásin frá miltanu, þar sem orkan streymir frá miltanu til annarra hluta 

líkamans, er í gagnstæðum enda stöðvarinnar frá þeim stað þar sem pranan streymir inn.  Hið 

lífgefandi flæðiefni streymir þrjá hringi í gegnum þessar þrjár stöðvar og milli þeirra áður en það 

að lokum streymir frá þeim og út að yfirborði hins smáa kerfis.  Þessi síðasta hringferð flytur 

prönuna í gegnum hinar fíngerðu samfléttuðu rásir til allra hluta líkamans sem mettast algerlega 

af geisluninni, ef svo mætti að orði komast.  Að lokum finnur geislunin sér leið út úr 

etherlíkamanum með yfirborðsútgeislun.  Hin praníska geislun sleppur frá ummálshring síns 

tímabundna takmörkunarhrings í formi útgeislandi prönu mannsins, sem er sama pranan og áður 

var tekið á móti, en að auki gædd þeim sérstöku eiginleikum sem einstaklingurinn kann að veita 

henni á skammærri hringrás sinni.  Frá manninum streymir lífsorkan gædd einstaklingsbundnum 

eigindum. 

 Hér má aftur sjá samsvörunina við lausn allra kjarna frá öllum takmörkunarhringum þegar 
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hringrásin hefur verið fullkomnuð. 

 Þessi fræðsla um etherlíkamann hefur mikið hagnýtt gildi, og þegar mikilvægi hennar er 

orðið ljóst munu menn fást við dreifingu prönunnar innan líkamans með meiri kostgæfni og sjá 

um að lífmögnun líkamans í gegnum orkustöðvarnar þrjár geti gengið greiðlega og án hindrana. 

 Það er augljóst að fjalla verður um þetta efni á nokkuð yfirborðskenndan hátt, og aðeins 

er hægt að láta í té útlínur og dreifðar vísbendingar.  Mönnum verður þó ljóst að ef þessi fræðsla 

er vandlega rannsökuð mun hún gefa þekkingu á sannindum sem býr yfir slíkum kostum og 

innihaldi að hún mun reynast ómetanleg og af þeirri tegund sem ekki hefur áður verið látin í té.  

Fjallað er um etherhimnuna, sem skilrúm eða takmörkunarhring og hlutverk hennar sem 

móttakanda og miðlara prönu, á víðtækari hátt en áður hefur verið gert, og síðar meir verður ef til 

vill hægt að fjalla nánar um þetta efni. 

 Tvö grundvallarsannindi skera sig úr hinum samsöfnuðu staðreyndum sem svo lauslega 

er hér um fjallað: 

 

 Í fyrsta lagi:  Hið fjórða etheríska sviðstig efnissviðsins er nánasta viðfangsefni 

  a. mannsins, smáheimsins, 

  b. Himnamannsins, Plánetulogossins, 

  c. Hins mikla manns himnanna, Sólarlogossins. 

 Í öðru lagi:  Í þessari núverandi fjórðu hnattakeðju og fjórðu umferð er hafin rannsókn á 

fjórða ethernum, og hann hleypir stöku sinnum í gegn þeim sem eru gæddir sveiflutíðni af 

hæfilegri gerð — ef við lítum á hann sem aðgreinandi vef. 

 

3. Miðlari prönu. 

 

 Við höfum aðeins lítillega minnst á viðfangsefnið eld, en það er verkefni etherlíkamans að 

miðla honum og dreifa um allt kerfið.  Við höfum staldrað við staðreyndir sem eru til þess fallnar 

að örva áhuga og vekja athygli á notagildi þessa praníska starfstækis.  Nauðsynlegt er að leggja 

áherslu á vissar staðreyndir og skoða þær gaumgæfilega þegar við athugum etherlíkamann og 

eldana sem streyma um hann.  Við skulum endurtaka í stuttu máli nokkrar staðreyndir til nánari 

glöggvunar: 

 Sólkerfið fær prönu frá kosmískum uppsprettum í gegnum þrjár orkustöðvar og dreifir 

henni áfram til allra hluta innan áhrifasviðs síns, eða allt að markalínu ethervefs sólkerfisins.  Hin 

kosmíska prana litast af sólkerfislegum eiginleikum og nær til ystu endimarka sólkerfisins.  Segja 

má að verkefni hennar sé að lífga starfstækið sem er efnisleg birting Sólarlogossins. 
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 Plánetan fær prönu frá miðpunkti sólkerfisins og dreifir henni áfram í gegnum 

móttökustöðvarnar þrjár til allra hluta innan áhrifasviðs síns.  Sólarpranan litast af eiginleika 

plánetunnar og allar þróunarleiðir innan takmörkunarhrings hennar taka hana til sín.  Segja má að 

verkefni hennar sé að lífga starfstækið sem er efnisleg birting einhvers af hinum sjö Himnesku 

mönnum. 

 Smáheimurinn fær prönu frá sólinni eftir að hún hefur mettað etherlíkama plánetunnar.  

Það er því um að ræða sólarprönu að viðbættum sérstökum eiginleikum plánetunnar.  Sérhver 

pláneta er holdtekja einhverrar vissrar geislagreinar, og eiginleiki hennar er mjög ríkjandi í öllum 

þróunarleiðum á plánetunni. 

 Prana, sem er virkur geislandi hiti, er því breytileg að tíðni og eiginleikum eftir því hvaða 

vera tekur við henni.  Maðurinn leiðir prönu í gegnum etherlíkama sinn, bætir við hana 

persónulegum eiginleikum sínum og sendir hana þannig áfram til þeirra smáu lífvera sem til 

samans mynda hið smágerða lífkerfi hans.  Þannig gengur stöðugt hin mikla víxlverkun, allir 

þættir blandast og renna saman og eru háðir hverjum öðrum; og allir þættir taka við, gefa sinn lit 

og eiginleika og senda aftur frá sér.  Frá sjónarmiði hins dauðlega manns er óendanleg hringrás í 

gangi sem hvorki hefur skynjanlegt upphaf né mögulegan endi, því að upptök hennar og endamark 

eru hulin í hinni óþekktu kosmísku uppsprettu.  Væru aðstæður alls staðar fullkomnar gæti þessi 

hringrás runnið sitt skeið óhindrað og afleiðingin gæti orðið næstum endalaust framvinda, en 

takmarkanir og endalok verða afleiðingarnar af ófullkomleikanum sem smátt og smátt víkur fyrir 

hægfara fullkomnun.  Hver hringrás á upptök sín í fyrri hringrás sem náð hafði sinni hlutfallslegu 

fullkomnun og víkur síðan ætíð fyrir enn hærri spíral; þannig verða til tímabil sem virðast ná sínu 

afstæða markmiði en leiða síðan til þeirra sem eru enn æðri. 

 Markmið hinnar stærri umferðar er, eins og við vitum, samblöndun beggja elda efnisins, 

dulins og virks, og samruni þeirra við elda huga og anda þar til þeir hverfa sjónum í hinum almenna 

loga; eldar hugar og anda brenna upp efnið og valda með því lausn frá hinum takmarkandi 

starfstækjum.  Altari jarðarinnar er fæðingarstaður andans, lausn hans frá móðurinni (efninu) og 

innganga hans til æðri heima. 

 Af því leiðir að þegar praníska starfstækið starfar með fullkomnum hætti hjá öllum 

hópunum þrem: mönnum, plánetum og sól, mun sameining nást við hina duldu elda.  Hér er að 

finna ástæðuna fyrir þeirri áherslu sem lögð er á nauðsyn þess að móta hrein og fíngerð efnisleg 

starfstæki.  Eftir því sem formið er fágaðra og fíngerðara verður það betri viðtakandi prönu, og 

mótstaðan gegn uppstreymi kúndalíni verður minni, þegar að þeim tíma kemur.  Grófgert efni og 

óhreinsaðir óþroskaðir líkamar eru dulfræðingnum stórhættulegir, og enginn sannur sjáandi hefur 

grófgerðan líkama.  Hættan á upplausn er of mikil og hin mikla hætta á eyðingu í eldi er of 
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ógnvænleg.  Einu sinni í sögu mannkynsins (á tímum Lemúríu) hefur slíkur atburður orðið, en það 

var þegar mannkyninu og meginlöndunum var eytt með eldi.20  Leiðbeinendur mannkynsins á 

þeim tíma hagnýttu sér þessa aðferð til að fá fram endalokum óhæfra forma.  Hinn blundandi eldur 

efnisins (sem sjá má til dæmis við eldsvirkni gosstöðva) og hinn geislandi eldur sólkerfisins voru 

sameinaðir.  Kúndalíni-orka plánetunnar og sólarorka streymdu fram og sameinuðust og eyðingin 

var fullkomnuð.  Hið sama mun aftur gerast, en þá mun það eiga sér stað í efni annars ethersins, 

en afleiðingin verður því ekki eins harkaleg, vegna þess að þessi ether er svo fíngerður og formin 

verða tiltölulega mun fágaðri. 

 Hér mætti minnast á athyglisverða staðreynd, þó svo hún sé óleysanlegur leyndardómur 

fyrir flest okkar, en það er að þessi eyðing í eldi er hluti af eldsprófraunum í vígslu þess 

Himnamanns sem tengist jörðinni okkar karmískt. 

 Sérhver eyðing á hluta hins aðgreinandi vefs leiðir til auðveldari fráhvarfs og er í raun (frá 

æðri sviðunum séð) skref fram á við og vitundarþensla.  Hliðstæður atburður á sér einnig stað í 

sólkerfinu á tilteknum tímaskeiðum. 

 

4. Truflanir í starfi etherlíkamans. 

 

 Við munum nú taka etherlíkamann til athugunar, sjúkdóma hans og kvilla og einnig ástand 

hans eftir dauðann.  Aðeins er mögulegt að fjalla um þetta efni í stuttu máli.  Allt og sumt, sem nú 

er mögulegt að gefa til kynna, er almennt yfirlit yfir meginkvillana sem etherlíkaminn kann að 

þjást af, og hina almennu stefnu sem hagnýt læknavísindi kunna síðar meir að taka þegar 

skilningur á lögmálum dulfræðinnar verður meiri.  Eina staðreynd þarf að benda á — staðreynd 

sem lítill skilningur er fyrir eða hefur ekki enn verið uppgötvuð.  Það er sú þýðingarmikla 

staðreynd að sjúkdóma etherlíkamans í smáheiminum er einnig að finna í stórheiminum.  Í þessu 

felst vitneskja sem útskýrir oft hinar augljósu þjáningar og erfiðleika í náttúrunni.  Sum hinna 

miklu alheimsmeina eiga upptök sín í etherískum kvillum, ef við lítum á etherinn í ljósi aðstæðna 

á plánetunni eða jafnvel í öllu sólkerfinu.  Þegar við minnumst á orsakir etherískra kvilla í 

manninum, er ef til vill hægt að gera sér grein fyrir hliðstæðum þeirra á plánetunni og í sólkerfinu.  

Við athugun á þessu efni er nauðsynlegt að hafa í huga, að allir sjúkómar etherlíkamans tengjast 

þrígreindu hlutverki hans og eru: 

                         

    20  Secret Doctrine 1. bindi, neðanmálsgrein á bls. 473, er vikið að eyðingu 
Lemúríu í eldi, og í sömu bók 2. bindi, neðanmálsgrein á bls. 149, koma fyrir 
eftirfarandi orð, „Lemúríu var ekki sökkt í sæ, hún eyddist í eldgosum og sökk í 
kjölfarið.“ 
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 a. Starfrænir, og hafa því áhrif á móttöku hans á prönu. 

 b. Lífrænir, og hafa því áhrif á miðlun hans á prönu. 

 c. Staðbundnir, og hafa þannig áhrif á vefinn, þegar litið er á hann eingöngu frá því 

sjónarmiði að hann myndi efnislegan takmörkunarhring, og starfi sem skilveggur 

á milli hins efnislega og hins geðræna. 

 

 Þessi þrjú mismunandi hlutverk eru öll ákaflega mikilvæg, og sjúkdómarnir, sem tengjast 

mismunandi hlutverkum ethersins, valda hver um sig ólíkum afleiðingum og hegða sér á 

mismunandi hátt bæði út á við og inn á við. 

 Séð frá sjónarmiði plánetunnar má einnig greina þetta sama ástand, og etherlíkami 

plánetunnar (sem segja má að sé hinn raunverulegi efnislíkami plánetunnar, þegar um heilaga 

plánetu er að ræða, en jörðin telst ekki ein af þeim) á einnig við að stríða sína starfrænu truflanir 

sem hafa áhrif á viðtöku prönunnar, sína lífrænu kvilla sem geta haft áhrif á miðlun hennar og 

dreifingu, og þá erfiðleika sem geta valdið vandræðum í etheríska vefnum sem myndar 

takmörkunarhring viðkomandi plánetuveru.  Hér er rétt að benda á það að fyrir plánetuanda á hinni 

andlegu þróunarbraut, eða Himnamennina sem nota pláneturnar sem líkama sína, er ethervefurinn 

ekki nein hindrun, því þeir hafa frelsi (eins og Karmadrottnarnir á æðri sviðunum) til ferða út fyrir 

ethervef plánetunnar innan takmörkunarhrings sólkerfisins.21 

 Frá sólkerfislegu sjónarmiði má einnig líta hin sömu áhrif, starfræn í tengslum við hina 

kosmísku orkustöð; lífræn í sambandi við samheild plánetukerfanna; og staðbundin í tengslum 

við hinn sólkerfislega eða logoíska takmörkunarhring. 

 Til nánari skýringar er rétt að fjalla um þessa þrjá flokka í örstuttu máli og varpa fram 

vísbendingum (því meira er ekki mögulegt) um aðferðir við lækningu þeirra og rétta aðlögun. 

 a. Starfrænar truflanir í smáheiminum.  Þær tengjast viðtöku mannsins á hinum 

pranísku flæðiefnum í gegnum viðeigandi orkustöð.  Við verðum ætíð að hafa í huga að þessir 

prönustraumar tengjast duldum hita efnisins; þeir starfa með hinum náttúrulega dulda hita 

líkamans þegar viðtaka þeirra og starfsemi í etherlíkamanum er með réttum hætti, og með 

sameiningu þeirra við hann viðhalda þeir lífi líkamans og þrýsta inn í efni líkamans sérstakri 

                         

    21 Orðið plánetuandi er einnig notað um Logos plánetunnar okkar, einn „Andanna 
sjö frammi fyrir hásætinu“, eða einn Himnamannana sjö.  Hann er á hinni alheimslegu 
andlegu þróunarbraut og er kominn á þroskastig sem er mörgum þrepum ofar hinu 
mennska. 
 Plánetuveran er á efnislegri þróunarbraut.  Hún er mjög lágstæð vera.  Hún 
er samheild allra formgervisvera plánetunnar. 
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sveiflutíðni sem leiðir til nauðsynlegrar starfsemi efnislíkamans og réttrar virkni líffæranna.  Það 

er því augljóst að frumatriðin í heilsugæslu líkamans felast í réttri viðtöku á prönu, og því að ein 

mikilvægasta breytingin, sem gera verður í lífi hins mennska dýrs (því efnislíkaminn, sá þáttur 

sem við nú erum að fjalla um, telst til dýraríkisins), varðar hinar almennu lífsaðstæður. 

 Meginorkustöðvarnar þrjár sem þjóna sem viðtökustöðvar verða að fá að starfa með 

frjálsari hætti og minni hömlum.  Nú á tímum er ástand prönuorkustöðvanna þriggja ekki gott 

vegna aldalangra rangra lifnaðarhátta og grundvallandi mistaka sem eiga rót sína að rekja til 

lemúríutímans.  Bestu móttökuskilyrðin eru í orkustöðinni á milli herðablaðanna, þó svo henni 

hætti til að vera rangt staðsett vegna slæms ástands hryggjarsúlunnar, því margir eiga við 

hryggskekkju að stríða.  Miltisstöðin nálægt þindinni er óeðlilega smá og sveiflutíðni hennar er 

ekki rétt.  Betri etherískar aðstæður er að finna meðal frumbyggja á stöðum eins og 

suðurhafseyjum; lífshættir þeirra eru eðlilegri (frá sjónarmiði dýraríkisins) en þeir eru hjá mönnum 

annars staðar í heiminum. 

 Mannkynið þjáist af vissum annmörkum sem hægt er að lýsa á eftirfarandi hátt: 

 Í fyrsta lagi:  Vanhæfni til að hagnýta sér prönustrauma vegna þeirra óheilbrigðu 

lifnaðarhátta sem svo margir ástunda.  Í þessu felst að lokað er fyrir aðstreymi prönunnar sem 

síðan veldur því að viðtökustöðvarnar visna og skreppa saman.  Þetta er mjög greinilegt meðal 

barna í þéttbýlum hverfum stórborganna og hjá hinum vannærðu og blóðlausu íbúum 

fátækrahverfanna.  Lækningin er augljós — hún felst í umbótum á lífsaðstæðum, betri og hentugri 

klæðnaði, og að menn tileinki sér frjálslegri og heilnæmari lifnaðarhætti.  Þegar prönustraumarnir 

eiga greiðan aðgang að öxlunum og þindinni mun hið algenga óeðlilega ástand miltans færast 

sjálfkrafa í rétt horf. 

 Í öðru lagi:  Of greið viðtaka prönustrauma.  Áðurnefnd gerð starfrænna truflana er algeng 

og mjög útbreidd.  Hið gagnstæða má finna á þeim stöðum þar sem lífsaðstæður eru þannig að 

orkustöðvarnar (af of langri dvöl undir sterkum geislum sólarinnar) verða ofvaxnar, sveiflutíðni 

þeirra verður of hröð og þær taka við prönu í of miklu magni.  Þetta er sjaldgæfara, en á sér stað í 

sumum hitabeltislöndum, og veldur bróðurhlutanum af því þrekleysi sem ásækir þá sem dvelja í 

þessum löndum.  Etherlíkaminn tekur of hratt við prönu eða sólargeislun og hleypir þeim of hratt 

og með of miklum krafti um líkamann og út úr honum, en það gerir fórnarlambið að auðveldri 

bráð framtaksleysis og þrekleysis.  Með öðrum orðum, etherlíkaminn verður latur, hann líkist 

slöku neti, ekki ósvipaður tennisspaða sem er orðinn of slakur og hefur misst snerpuna.  Innri 

þríhyrningurinn hleypir prönustraumunum í gegnum sig með of miklum hraða svo að 

etherlíkamanum vinnst ekki nægur tími fyrir upptöku prönunnar, og það er því tap fyrir alla aðila.  

Síðar mun mönnum verða ljóst að margir sjúkdómar, sem evrópubúum búsettum á Indlandi er 
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hætt við, orsakast á þennan hátt; og með því að gæta vel að miltanu og með hyggilegum 

lifnaðarháttum er hægt að afstýra sumum þessum erfiðleikum. 

 Ef við skoðum svipaðar aðstæður frá plánetunni séð, munu báðar gerðir þessara 

vandamála koma í ljós.  Meira er ekki hægt að segja um þetta atriði að sinni, en með viturlegri 

athugun á áhrifum sólargeislunar á yfirborð plánetunnar í tengslum við snúningshreyfingu hennar 

er mögulegt að öðlast skilning á sumum reglum hópheilsu og beita þeim.  Andi plánetunnar 

(plánetuveran) á einnig sín tímabil, og í upptöku á plánetuprönu og réttri dreifingu hennar felst 

leyndardómur frjósemi og stöðugs gróðurfars.  Margt af þessu er að finna í þjóðsögunni um stríðið 

á milli elds og vatns, sem byggist á því hvernig hinn duldi eldur efnisins bregst við eldi sem á 

upptök sín utan við efnið og leikur um það.  Á tímaskeiðinu, þegar eldarnir tveir eru að blandast, 

koma þau tímabil að móttakan er óstöðug og dreifingin ójöfn; ástæðan fyrir þessu er af karmískum 

rótum runnin.  Þegar mannkynið kemst á jafnvægisstigið í þessu ferli, mun plánetan einnig ná 

sama stigi, og við þann áfanga plánetunnar mun einnig nást jafnvægi innbyrðis milli plánetnanna 

í sólkerfinu.  Þegar þær hafa náð gagnkvæmu jafnvægi og samspili, hefur sólkerfið öðlast sinn 

stöðugleika og fullkomnun.  Þessari samstillingu fylgir jöfn dreifing prönu í manninum, í 

mannkyninu, á plánetunni og í sólkerfinu.  Þetta er aðeins önnur leið til að segja að samræmd 

hrynjandi muni verða ríkjandi. 

 b.  Lífrænar truflanir í smáheimi.  Þær eru í aðalatriðum tvær að tölu: 

 Vandamál vegna teppu. 

 Vefeyðing, eða skemmdir á líkamsvef vegna ofvirkni í upptöku á prönu eða af of hröðum 

samruna hennar við dulinn eld efnisins. 

 Við höfum forvitnileg dæmi um bæði þessi vandamál í því sem nefnt er sólstingur og 

hitaslag.  Þó svo læknavísindin telji sig skilja ástæðuna fyrir þeim, þá eru þau algerlega af 

etherískum rótum runnin.  Þegar betri skilningur er ríkjandi á eðli etherlíkamans og gætt að því að 

fara vel með hann, verður komið í veg fyrir þessa sjúkdóma.  Þeir orsakast af pranískri útgeislun 

sólarinnar; í öðru tilfellinu eru afleiðingar geislunarinnar dauði eða alvarlegur sjúkdómur af 

völdum teppu í etherrás, en í hinu tilfellinu verður afleiðingin sú sama vegna eyðingar á etherefni. 

 Ofangreint dæmi er sett fram í sérstökum tilgangi, en rétt er að taka fram að etherísk teppa 

getur leitt til margs konar sjúkdóma og hugræns vanþroska.  Etherísk teppa leiðir til þess að 

ethervefurinn verður óeðlilega þykkur, og það getur til dæmis hindrað sambandið við æðra sjálfið 

eða æðri eðlisþætti sem veldur fávitahætti eða hugrænu ójafnvægi.  Hún getur leitt til óeðlilega 

mikilla holda eða til stækkunar á einhverju innra líffæri sem síðan veldur óhæfilegum þrýstingi; 

sé teppa í einhverjum hluta etherlíkamans getur það sett allan efnislíkamann úr jafnvægi sem leiðir 

um síðir til margs konar kvilla. 
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 Eyðing ethervefs getur leitt til geðtruflana af margvíslegu tagi, sérstaklega þeirra sem 

teljast vera ólæknanlegar.  Bruni vefsins getur opnað fyrir innstreymi geðrænna áhrifa sem 

maðurinn er algerlega varnarlaus gegn; þrýstingurinn getur bókstaflega eytt heilavefnum og 

alvarleg vandamál orsakast af því að etheríski takmörkunarhringurinn hefur rofnað einhvers 

staðar. 

 Svipuð vandamál eru einnig greinanleg í tengslum við plánetuna.  Síðar meir koma ef til 

vill fram upplýsingar sem nú er ekki hægt að greina frá; þær munu sýna fram á að heilir kynstofnar 

hafa orðið fyrir áhrifum og viss náttúruríki orðið fyrir truflunum af völdum etherískrar teppu í 

plánetunni eða eyðingar á ethervef plánetunnar. 

 Við höfum fjallað um starfræna og lífræna sjúkdóma etherlíkamans og gefið vissar 

vísbendingar sem færa vandamálið út til annarra sviða en þeirra sem snerta manninn eingöngu.  

Lykilinn er að finna í ríki mannsins, og þegar honum er snúið þá opnast dyr til víðari skilnings, 

því að við það opnast leið sem varpar ljósi á leyndardóma náttúrunnar.  Þessum lykli þarf að snúa 

sjö sinnum, en jafnvel einn snúningur lykilsins opnar fjölda leiða til aukins skilnings.22,23 

 Við höfum tekið til athugunar móttöku og dreifingu pranískra geisla í manninum, 

plánetunni og sólkerfinu, og höfum séð hvað veldur tímabundnum truflunum, og vanörvun eða 

                         

    22 The keys to the Secret Doctrine, eftir H.P.Blavatsky.  Sjá S.D. I, 343; 
II, athugasemd; II, 551. 
 1. Sérhvert tákn og táknsaga hefur sjö lykla. — S.D. II, 567; III, 3. 
 2. Aðeins þrír lyklar voru tiltækir á nítjándu öldinni. — S.D. II, 543.  

Samanber II, 617, 842. 
 3. Það eru sjö lyklar að dyrum Launhelganna. — S.D. III, 178.  Samanber 

I, 346; II, 330; II, 668: II, 731. 
 4. Eftir því sem H.P.B. gefur til kynna eru lyklarnir eftirfarandi: 
  a. Hinn sálfræðilegi. — S.D. II, 25, athugasemd; I, 389. 
  b. Hinn stjörnufræðilegi. — S.D. II, 25, athugasemd; I, 389; III, 

198. 
  c. Hinn eðlisfræðilegi eða lífeðlisfræðilegi. — S.D. II, 25, 

athugasemd; III, 198. 
  d. Hinn dulspekilegi. — S.D. II, 25, athugasemd; II, 394. 
  e. Hinn mannfræðilegi. — S.D. I, 389; III, 198. 
  f. Hinn stjörnuspekilegi. — S.D. II, 343. 
  g. Hinn rúmfræðilegi. — S.D. II, 494; III, 176. 
  h. Hinn launspekilegi. — S.D. I, 401. 
  i. Hinn táknræni. — S.D. I, 404. 
  j. Hinn tölulegi. — S.D. II, 198. 
 5. Hverjum lykli þarf að snúa sjö sinnum. — S.D. I,22. 
 6. Gyðingarnir hagnýttu sér tvo af lyklunum sjö. 
 7. Hinn dulspekilegi lykill er tiltækur. — S.D. I, 338.  Samanber III, 

198. 
    23a „Lyklarnir sjö ljúka upp leyndardómunum að fortíð og framtíð hinna sjö 
miklu kynstofna og hinna sjö kalpa.“  Hægt er að túlka allar innræðar bækur, tákn 
og líkingasögur á sjö vegu.  Opna þarf þrjá lása.  Sjö lyklar.  Sérhverja bók er 
hægt að lesa með útræðum, innræðum og andlegum skilningi.  Ekki eru allir lyklarnir 
tiltækir.  (Sjá S.D, I, 330, 343.)  Tiltækir eru hinn lífeðlisfræðilegi, hinn 
sálfræðilegi, hinn stjörnuspekilegi og hinn dulspekilegi lykill.  Fimmti lykillinn 
er sá rúmfræðilegi. 
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oförvun hins lífræna forms.  Við getum nú litið á viðfangsefnið frá þriðja sjónarmiðinu og 

rannsakað: 

 c.  Staðbundnar truflanir í smáheimi, eða athugun á etherlíkamanum í tengslum við það 

hlutverk hans að vera takmörkunarhringur á milli hins hreina efnislega og hins geðræna.  Eins og 

bæði hefur verið greint frá hér og í bókum H.P.B., þá myndar takmörkunarhringurinn þá 

afmarkandi hlíf sem starfar sem aðgreining eða skilrúm á milli kerfis og þess sem telst vera utan 

við það kerfi.  Eins og augljóst má vera, hefur sú staðreynd áhugaverðar samsvaranir þegar 

viðfangsefnið er skoðað frá sjónarmiði manns, plánetu og sólkerfis (eins og við verðum stöðugt 

að leitast við að gera), hafandi ætíð í huga að þegar við fjöllum um etherlíkamann erum við að fást 

við efnislegan hlut.  Þá staðreynd verður ætíð að hafa í huga.  Þar af leiðir að eitt mikilvægt atriði 

gildir um öll lífheildi og samsettar einingar, en það er sú staðreynd að takmörkunarhringurinn er 

aðeins hindrun fyrir það sem náð hefur skammt á þróunarbraut sinni, en er engin takmörkun fyrir 

það sem lengra er komið.  Allt þetta tengist því tvennu, sem er karma mannsins, Plánetulogossins 

og Sólarlogossins, og yfirráð hinnar andlegu ídveljandi veru yfir starfstæki sínu. 

 

 IV.  ETHER STÓRHEIMS OG SMÁHEIMS 

 

1. Plánetulogosinn og ethersviðin 

 

 Maðurinn, innri hugsuðurinn, hverfur út fyrir etherískan takmörkunarhring sinn á nóttunni 

og dvelur á öðrum stað.  Samkvæmt lögmálinu getur Plánetulogosinn einnig yfirgefið 

takmörkunarhring sinn á tilteknum tímabilum sem hjá plánetunni samsvara svefntíma mannsins 

eða skammvinnum hvíldartíma (pralaja). 

 Sólarlogosinn gerir það sama á vissum tilteknum tímabilum, sem eru ekki þau tímabil sem 

koma á eftir þeim sem við nefnum sólarpralaja, heldur styttri tímabil sem taka við af 'dögum 

Brahma', eða tímabil sem einkennast af minni starfsemi og koma og fara með reglubundu millibili.  

Allt stjórnast þetta af karma, því hinn sanni innri maður beitir karmalögmálinu á starfstæki sín og 

er í sínu smáa kerfi hliðstæða hins fjórða hóps karmískra vera sem við nefnum Lípíka-drottna, 

þannig beitir hann lögmálinu á þrígreint lægra eðli sitt.  Hinn fjórði hópur kosmískra vera, sem er 

til aðstoðar hinum þrem kosmísku Logosum sem til samans mynda hina þrígreindu samheild hins 

guðlega eðlis, getur á sínum tilteknu tímaskeiðum yfirgefið takmörkunarhring sólkerfisins.  Þetta 

er mikill leyndardómur sem gerist enn torræðari þegar þess er gætt, að hið fjórða skapandi lífveldi 

mennskra mónada og hinir þrír hópar Lípíka-drottna (fyrsti og annar hópurinn og hinir fjórir 

Maharajar, sem í heild sinni eru hinir þrígreindu karmísku stjórnendur sem standa á milli 
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Sólarlogossins og plánetulogosanna sjö), eru tengdir sterkari böndum en hin lífveldin og forlög 

þeirra samtvinnast með nánum hætti. 

 Fjórði hlekkurinn í þessari keðju, sem okkur er gefinn til íhugunar, felst í þeirri staðreynd 

að hinir fjórir hugrænu geislar (sem snerta karma plánetulogosanna fjögurra) geyma í heild sinni 

núverandi þróunarferil mannsins sem hugsuðar.  Þessir fjórir, ásamt hinum karmísku fjórum, 

starfa í náinni samvinnu.  Það eru því um að ræða eftirfarandi hópa sem tengjast innbyrðis: 

 

 1. Maharajarnir fjórir, hinir minni Lípíka-drottnar24 sem beita karma fortíðarinnar og 

vinna úr því í nútímanum. 

 2. Lípíkarnir fjórir sem tilheyra öðrum hópnum, og H.P.B. ræðir um að hafi það 

hlutverk að beita karma framtíðar og móta framtíð kynþáttanna.  Starf fyrsta 

hópsins, hinna fjögurra kosmísku Lípíka-drottna, er innræðs eðlis og er aðeins látið 

uppskátt að hluta til við fjórðu vígsluna (og þá aðeins að mjög litlu leyti) svo ekki 

verður rætt um það hér. 

 3. Hið fjórða skapandi lífveldi mennskra mónada, sem er undir leiðsögn Lípíkanna 

samkvæmt fjórgreindu karmísku lögmáli. 

 4. Hinir fjórir Plánetulogosar25 samræmis, þekkingar, óhlutstæðrar hugsunar og 

helgisiða, sem til samans eru hin hugræna fernd á meðan á þróuninni stendur.  Allir 

menn falla undir áhrifasvið þeirra. 

 5. Tívalávarðar fjögurra lægstu sviðanna: búddíska eða innsæissviðsins, 

hugarsviðsins, geðræna sviðsins og efnissviðsins.  Þau tengjast einnig þróun 

mannsins nánar en æðri sviðin þrjú. 

                         

    24 Hinir fjórir Lípíka-lávarðar dvelja á milli fyrsta og annars sviðsins. — 
S.D. I,155. 
 a. Þeir geta komist út fyrir takmörkunarhringinn. — S.D. I, 157. 
 b. Þeir tengjast karma-lögmálinu. — S.D. I, 153. 
 c. Þeir tengjast framhaldslífinu. — S.D. I, 151. 
 d. Þeir eru í þrem heildum. — S.D. I, 153. 
 e. Þeir eru andar alheimsins. — S.D. I, 153. 
    25 Þeir fjórir minni geislar sem mynda hina logoísku fernd eru hugrænu 
geislarnir fjórir.  Þeir samlagast um síðir þriðja megingeislanum, geisla virkra 
vitsmuna og aðlögunarhæfni.  Nöfn geislanna eru eftirfarandi: 
 
Megingeislarnir þrír: 
1. Geisli vilja eða máttar. 
2. Geisli kærleika eða visku. 
3. Geisli virkra vitsmuna. 
Minni geislarnir fjórir: 
4. Geisli fegurðar, samræmis, lista eða hrynjandi. 
5. Geisli hluthæfrar þekkingar eða vísinda. 
6. Geisli óhlutlægra hugsjóna. 
7. Geisli siðareglna eða skipulags. 
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 Aðra athyglisverða hliðstæðu er að finna í eftirfarandi staðreyndum sem eru að verða að 

veruleika nú á tímum: 

 Fjórða sviðið, eða búddíska sviðið, er sviðið þar sem plánetulogosarnir byrja að öðlast 

frelsi frá takmörkunarhring plánetunnar, eða frá ethervefnum sem á sér hliðstæðu á öllum 

sviðunum. 

 Þegar maðurinn byrjar í smáum mæli að samhæfa búddíska starfstækið, eða með öðrum 

orðum, þegar hann hefur þroskað með sér hæfni til að ná einhverjum votti af sambandi við 

búddíska sviðið, öðlast hann samtímis og meðvitað hæfileika til að ferðast út fyrir ethervefinn á 

efnissviðinu.  Síðar meir kemst hann út fyrir hliðstæðu hans á geðræna sviðinu, og að lokum 

sleppur hann út fyrir hliðstæðu hans á fjórða sviðsstigi hugræna sviðsins, að þessu sinn í gegnum 

hugareindina.  Um síðir leiðir þetta til virkni á sálarsviðsstigunum, eða þeirrar hæfni að geta dvalist 

og starfað í starfstæki sálarinnar, sem er birting kærleiks- og viskuþáttar mónadsins.  Takið hér 

eftir samsvöruninni við þá sönnuðu staðreynd, að margir geta nú þegar sloppið frá etherlík-

amanum og starfað í geðrænum hjúpi sínum, sem er einmitt endurspeglun þessa sama annars 

eðlisþáttar í persónuleikanum. 

 Þegar maðurinn tekur fjórðu vígsluna starfar hann í hjúpi fjórða sviðsins, hinu búddíska, 

og er þá varanlega laus frá takmörkunarhring persónuleikans á fjórða sviðsstigi hugarsviðsins.  

Það er ekkert sem bindur hann við heimana þrjá.  Við fyrstu vígsluna getur hann yfirstigið 

takmörkunarhringinn, en ekki á eins varanlegan hátt, því hann á þá eftir að losna frá þrem æðri 

sviðsstigum hugarsviðsins, sem eru hugrænar hliðstæður æðri ethersviðanna, og þroska með sér 

fulla vitund á þessum þrem æðri sviðsstigum.  Hér höfum við hliðstæðu við starfið sem fullnuminn 

á eftir að vinna þegar hann hefur náð tökum á fjórða sviði sólkerfisins, hinu búddíska.  Hann á enn 

eftir að þroska fulla vitund á þrem æðri sviðum andans áður en hann getur komist út fyrir 

takmörkunarhring sólkerfisins, sem gerist þegar sjöunda vígslan er tekin einhvers staðar í 

sólkerfinu eða í hinni kosmísku hliðstæðu þess.  Til þess kosmíska staðar kemst hann í gegnum 

hina kosmísku sútratma eða kosmíska lífþráðinn.26 

 Núverandi fjórða hnattakeðja í kerfisáætlun jarðar er ein hin mikilvægasta í þessu 

sambandi, því hún hefur verið útnefnd sem staðurinn þar sem hinn mennski mónad mun ná 

yfirráðum yfir etherlíkamanum, með það markmið í huga að maður og pláneta öðlist lausn frá 

                         

    26 Sútratma.  „Silfurþráðurinn“ sem holdgast frá upphafi raunbirtingarinnar 
og allt til enda hennar.  Á hann eru strengdir perlur mennskrar tilveru.  Hann er 
orkuþráðurinn sem tengir hinn lægri persónulega mann við Föðurinn á himnum með 
milligöngu sálarinnar, hins miðlæga hugsuðar.  Á honum eru þeir brennipunktar orku 
sem við nefnum frumkjarna eða varanleg atóm. 
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takmörkunum.  Þessi jarðarhnattakeðja telst ekki til hinna sjö heilögu hnattakeðja, en hún er þó 

ákaflega mikilvæg fyrir Plánetulogosinn, sem notar hana um tíma sem tæki til birtingar og 

tjáningar.  Markmið hins erfiða og óskipulagða lífs þessarar fjórðu umferðar felst einfaldlega í 

eyðingu ethervefsins til lausnar, sem opnar síðar meir fyrir þann möguleika að hægt verði að taka 

til afnota hæfara form. 

 Hægt er að fylgja þessum hugmyndum enn frekar eftir ef menn minnast þess, að hinn 

almenni vísindamaður er nú þegar byrjaður að rannsaka og meðhöndla fjórða etherinn, og hann er 

nú þegar hagnýttur að sumu leyti fyrir mannkynið; að fjórða sviðsstig geðsviðsins er hinn almenni 

starfsvetvangur flestra manna og að í þessari umferð munu menn ná því markmiði að yfirstíga 

takmörk etherlíkamans; að fjórða sviðsstig hugarsviðsins er núverandi takmark eins fjórða 

mannkyns; að á fjórða megintímabilinu  munu koma fram lausnarbrautir frá takmörkunarhring 

sólkerfisins fyrir þá sem náð hafa tilsettum árangri; að Plánetulogosarnir fjórir muni fullkomna 

hæfni sína til lausnar frá plánetuumhverfi sínu, og munu eiga auðveldara með að athafna sig á 

kosmíska geðsviðinu og ná þannig hliðstæðum árangri á kosmískum sviðunum og hinar mennsku 

einingar, sem eru frumur í líkama þeirra, munu ná á sólkerfissviðunum. 

 Sólarlogosinn okkar, sem er logos af fjórðu gráðu, mun byrja að samhæfa hið kosmíska 

innsæisstarfstæki sitt, og eftir því sem hann þroskar hinn kosmíska huga sinn mun hann með 

aðstoð hugans öðlast smám saman hæfni til að ná sambandi við kosmíkska búddíska sviðið. 

 Okkur hefur orðið nokkuð tíðrætt um þessa möguleika og samsvaranir, því það er 

nauðsynlegt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því starfi sem inna þarf af hendi í tengslum við 

ethervefinn áður en við tökum til við að fjalla um hinar margvíslegu ástæður sem staðið geta í 

vegi fyrir æskilegri framför og komið í veg fyrir tilætlaða lausn og frelsunina sem forlögin hafa 

ætlað okkur.  Við munum síðar taka til athugunar ethervefinn og stöðugt ástand hans.  Það mun 

hafa í för með sér tvennt: 

 Í fyrsta lagi, að þetta stöðuga ástand er aðeins þannig þegar litið er á það frá sjónarmiði 

mannsins í nútímanum, og því er aðeins lýst þannig til að gera augljósari þær breytingar sem koma 

þarf í verk og þær hættur sem þarf að varast.  Frá sjónarmiði mannsins er þróunin svo hæg að hún 

virðist nánast standa í stað, sérstaklega þegar um þróun ethersins er að ræða. 

 Í öðru lagi látum við okkur aðeins varða hinn efnislega etherlíkama en ekki hliðstæður 

hans á öllum sviðum.  Það er vegna þess að sólkerfið okkar er á kosmísku ethersviðsstigunum, og 

því eru þau svo ákaflega mikilvæg fyrir okkur. 

 

2. Kosmísk og sólkerfisleg ethersvið. 

 Til hjálpar lesendum þessa rits, þar eð endurtekin upptalning staðreynda auðveldar 
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skilning, þá skulum við telja upp í stuttu máli vissar grundvallarkenningar sem tengjast með 

ákveðnum hætti viðfangsefni okkar, og geta þjónað þeim tilgangi að eyða núverandi ríkjandi 

ruglingi og óvissu um efnisgerð sólkerfisins.  Sumar þessa staðreynda eru vel þekktar, aðrar eru 

ályktaðar, og nokkrar eru tjáning fornra og sannra hliðstæðna í nútímalegum búningi. 

 a. Lægsta kosmíska sviðið er kosmíska efnissviðið.  Það er hið eina sem hinn 

takmarkaði hugur mannsins getur á nokkurn hátt náð yfir. 

 b. Kosmíska efnissviðið er samsett úr efni sem greinist í sjö eiginleika, heildi, stig 

eða sveiflutíðni. 

 c. Þessar sjö aðgreindu heildir eru hin sjö aðalsvið sólkerfisins okkar. 

 Til útskýringar getum við sett efnið fram í töfluformi og flokkað það undir fyrirsögnunum: 

efnissvið, sólkerfisvið og kosmísk svið, þannig að sambandið og hliðstæðurnar séu ljósar og 

auðvelt sé að sjá tengslin við það sem er æðra og það sem er lægra eða innifalið. 
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  Kort nr. III.                                                    
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 SVIÐIN 

 

   Efnissvið Sólkerfissvið Kosmísk svið 

1. Atómíska sviðsstigið Guðlega, Adi Atómíska sviðsstigið 

   1. ether Grunn-efni 1. ether 

2. Undir-atómískt Mónadsviðið Undir-atómískt 

 Anupadaka 2. ether 

 Akasha 

3. Yfir-etherískt Andlega sviðið 3. ether 

 Atmíska, ether 

 

 SVIÐ EININGAR EÐA SAMSÖMUNAR 

 

4. Etherískt Innsæissvið 4. kosmíski etherinn 

 Búddíska sviðið 

 

 LÆGRI HEIMARNIR ÞRÍR 

   

5. Loftkennt Hugur.  Eldur Loftkennt, 

  undir-etherískt 

6. Fljótandi Geð.  Kenndir Fljótandi 

7. Efnisþétt Efnissviðið Efnisþétt 

 

 d. Þar sem hin sjö aðalsvið sólkerfisins okkar eru aðeins sjö sviðsstig kosmíska 

efnissviðsins, getum við séð ástæðuna fyrir áherslunni sem H.P.B.27,28 lagði á þá staðreynd, að 

efni og ether séu hugtök sömu merkingar, að etherinn finnist í einu eða öðru formi á öllum 

sviðunum, og að hann sé aðeins mismunandi blæbrigði af kosmísku atómefni, sem nefnt er svo 

þegar það er óaðgreint mulaprakriti, eða frumrót hins skapaða efnis, en þegar það er aðgreint af 

Fóhat (eða orkumagnandi Lífi þriðja logossins eða Brahma) er það nefnt prakriti, eða efni.29 

 e. Sólkerfið okkar telst vera af fjórðu gráðu; með því er átt við að það sé staðsett á 

                         

    27 S.D. I, 136, 354.  Sjá einnig athugasemd á bls. 8. 
    28 S.D. I, 87, 136, 731, 732. 
    29 Mulaprakriti.  Hin yfir-brahmíska rót, hin óhlutlægi guðlegi kvenlegi 
eðlisþáttur — óaðgreint efni.  Akasa.  Bókstaflega „frumrót náttúrunnar“ 
(Prakriti), eða efni. 
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fjórða kosmíska ethersviðinu, og þá eins og ætíð er talið ofan frá. 

 f. Af því leiðir, að á fjórða kosmíska ethersviðinu mætast fortíðin og framtíðin og 

það er því nútíminn. 

 g. Af því leiðir einnig, að búddíska eða innsæissviðið (sem er samsvörun í sólkerfinu 

á hinu kosmíska fjórða ether) er mótsstaður, eða svið einingar, fyrir þann sem er nú maður og þann 

sem mun verða meira en maður, og tengir þess vegna fortíðina því sem verða mun. 

 h. Vandleg athugun á eftirfarandi hliðstæðum í tíma mun borga sig.  Þær byggjast á 

skilningi á sambandinu á milli fjórða kosmíska ethersviðsins, búddíska sviðsins, og fjórða ethers 

efnissviðsins. 

 Fjórða sviðsstig hugarsviðsins, hliðstæða efnislega ethersins á hugarsviðinu, er á sama hátt 

staður þar sem umskipti eiga sér stað frá því lægra yfir í hið æðra, það er staðurinn þar sem 

flutningur á sér stað yfir í æðri líkama. 

 Fjórða sviðsstig mónadsviðsins er á mjög raunverulegan hátt vettvangur fyrir umskipti af 

sálargeislanum (hver svo sem hann kann að vera) yfir á mónadgeislann; aðalgeislunum þrem er 

raðað á þrjú æðri sviðsstig mónadsviðsins á sama hátt og hin þrjú óhlutlægu sviðsstig 

hugarsviðsins eru þau svið þar sem flutningur á sér stað af geisla persónuleikans yfir á geisla 

sálarinnar. 

 Minni geislarnir fjórir blandast þriðja aðalgeisla virkra vitsmuna á hugarsviðinu og á 

atmíska eða andlega sviðinu.  Hinir fjórir Logosar eða Plánetuandar starfa sem ein heild á atmíska 

sviðinu. 

 i. Önnur samfjöllun á sér stað á hinum samfjallandi öðrum geisla á öðru sviðsstigi 

búddíska sviðsins og mónadsviðsins, en hinir hlutfallslega fáu mónadar vilja eða máttar öðlast 

samfjöllun á atómíska eða fyrsta sviðsstigi atmíska sviðsins.  Allir þrír mónad-hóparnir starfa í 

þrígreindu formi á hugarsviðinu undir stjórn Mahachohansins (Meistara siðmenningarinnar), 

Manúsins (Mannkynshöfðingjans) og Bódhisattvans (Heimsfræðarans eða Krists); á öðru eða 

mónadsviðinu starfa þeir sem ein heild, en birtast í tvígreindu starfi á atmíska sviðinu og koma 

fram í eðlislægri þrígreiningu sinni á búddíska sviðinu.30 

                         

    30 Mónadar hins fjórða skapandi lífveldis, hinir mennsku mónadar, eru til í 
þrem hópum: 
 a.  Mónadar vilja. 
 b.  Mónadar kærleika. 
 c.  Mónadar virkni. 
 Mahachohan (Lávarður siðmenningarinnar).  Það er embættisheiti þess meistara 
í helgivaldi plánetunnar sem hefur yfirumsjón með starfseminni sem fellur undir 
hina fjóra minni geisla og samfjöllunargeisla þeirra, þriðja megingeislann.  Hans 
verksvið er siðmenningin, vitsmunalegur þroski kynstofnsins og orka hugans.  Hann 
er yfirmaður allra fullnumanna. 
 Bodhisattva (Heimsfræðarinn).  Fulltrúi annars geisla orkunnar, fræðari 
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 Fjórði efnislegi etherinn geymir lykilinn að yfirráðum yfir efninu, og rétt er að hafa 

eftirfarandi í huga: 

 Maðurinn byrjar að samhæfa geð- eða tilfinningalíkama sinn á fjórða ether efnissviðsins 

og verður fær um að komast með æ styttra millibili inn í þann líkama.  Samfelld vitund næst þegar 

hann hefur náð yfirráðum yfir öllum fjórum ether-sviðsstigunum. 

 Maðurinn byrjar að ná stjórn á orsaka- eða sálarlíkama sínum á fjórða sviðsstigi 

hugarsviðsins og innstillir vitund sína þar uns vitundarstillingin er orðin fullkomin.  Hann hefur 

þá fullkomna vitund á því þegar hann hefur náð tökum á hliðstæðum ethersins á hugarsviðinu. 

 Himnamennirnir (eða vitundarheildi manna- og tívamónada) byrja að starfa á búddíska 

sviðinu (fjórða kosmíska ethersviðinu) og um síðir geta þeir sloppið frá hinum kosmísku 

ethersviðum.  Þegar búið er að ná valdi yfir þessum þrem kosmísku ethersviðum er starfið 

fullkomnað, vitundarstillingin hefur flust yfir í starfstæki mónadsins og Himnamennirnir sjö hafa 

náð takmarki sínu. 

 j.  Logos sólkerfisins okkar endurtekur því á þessum kosmísku ethersviðum, sem hin stóra 

samheild, þá reynslu sem hinar örsmáu eftirlíkingar hans ganga í gegnum á efnislegu sviðunum; 

hann samstillir kosmíska geðlíkama sinn og öðlast samfellda vitund þegar hann hefur náð valdi 

yfir hinum þrem kosmísku ethersviðum. 

 k.  Rétt er að hafa það í huga, að alveg eins og efnislíkami mannsins, í sínum þrem 

þéttleikastigum — þéttu, fljótandi og loftkenndu, er ekki talinn vera sjálfstæður eðlisþáttur, þá eru 

á sama hátt hin kosmísku sviðsstig — hið þétta (efnissviðið), fljótandi (geðsviðið) og loftkennda 

(hugarsviðið) — ekki talin með, og sólkerfið er staðsett á fjórða kosmíska ethersviðinu.  Hinar sjö 

helgu plánetur eru samsettar úr efni þessa fjórða ethers, og eðlilegt starfsumhverfi 

Himnamannanna sjö, sem nota þær sem líkami, er fjórða svið sólkerfisins, búddíska sviðið eða 

fjórði kosmíski etherinn.  Þegar maðurinn hefur öðlast vitund á búddíska sviðinu er vitund hans 

komin upp á sama stig og vitund þess Himnamanns sem hann er hluti af.  Þessu stigi er náð við 

fjórðu vígsluna, hina frelsandi vígslu.  Við fimmtu vígsluna færist hann með Himnamanninum 

upp á fimmta sviðið (frá mennsku sjónarmiði séð), hið atmíska, og við sjöttu vígsluna hefur hann 

náð valdi yfir öðrum kosmíska ethernum.  Hann býr þá yfir mónadvitund og hefur óslitna 

starfstilveru.  Við sjöundu vígsluna hefur hann vald yfir öllu efni sem tilheyrir lægsta kosmíska 

                         
fullnuma úr röðum manna og engla.  Áður fyrr var Búdda í þessu embætti, en eftir 
uppljómun hans tók Kristur við stöðu hans.  Starf Bodhisattva varðar trúarbrögð 
mannkynsins og hið andlega eðli mannsins. 
 Manú (Mannkynshöfðinginn).  Sá sem hefur yfirumsjón með þróun kynstofnanna.  
Hann er hinn fullkomni maður.  Hann starfar með formin sem andinn notar til 
raunbirtingar; hann eyðir og byggir upp aftur.  Þessir þrír einstaklingar stjórna 
þrem starfsdeildum Helgivaldsins, og eru því fulltrúar, hver á sínu sérstaka sviði, 
fyrir hina þrjá meginþætti guðlegrar raunbirtingar. 
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sviðinu, er laus undan allri snertingu við ethersviðin og starfar á kosmíska geðsviðinu. 

 Í síðasta sólkerfi var náð valdi yfir þrem lægstu kosmísku efnis-sviðsstigunum, frá 

efnislegu sjónarmiði, og hið þétta þrígreinda efnisform, þétt efni, fljótandi efni og loftkennt efni, 

þar sem allt líf er að finna, var samhæft.  Hliðstæðu við þetta starf í núverandi sólkerfi má sjá í 

starfi því sem unnið var í fyrstu þrem kynstofnunum.31,32 

 

3.  Verndarhlutverk etherlíkamans. 

 

 Eftir þennan nokkuð langa útúrdúr skulum við nú skilja við hin kosmísku og torskildu svið 

að sinni og færa okkur inn á hið hagnýta svið þróunarinnar.  Við skulum taka til athugunar efnið 

í etherlíkama mannsins og þann skaða sem maðurinn getur orðið fyrir ef þessi líkami (sé lögmálið 

ekki virt) gegnir ekki lengur verndarhlutverki sínu.  Við skulum fyrst athuga í hverju þetta 

verndandi starf er fólgið: 

                         

    31 Kynstofn.  Í bókinni The Secret Doctrine er okkur sagt að jivatma — hin 
mennska sál — gangi í gegnum sjö meginmanngerðir eða „kynstofna“ í þróuninni eða 
umferðinni á þessari plánetu.  Í tveim fyrstu kynstofnunum, sem þekktir eru undir 
nöfnunum „adam-kynstofninn“ og „hyperborean-kynstofninn“, voru formin gerð úr 
geðrænu efni í þeim fyrrnefnda og úr etherísku efni í þeim síðarnefnda.  Form 
þessara kynstofna voru stórgerð og höfðu ekki ákveðna lögun, vitund þeirra, sem 
var lágstæð og útræð, hafði yfir að ráða einu skilningarviti (heyrn) í fyrsti 
kynstofninum og tveim skilningarvitum (heyrn og snertingu) í öðrum kynstofninum.  
Í þriðja kynstofninum, kynstofni Lemúríu, þróaðist form sem var mennskara og úr 
þéttara efni, það var síðan fullkomnað í fjórða kynstofninum, kynstofni Atlantis.  
Nú á tímum er fimmti kynstofninn (hinn aríski) að þróast á jörðinni ásamt stórum 
hluta fjórða kynstofnsins og leyfum af þriðja kynstofninum.  Þó svo að hver 
kynstofn fæðist af fyrirrennara sínum verður að hafa í huga að um langan tíma eru 
þeir báðir til samtímis.  Af núlifandi þjóðum teljast tartarar, kínverjar og 
mongólar til fjórða kynstofnsins og frumbyggjar Ástralíu og hottintottar til hins 
þriðja. 
    32 Í samstillingu mónadísku, atmísku og búddísku starfstækjanna í 
Himnamanninum, starfstækjum hins andlega lífs sem er æðri og innræð hliðstæða 
prönunnar sem streymir í gegnum lægri spegilmyndina, ether-efnislíkamann, verður 
samfjöllunin ætíð á atómíska sviðsstiginu og hin sex sameinast og verða að hinu 
sjöunda.  Í þessu núverandi sólkerfi er samfjöllunarsviðið ekki innifalið í 
þróunaráætluninni.  Það er svið samsöfnunar og myrkvunar (pralaja).  Í fyrra 
sólkerfi hafði fjórða kosmíska ethersviðið þessa stöðu; fyrir eindirnar á 
þróunarbrautinni var það sambærilegt við adi-sviðið nú, eða markmið viðleitninnar.  
Markmið allra þá var búddhíska sviði eða fjórði kosmíski etherinn.  Markmiðið nú 
eru þrjú önnur svið, hið búddíska, atmíska og mónadíska, ætíð þrjú svið og svo 
hið endanlega samfjöllunarsvið þeirra.  Í komandi sólkerfi verður hinn kosmíski 
fyrsti ether (adi-sviðið í núverandi sólkerfi) byrjunarreiturinn og þau þrjú svið, 
sem ætlunin verður að ná yfirráðum yfir, verða þrjú lægstu sviðin í kosmíska 
geðheiminum.  Maðurinn hefur för sína þar sem henni lauk, með hið kosmíska efni 
fullkomnað.  Lægsti líkami hans verður því mónadform hans eða líkami annars 
kosmíska ethersviðsins.  Hann verður þá ekki talinn sem sjálfstæður eðlisþáttur 
frekar en hinn þrígreindi lægri efnislíkami mannsins nú á tímum telst vera 
sjálfstæður eðlisþáttur. 
 Í núverandi sólkerfi verða næstu þrjú sviðsstig kosmíska efnissviðsins 
fullkomnuð, fjórða, þriðja og annað kosmíska ethersviðið, og hinn kosmíski 
etherlíkami verður samhæfður. 
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 Í fyrsta lagi:  Etheríski vefurinn skilur á milli geðlíkamans og hins þétta efnislíkama. 

 Í öðru lagi:  Hann sér um hringrás hinnar innstreymandi lífsorku eða praníska flæðiefnis.  

Þetta starf hans skiptist í þrjú stig. 

 Fyrsta stigið felst í móttöku sólargeislunarinnar og hins praníska flæðiefnis, hringstreymi 

þess þrjá hringi um þríhyrninginn og dreifing um líkamann og til yfirborðsins.  Um leið lífgar það 

og veitir orku til allra efnislegu líffæranna og stuðlar að sjálfvirku og ómeðvituðu starfi hins þétta 

efnislíkama.  Þegar pranan vinnur hlutverk sitt fullkomlega kemur hún í veg fyrir alla sjúkdóma; 

líkamlegir sjúkdómar eru því óþekktir hjá þeim manni sem tekur til sín og dreifir prönu með 

nákvæmni.  Mælt er með því að þessari vísbendingu sé komið á framfæri til allra lækna, og þegar 

hún hefur verið meðtekin og skilin á réttan hátt mun það valda grundvallandi áherslubreytingu í 

læknisfræði, frá lækningum í forvarnarstarf. 

 Annað stigið hefst þegar praníska flæðiefnið fer að blandast eldinum í mænurótarstöðinni 

og þrýsta honum hægum skrefum upp á við.  Hitinn færist frá orkustöðvunum neðan sólarplexus-

stöðvarinnar til þriggja æðri orkustöðvanna,  það er hjarta-, háls- og höfuðstöðvarinnar.  Þessi 

atburðarás er langvinn og hægfara þegar kraftar náttúrunnar eru einir að verki, en það er einmitt (í 

örfáum tilfellum) á þessu stigi sem hröðun verksins er leyfð í þeim tilgangi að gera starfendur á 

sviði heimsþjónustu hæfari til starfa.  Þetta er markmið allrar dulfræðilegrar þjálfunar.  Þennan 

þátt viðfangsefnisins munum við taka nánar fyrir í kaflanum um kúndalíni-eldinn og hrygginn. 

 Í þriðja stiginu felst það, að virkt geislandi efni, eða prana, blandast með æ fullkomnari 

hætti duldum eldi efnisins; þetta hefur í för með sér viss áhrif, eins og síðar mun verða vikið að. 

 Það veldur hraðari sveiflutíðni efnislíkamans, svo að hann svarar æðri tóni sálarinnar 

auðveldlegar, einnig veldur það stöðugu uppstreymi eldanna, sem eru að blandast, eftir hinni 

þrígreindu rás í hryggnum.  Í öðru stiginu nær þessi blandaði og lífgefandi eldur til orkustöðvar 

sem staðsett er á milli lægri hluta herðablaðanna, en þar á sér stað sameining og fullkomin blöndun 

eldsins frá mænurótarstöðinni og eldsins sem streymir um hringrás hins praníska þríhyrnings.  

Menn minnast þess ef til vill að einn hornpunktur þríhyrningsins er einmitt á þessum stað.  Hraði 

þróunarinnar eykst ákaflega þegar hinn þrígreindi rótareldur og hinn þrígreindi prönueldur mætast 

og blandast.  Þessu er áorkað varanlega við fyrstu vígsluna þegar stillingu vitundarinnar verður 

fastbundin einhverri af þrem æðri orkustöðvunum — en það fer eftir geisla mannsins hver sú stöð 

er. 

 Afleiðing blöndunarinnar verður breyting á starfsemi orkustöðvanna.  Þær verða að 

„hjólum sem snúast inn í sjálf sig,“ það er að segja, hreyfing þeirra breytist frá hreinni þrívíðri 

snúningshreyfingu í fjórvíða hreyfingu og starfsemi, og birting þeirra verður sem geislandi 

hraðsnúandi orkustöðvar lifandi elds. 
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 Meginstöðvarnar þrjár í höfðinu verða virkar (röðin fer eftir geislanum), og á milli þeim 

gerist svipað ferli og átti sér stað milli stöðvanna í praníska þríhyrninginum.  Í byrjun eru þetta 

þrjár stöðvar sem bregðast óljóst við sveifluhreyfingu hverrar annarrar (hver um sig greinir hita 

og hrynjandi hinna, en er samt aðgreind), uns þar að kemur að eldurinn hleypur á milli þeirra og 

hvert hraðsnúandi hjól tengist með eldkeðju og logandi þríhyrningur myndast sem leiðir 

kúndalíní-eldinn og prönueldana fram og til baka.  Hringstreymi á sér einnig stað.  Kúndalíní-

eldurinn veldur hita orkustöðvarinnar og magnaðri útgeislun hennar og geisladýrð, en praníski 

útgeislunareldurinn magnar upp stöðugt vaxandi virkni og snúningshreyfingu. 

 Eftir því sem tímarnir líða á milli fyrstu og fjórðu vígslunnar hreinsar starfsemi eldsins 

hina þrígreindu rás í hryggnum og etherlíkamann í heild sinni, þar til allur sori hefur eyðst í eldi 

og ekkert hindrar lengur framrás logans. 

 Rásin verður hreinni og greiðari, orkustöðvarnar virkari og líkaminn hreinni eftir því sem 

starfi kúndalíni-eldsins og prönunnar miðar áfram, það veldur því að niðurstreymi loga andans 

eða eldsins frá sálinni verður æ virkari þar til logi með sannri geisladýrð stafar upp frá höfðinu.  

Þessi logi rís upp á við í gegnum líkamana í átt að upptökum sínum, orsaka- eða sálarlíkamanum. 

 Samhliða þessari starfsemi elda efnis og anda eykst virkni og kraftur elda hugans eða 

manas.  Það eru þeir eldar sem upprunalega kvikna við séreðlismyndunina.  Þeir eru stöðugt 

fóðraðir á eldum efnisins, og hiti þeirra efldur með geislandi eldi sólarinnar sem á upptök sín á 

kosmíska hugarsviðinu.  Það er þessi þáttur hugareldsins sem sér um að þroska líkamsminni og 

starfsferla líkamans undir formerkjum eðlishvatar, en slíkt er mjög áberandi hjá lítt þroskuðum 

einstaklingum.  Eftir því sem tímar líða loga eldar hugans skærar þar til þeir ná því stigi að þeir 

byrja að brenna sig í gegnum ethervefinn — þann hluta vefsins sem ver orkustöðina ofan við 

hvirfilinn og opna þannig fyrir niðurstreymi frá andanum.  Þetta hefur í för með sér vissar 

afleiðingar: 

 Kúndalíni-eldurinn verður nú undir meðvitaðri stjórn hugans eða viljaþáttarins frá 

hugarsviðinu.  Með mætti mannshugans blandast hinir tveir eldar efnisins, þeir blandast annars 

vegar innbyrðis og hins vegar eldi hugans. 

 Sameiginleg afleiðing af þessari blöndun er eyðing ethervefsins (undir stjórn og reglu) 

sem framkallar þar af leiðandi samfellda vitund og opnar fyrir „Líf í ríkulegri mæli“ eða þriðja eld 

andans inn í persónulegt líf mannsins. 

 Niðurstreymi andans og uppstreymi hinna innri elda efnisins (undir yfirráðum og stjórn 

meðvitaðrar starfsemi elds hugans) framkalla sambærilegar afleiðingar á geðrænu og hugrænu 

sviðunum, svo að hliðstætt samband verður til og hið mikla frelsunarstarf heldur áfram með 

skipulögðum hætti. 
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 Þetta starf er fullkomnað við þrjár fyrstu vígslurnar sem leiða jafnframt til þeirrar fjórðu, 

þar sem kraftur hinna sameinuðu elda veldur því að allar hindranir brenna og eyðast í eldi, og 

andinn frelsast með meðvituðu og skipulögðu átaki hins þrígreinda lægri hjúps.  Maðurinn frelsast 

ekki nema fyrir eigin meðvitaða athöfn.  Þessar afleiðingar kallar maðurinn fram sjálfur þar sem 

hann er frjáls frá heimunum þrem og hefur brotið hjól endurfæðinganna í stað þess að hann sjálfur 

brotni á því. 

 Eftir þessar útskýringar ætti að vera augljóst hið ákaflega mikla mikilvægi etherlíkamans 

sem aðgreinandi eldanna, og þar af leiðandi sjáum við þær hættur sem það hlýtur að hafa í för 

með sér ef fiktað er óviturlega, fávíslega eða af ásettu ráði við þessa elda. 

 Ef maðurinn, með mætti viljans, eða vegna ofþróunar hins hugræna þáttar 

skapgerðarinnar, öðlast getu til að blanda saman þessum eldum efnisins og koma þeim á 

hreyfingu, þá vofir yfir honum mikil hætta á haldningu, geðveiki, efnislegum dauða eða illkynja 

sjúkdómi einhvers staðar í líkama hans.  Hann á það einnig á hættu að kynhvötin eflist um of 

vegna ójafns streymis kraftanna upp á við, eða þá að geislun þeirra er þröngvað inn í óæskilegar 

orkustöðvar.  Ástæðan fyrir þessu er sú að efnið í líkama hans er ekki nægilega hreint til að geta 

staðist sameiningu loganna, og rásin upp hrygginn er enn stífluð og ógreiðfær og virkar því eins 

og hindrun sem snýr loganum til baka niður á við.  Þar sem loginn er sameinaður með mætti 

hugans, en hefur ekki haft samhliða í för með sér niðurstreymi frá sviði andans, leyfir hann, vegna 

bruna ethervefsins, óæskilegum utanaðkomandi kröftum, straumum og jafvel lífverum inngöngu.  

Þær skemma, slíta og eyðileggja það sem eftir er af etherlíkamanum, einnig hugsanlega 

heilavefinn og jafnvel sjálfan efnislíkamann. 

 Hinn ógætni maður mun leiða eldinn eftir óleyfilegum rásum, vegna þess að hann þekkir 

hvorki sinn eigin geisla né heldur hið rétta rúmfræðilega form þríhyrningsins sem er hin rétta 

aðferð við að leiða hringstreymi eldsins frá orkustöð til orkustöðvar og veldur því bruna á 

líkamsvef; afleiðingar þessa verður sú að hann tefst um allmörg líf, því að hann verður að eyða 

miklum tíma í það að endurbyggja það sem hann hefur skemmt og endurvinna á réttan hátt allt 

starfið sem inna þarf af hendi. 

 Ef maðurinn þráast við eftir þessum sömu nótum líf eftir líf, ef hann vanrækir andlegan 

þroska sinn og einbeitir sér að vitsmunalegu átaki sem beinist að meðhöndlun efnis í eigingjörnum 

tilgangi, ef hann heldur áfram þrátt fyrir boð frá innra sjálfi hans og þrátt fyrir aðvaranir sem hann 

kann að fá frá þeim sem fylgjast með, og ef hann heldur áfram á sömu braut um langan tíma, þá 

getur hann kallað yfir sig eyðingu sem er endanleg fyrir þetta stórtímabil eða manvantara.  Honum 

er mögulegt, ef honum tekst að sameina báða elda efnisins og hina tvígreindu birtingu 

hugareldsins, að eyða fullkomlega efnislega frumkjarnanum, og þar með hefur hann slitið tengsl 
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sín við æðra sjálfið um óralangan tíma.  H.P.B. hefur minnst á þetta atriði í umfjöllun sinni um 

„glataðar sálir“;33,34 það er skylda okkar hér að leggja á það áherslu, að þessi skelfilega ógæfa er 

fullkomlega raunhæfur möguleiki og að aðvara alla þá sem nálgast þetta viðfangsefni um elda 

efnisins með öllum sínum duldu hættum.  Blöndun þessara elda verður að vera afleiðing af 

andlegri þekkingu, og stjórn hennar verður eingöngu að vera í höndum ljóss andans, sem starfar í 

gegnum kærleika, er kærleikur og sækist ekki eftir þessari sameiningu og þessum algjöra samruna 

vegna skynjunar eða efnislegrar fullnægju, heldur vegna þess að lausn og hreinsun er þráð til að 

hin æðri sameining við Logosinn geti átt sér stað; þessi sameining verður að vera þráð, ekki í 

eigingjörnum tilgangi, heldur vegna þess að heildisfullkomnun er markmiðið og aukið svigrúm 

þarf að nást til meiri þjónustu við mannkynið. 

 

 V.  DAUÐINN OG ETHERLÍKAMINN 

 

 Ekki er ætlun okkar að koma með staðreyndir sem vísindin geta sannað, né heldur að 

benda á næsta skref fram á við fyrir rannsakendur vísindanna; ef slíkt kemur fyrir er það aðeins 

fyrir hendingu og aukaatriði.  Það sem við reynum aðallega að gera, er að gefa vísbendingar um 

þróun og hliðstæður hinnar þrígreindu heildar sem gerir sólkerfið að því sem það er — starfstæki 

sem notað er af mikilli kosmískri VERU, Sólarlogosinum, til birtingar á virkum vitsmunum með 

það markmið í huga, að birta á fullkominn hátt kærleikseðli sitt.  Að baki þessarar myndar liggur 

enn innræðara og fjarlægara markmið falið í vilja-vitund verunnar æðstu sem hlýtur að koma í 

ljós síðar meir þegar núverandi markmiði er náð.  Hin tvígreindu umskipti hlutlægrar raunbirtingar 

og óhlutlægrar myrkvunar, hin tímabilsbundna útöndun og innöndun alls sem þróunin hefur borið 

í skauti sér felur í sér eina af kosmísku grunnsveiflunum í sólkerfinu og grunntón þeirrar kosmísku 

VERU sem við erum hluti af.  Hjartaslög Logossins (ef hægt er að tjá það á svo ófullkominn hátt) 

eru uppspretta allrar hringferilþróunar, og þar af leiðir mikilvægi þess sem tengt er þeim þætti 

þróunarinnar sem nefndur er „hjartað“ eða „kærleiks-þátturinn“, og þann áhuga sem vaknar við 

athugun á hrynjandi.  Þetta er staðreynd, ekki aðeins alheimslega og stórheimslega, heldur einnig 

hvað varðar rannsókn mannsins.  Að baki allrar þeirrar efnislegu skynjunar sem tengist hrynjandi, 

sveiflutíðni, hringrásum og hjartslætti liggja hinar óhlutlægu hliðstæður — kærleikur, tilfinning, 

geðhrif, þrá, samræmi, samfjöllun og röð og regla — og að baki þessara hliðstæðna liggur 

                         
33 Glataðar sálir.  Sjá Isis Unveiled, bindi II, bls. 368, einnig S.D. I, 255 og S.D. III, 493, 513-516, 521, 525, 527. 

 
34 Sjá S.D. III, 523-529. 
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uppspretta alls, tilvera verunnar æðstu sem þannig tjáir sig. 

 Þannig mun rannsókn á myrkvun, eða fráhvarfi lífsins úr etherlíkamanum, verða eins, 

hvort sem rannsakað er fráhvarf hins mennska ether-tvífara, fráhvarf etherlíkama plánetu, eða 

fráhvarf etherlíkama sólkerfis.  Áhrifin eru þau sömu og afleiðingarnar svipaðar. 

 Hverjar eru afleiðingar fráhvarfsins, eða öllu heldur, hvað veldur því sem við nefnum 

dauða eða myrkvun (pralaja)?  Þar sem við höldum okkur algerlega við fræðilegt form á þessu 

riti, munum við halda áfram að nýta okkur töfluformið.  Fráhvarf etherlíkama manns, plánetu og 

sólkerfis gerist á eftirfarandi hátt: 

 

 a.  Með hjöðnun löngunar.  Hún ætti að verða afleiðing allrar þróunar.  Hinn sanni dauði, 

samkvæmt lögmálinu, gerist með því að markmiðinu er náð, og það veldur því að leitinni lýkur.  

Þetta á við þegar hin fullkomna hringrás nálgast lokamark sitt, bæði hvað varðar manninn sem 

einstakling, Himnamanninn og Logosinn sjálfan. 

 b.  Með því að hægja á og eyða smátt og smátt hinni hringferilbundnu hrynjandi er 

fullnægjandi sveiflutíðni náð og starfið telst fullkomnað.  Þegar tíðnin eða tónninn er fullkomlega 

skynjaður eða tónaður, veldur það (á þeim punkti þegar samfjöllun næst við aðra sveiflutíðni) 

hinni algjöru eyðingu formanna. 

 Eins og við vitum, einkennist hreyfing af þrem eiginleikum: 

 

   1. Tregðu. 

   2. Hreyfanleika. 

   3. Hrynjandi. 

 

 Gengið er í gegnum þessa þrjá eiginleika einmitt í ofangreindri röð.  Af því má ráða að 

fyrst er tímabil þar sem virkni er hæg og í kjölfarið fylgir tímabil mikils hreyfanleika.  Þessu 

millitímabili er samfara tímabil óreiðu, tilrauna, reynslu og skilnings á meðan leitað er hins sanna 

tóns og hinnar réttu sveiflutíðni.  Á eftir þessum tveim gerðum hreyfinga (sem einkenna atómið, 

manninn, Himnamanninn eða heildið og Logosinn eða alla heildina) fylgir tímabil hrynjandi og 

stöðugleika þar sem jafnvægispunktinum er náð.  Með orkunni sem skapast af jafnvægisástandi 

andstæðnanna fylgir myrkvun eða pralaja óhjákvæmilega í kjölfarið. 

 

 c.  Með aðskilnaði efnislíkamans frá fíngerðari líkamanum á innri sviðunum með því að 

rjúfa himnuna.  Þetta hefur þrennt í för með sér: 
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 1.  Lífið sem hafði lífgað efnislega formið (bæði hið þétta og hið etheríska) og átti upptök 

sín í varanlega atóminu (eða frumkjarnanum) og „gegnsýrði þaðan bæði hið hreyfanlega og 

óhreyfanlega“ (í Guði, Himnamanninum og manninum alveg eins og í efnisatóminu) hverfur 

algerlega aftur til atómsins á sviði fráhvarfsins.  Þetta „svið fráhvarfsins“ er mismunandi eftir því 

hvað á í hlut: 

 

 a. Fyrir hinn efnislega frumkjarna er það atómíska sviðsstigið. 

 b. Fyrir manninn er það sálarlíkaminn. 

 c. Fyrir Himnamanninn er það annað sviðið, svið lífs mónadsins sem er bústaður 

hans. 

 d. Fyrir Logosinn er það guðlega eða adi-sviðið. 

 

Þetta eru þeir staðir þar sem einingin hverfur inn í myrkvun.  Hér verðum við að hafa í huga að 

það er alltaf myrkvun þegar litið er á það að neðan.  Frá hinni æðri sýn, sem sér hið fíngerða ætíð 

yfirskyggja hið efnisþétta þegar það er ekki í hlutlægri birtingu, er myrkvun einfaldlega óhlutlægni 

og er ekki „það sem ekki er,“ heldur einfaldlega hið innræða. 

 

 2.  Hið ídveljandi líf manns, plánetulogoss eða sólarlogoss er ekki lengur með 

vitundarstillingu í ethertvífara sínum sem er að leysast upp og hamlar því ekki lengur lausn.  Ef 

við orðum þetta á annan hátt, þá er etherlíkaminn ekki lengur uppspretta aðlöðunar né í raun 

segulmagnaður.  Hann missir segulmagn sitt, og hið mikla lögmál aðlöðunar hættir að ráða 

honum; því verður upplausnin hið ráðandi ástand formsins.  Sálin hættir að laðast að formi sínu á 

efnissviðinu og býr sig undir innöndun sem dregur lífið úr hjúpi sínu.  Hringferillinn nálgast 

endamark sitt, tilraunin hefur verið framkvæmd, markmiðinu (sem er afstætt frá lífi til lífs) hefur 

verið náð, og ekkert er lengur til að þrá; sálin, eða hin hugsandi vera, missir því áhugann á forminu 

og snýr athygli sinni inn á við.  Vitundarstillingin breytist, og hinu efnislega er um síðir kastað 

fyrir róða. 

 Sama atburðarásin verður í hinni stærri hringrás Plánetulogossins (sem er samsafn hinna 

örsmáu hringrása frumanna í líkama hans); hann hættir að laðast að hinu neðra eða ytra og snýr 

athyglinni inn á við; hann dregur inn á við samsafn hinna smærri lífa í líkama sínum, plánetunni, 

og rýfur sambandið.  Hið ytra missir aðdráttarafl sitt, og allt dregst inn að miðju í stað þess að 

dreifast um yfirborð líkama hans. 

 Í sólkerfinu fylgir Sólarlogosinn þessu sama ferli; frá sínum háa stað fráhvarfs hættir hann 

að laðast að raunbirtingarlíkama sínum.  Hann snýr athyglinni frá og andstæðurnar, andinn og efni 
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starfstækisins, rjúfa tengslin.  Með þessum sambandsslitum hverfur sólkerfið, þessi „Sonur 

Skyldunnar“ eða löngunarinnar úr hlutlægri birtingu. 

 

 3.  Að lokum leiðir þetta til þess að atóm etherlíkamans sundrast og hverfa inn í frumástand 

sitt.  Hið óhlutlæga líf, samfjöllun vilja og kærleika í virkri formbirtingu, hverfur á brott.  

Samstarfið leysist upp.  Formið brotnar niður; mátturinn sem hafði haldið því saman í 

samhangandi formi er ekki lengur til staðar, og niðurbrotið er fullkomnað.  Efnið er áfram til, en 

formið ekki. 

 Starf annars logossins hættir, og hinni guðlegu holdgun Sonarins er lokið.  En hæfileiki 

eða eðlislægur eiginleiki efnisins er áfram til staðar, og eftir hvert tímabil raunbirtingar er efnið 

(þó það hafi brotnað niður í frumástand sitt) virkt vitsmunaefni og hefur bætt við sig reynslu 

raunbirtingarinnar og aukinni geislunarvirkni og duldri virkni sem því hafði áskotnast í gegnum 

reynsluna.  Við skulum skýra þetta nánar:  Efni sólkerfisins, þegar það var óaðgreint, var virkt 

vitsmunaefni, og það er allt og sumt sem hægt er að staðhæfa um það.  Þetta virka vitsmunaefni 

var gætt eiginleikum frá fyrri reynslu og litað af fyrri raunbirtingu.  Þetta efni er nú í formi, 

sólkerfið er ekki í myrkvun, það er í birtingu — og markmið þessarar raunbirtingar er að bæta 

nýjum eiginleika við hið logoíska inntak, eiginleika kærleika og visku.  Því er það svo, að við 

næstu myrkvun sólkerfisins, við lok þessara eitt hundrað ára Brahma, verður efni sólkerfisins gætt 

virkum vitsmunum og virkum kærleika.  Þetta þýðir bókstaflega að samsafn hins atómíska efnis 

sólkerfisins mun um síðir hljóma í annarri tóntegund en þeirri sem hljómaði við fyrstu 

dagrenningu raunbirtingarinnar. 

 Við getum litið á þetta með hliðsjón af Plánetulogosinum og manninum, því hér er 

samsvörun á milli.  Við höfum hliðstæðu í smáum mælikvarða í lífi mannsins í þeirri staðreynd, 

að í hverri nýrri jarðvist tekur maðurinn sér þróaðri efnislíkama sem býr yfir meiri næmleika, er 

stilltur á hærri tóntegund, býr yfir meiri hreinleika og stilltur á nýja sveiflutíðni.   

 Í ofangreindum þrem hugmyndum búa miklar upplýsingar, ef þær eru vandlega ígrundaðar 

og útfærðar á rökréttan hátt. 

 

 d.  Með umbreytingu hins fjólubláa í hið bláa.  Við getum ekki fjölyrt um þetta atriði.  Við 

einfaldlega setjum fram þessa fullyrðingu og látum úrvinnslu hennar eftir þeim nemum sem eru 

færir um það af karmískum orsökum og búa yfir nægilegu innsæi. 

 

 e.  Með fráhvarfi lífsins ætti formið að eyðast smám saman.  Athyglisvert er að skoða hina 
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ósjálfráðu svörun, því hinir meiri byggjendur og tívar, sem eru hinir virku aðilar á raunbirtingar-

tímanum og halda forminu í samhangandi lögun og umbreyta, nota og dreifa pranískum 

straumum, tapa einnig aðlöðun sinni að efni formsins og snúa athygli sinni annað.  Á braut 

útöndunarinnar (hvort sem um er að ræða mann, plánetu eða sólkerfi) dragast þessir 

byggingartívar (á sama eða hliðstæðum geisla og einingin sem sækist eftir raunbirtingu) að vilja 

hennar og þrá og vinna uppbyggingarstarf sitt.  Á braut innöndunarinnar (hvort sem um er að ræða 

mann, plánetu eða sólkerfi) laðast þeir ekki lengur að, og formið byrjar að hrörna.  Þeir missa 

áhugann, og eyðingarkraftarnir (sem einnig eru lífverur) vinna sitt nauðsynlega verk við að sundra 

forminu; þeir dreifa því — eins og sagt er á máli dulfræðinnar — til „hinna fjögurra vinda 

himinsins,“ eða til ríkja hinna fjögurra andardrátta — fjórgreind aðgreining og dreifing.  Með 

þessu er gefin vísbending til vandlegrar íhugunar. 

 Þó ekki hafi verið dregnar upp neinar myndir af dánarbeðum né dramatísku útstreymi hins 

titrandi etherlíkama í gegnum höfuðstöðina, eins og menn hafa ef til vill átt von á, hefur samt sem 

áður verið minnst á nokkrar þær reglur og þann tilgang sem ráða þessu fráhvarfi.  Við höfum séð 

að markmið hvers lífs (hvort sem um er að ræða mann, plánetu eða sólkerfi) ætti að felast í því að 

hrinda í framkvæmd og vinna að ákveðnum tilgangi.  Þessi tilgangur felst í því að þróa hæfara 

form til afnota fyrir andann; og þegar þessu markmiði er náð snýr íbúi formsins athygli sinni frá, 

og formið leysist í sundur eftir að hafa þjónað tilgangi hans.  Þessu er ekki alltaf svo farið í 

sérhverju lífi mannsins né heldur á sérhverju plánetutímabili.  Leyndardómur tunglsins er 

leyndardómur mistaka.  Þegar skilningi á þessu er náð leiðir það til göfugs lífs og býður upp á 

markmið sem verðugt er bestu viðleitni okkar.  Þegar þessi hlið sannleikans er alheimslega 

viðurkennd, eins og mun verða þegar vitsmunir mannkynsins hafa þroskast nægilega, mun 

þróunin renna sitt skeið með öryggi og mun færri mistökum. 
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 FYRSTI HLUTI 

 

 ÞÁTTUR D 

 

 KÚNDALÍNI35,36 OG HRYGGURINN 

 

 

  I.  Kúndalíni og þríhyrningarnir þrír. 

   1. Í höfðinu. 

   2. Í líkamanum. 

   3. Við mænurót. 

  II. Vöknun kúndalíni-eldsins. 

 

 

  

 Við munum nú taka til athugunar kúndalíni-eldinn og hrygginn, en það verður gert í mjög 

stuttu málið, þar sem ógerlegt er að veita miklar upplýsingar um þetta hættulega efni. 

 Hafa verður hugfast að við erum að fjalla um etheríska hliðstæðu hryggsins en ekki þá 

samsetningu beina sem við nefnum hrygg eða hryggsúlu.  Þeir sem fjalla um þetta efni hafa ekki 

                         

    35 „Kúndalíni, slöngumátturinn eða hinn leyndi eldur; hún er nefnd hinn 
hlykkjaði eða hringaði máttur sem helgast af spíral-löguðu starfi hennar eða 
framrás í líkama meinlætamannsins sem er að þroska þennan mátt í sér.  Hún er 
rafmagnaður, eldlegur, dulrænn eða fóhatískur máttur, hinn mikli óspillti kraftur 
sem býr að baki öllu lífrænu og ólífrænu efni.“ H.P.Blavatsky. 
    36 Kúndalíni er hinn skapandi kyrrstæði máttur í líkamanum sem er uppspretta 
allra orkutegunda, prana þar með talin. . . . 
 „Orðið er komið af lýsingarorðinu kúndalín, eða „hringuð“.  Rætt er um hana 
sem „hringaða“ vegna þess að hún sefur liggjandi og samanhringuð; og vegna þess 
að í eðli sínu birtist máttur hennar í spírallöguðu-formi. . . . 
 „Með öðrum orðum, þessi kúndalíni shakti er það sem birtist sem alheimurinn 
þegar hún bærir á sér til birtingar.  Þegar sagt er að hún sé „hringuð“ er átt 
við að hún sé í hvíld — það er, í formi kyrrstæðrar, bundinnar orku. . . . Kúndalíni 
shakti í líkama einstaklings er máttur í hvíldarstöðu, eða hin kyrrstæða orka og 
hreyfimáttur sem öll form tilverunnar snúast umhverfis. . .“ — Úr The Serpent 
Power, eftir Arthur Avalon. 
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áttað sig nægilega vel á þessari staðreynd.  Lögð hefur verið of mikil áhersla á hinar þrjár 

taugarásir í hryggnum sem til samans mynda hina þrígreindu mænu. 

 Þessar taugarásir eru mikilvægar fyrir taugakerfi mannsins, en hvað okkar viðfangsefni 

varðar eru þær ekki jafn mikilvægar og etherrásin sem umlykur þessar þrjár rásir.  Við verðum 

því að muna að viðfangsefni okkar er: 

 a. Hin etheríska rás, 

 b. eldurinn sem streymir upp rásina, 

 c. sameining þessa elds við hinn geislandi orkumyndandi eld efnislíkamans á vissum 

stað milli herðablaðanna, 

 d. sameiginlegt uppstreymi þeirra til höfuðsins, 

 e. samblöndun þeirra að lokum við hinn hugræna eld sem örvar höfuðstöðvar þrjár. 

 

 I. KÚNDALÍNI OG ÞRÍHYRNINGARNIR ÞRÍR 

 

 Eldurinn sem lífgar þríhyrninginn í höfðinu er æðri hliðstæða prönuþríhyrningsins, sem 

staðsettur er miðsvæðis í líkamanum, og lægri spegilmyndar hans við mænurótina.  Í manninum 

eru því þrír mikilvægir þríhyrningar: 

 

 1. Í höfðinu:  Þríhyrningur meginstöðvanna þriggja, 

  a. heilaköngullinn, 

  b. heiladingullinn, 

  c. stóra alta-stöðin. 

 2. Í líkamanum:  Prönuþríhyrningurinn, 

  a. milli herðablaðanna, 

  b. ofan við þindina, 

  c. miltað. 

 3. Við mænurótina:  Hinar þrjár lægri orkustöðvar, 

  a. stöð við botn hryggjarsúlunnar, 

  b. og c. hin tvö kynfæri í karlkyns og kvenkyns líkama.37 

 

                         

    37 Ekki er ætlun mín að leggja neina áherslu á hinn kynferðislega þátt þessa 
viðfangsefnis, því kynfærin eru líffæri sem dulfræðingurinn lætur algerlega 
afskiptalaus.  Ég mun því ekki telja þau upp í smáatriðum.  Ég vil aðeins benda á 
það, að í flutningi eldsins við mænurót og einbeitingu hans að æðri þríhyrningunum 
tveim felst endurlausn mannsins. 
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 Sameining elda efnisins og elda hugans veldur því að öll efnisatóm líkamans verða fyrir 

mikilli orkuörvun.  Þetta er leyndardómurinn að baki því mikla þoli og úthaldi sem hinir miklu 

hugsuðir og starfendur mannkynsins sýna.  Hún veldur einnig gífurlegri örvun þriggja æðri 

orkustöðvanna í líkamanum, stöðvanna í höfðinu, hjartanu og hálsinum, og aukinni raforku-

mögnun þessara svæða líkamans.  Þessar þrjár æðri orkustöðvar mynda þá til samans áhrifasvið 

sem dregur til sín niðurstreymi þriðja eldsins, elds andans.  Þúsundblaða orkustöðin ofan við 

hvirfilinn verður ákaflega virk.  Hún er hin samfjallandi höfuðstöð og er samheild allra hinna 

stöðvanna.  Örvun orkustöðva líkamans orsakar samhliða örvun þúsundblaða lótusins.  Þessi stöð 

er mótsstaður eldanna þriggja, elda líkama, huga og anda.  Sameining við sálina er fullkomnuð, 

þegar höfuðstöðin hefur náð fullri virkni, og bruni fylgir þá í kjölfarið; þetta er endurtekið í 

fíngerðari starfstækjunum og orsakar hina endanlegu fullkomnun og lausn andans. 

 Sameining elda efnisins gerist við vöxt í rás þróunarinnar, þegar hinni eðlilegu hægu þróun 

er fylgt sem tíminn einn getur veitt.  Samtenging hinna tveggja elda efnisins gerist snemma í sögu 

mannsins og er orsök hinnar frumstæðu góðu heilsu sem hinn venjulegi velhugsandi og hreinlífi 

maður ætti að vera aðnjótandi.  Þegar eldar efnisins hafa færst (sameinaðir) nokkuð lengra upp 

eftir hinni etherísku rás í hryggnum komast þeir í snertingu við eld hugans þar sem hann geislar 

út frá hálsstöðinni.  Hér er skýr hugsun bráðnauðsynleg, það er því nauðsynlegt að útskýra nokkuð 

nánar þetta frekar torskilda efni. 

 

 1. Hinar þrjár meginorkustöðvar í höfðinu (frá efnislegu sjónarmiði) eru: 

   a.  Alta stöðin, 

   b.  heilaköngullinn, 

   c.  heiladingullinn. 

 2. Þær mynda manas-þríhyrning eftir að hafa tengst eldum tveggja lægri 

þríhyrninganna, þ.e. þegar þær gerast samfjallandi orkustöðvar. 

 3. En áður en þessi samruni verður er hinn hreini manas-þríhyrningur myndaður af: 

   a.  Hálsstöðinni, 

   b.  heilakönglinum, 

   c.  heiladinglinum. 

 

 Þetta gerist á þeim tíma þegar maðurinn fer að leita með meðvituðum hætti og beitir vilja 

sínum með öflum þróunarinnar, líf hans verður þá uppbyggjandi. 

 Hinn eldur efnisins (hinn tvígreindi eldur) dregst upp á við og rennur saman við eld hugans 

í gegnum tengingu sem verður til við stóru alta stöðina.  Sú orkustöð er staðsett við botn 
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höfuðkúpunnar.  Dálítið bil er á milli hennar og staðarins þar sem eldar efnisins streyma út frá 

rásinni í hryggnum.  Það er hluti af starfi mannsins, sem er að þroska með sér mátt hugans, að 

byggja tímabundna rás úr etherísku efni til að brúa þetta bil.  Sú rás er efnisleg endurspeglun 

antahkarana38 sem sálin þarf að byggja í þeim tilgangi að brúa bilið á milli lægri og æðri hugans, 

milli sálarlíkamans á þriðja sviðsstigi hugarsviðsins og hugræna frumkjarnans á fyrsta 

sviðsstiginu.  Þetta starf eru allir þroskaðir hugsuðir að vinna ómeðvitað nú á tímum.  Þegar bilið 

hefur verið brúað fullkomlega verður líkami mannsins samstilltur huglíkamanum, og eldar huga 

og efnis hafa blandast.  Með því er fullkomnun lífs persónuleikans lokið, og eins og áður sagði, 

þessi fullkomnun færir manninn að hliði vígslu sem innsiglar unnið starf; hún er til merkis um 

endi á vissu minna tímaskeiði þróunar og byrjun á flutningi alls starfsins upp á enn æðri spíral. 

 Við verðum ætíð að hafa hugfast að eldarnir frá mænurótinni og þríhyrningi miltans eru 

eldar efnisins.  Við megum ekki gleyma þessu né ruglast í ríminu.  Þeir hafa engin andleg áhrif 

og varða eingöngu efnið þar sem orkustöðvarnar eru staðsettar.  Orkustöðvarnar eru ætíð undir 

stjórn manas eða hugans, eða meðvitaðri viðleitni hinnar ídveljandi veru; en þeirri veru tekst ekki 

ætlunarverk sitt fyrr en starfstækin, sem hún leitast við að tjá sig í gegnum ásamt orkustöðvunum 

sem stjórna þeim og lífmagna, eru fær um að bregðast við með réttum hætti.  Af því leiðir að hún 

getur ekki lokið langtíma ætlunarverki sínu fyrr en þróunin hefur runnið sitt skeið með eðlilegum 

hætti og efni starfstækjanna hefur örvast nægilega af sínum eigin duldu eldum.  Það er því önnur 

ástæða þess að eldur efnisins þarf að stíga upp til síns eigin staðar og rísa upp úr langvarandi gröf 

sinni og, að því er virðist, niðurlægingu, áður en hann getur sameinast Föður sínum í himnum, 

þriðja Logosinum, sem er vitsmunir sjálfs efnisins.  Samsvörunin er hér enn í fullu gildi.  Jafnvel 

atóm efnissviðsins hefur sitt markmið, sínar vígslur og endanlega fullkomnun. 

 Í seinni tveim hlutum bókarinnar verður fjallað um þetta efni frá öðrum sjónarmiðum, eins 

og því hver eru tengsl orkustöðvanna við manas, eld andans og manas og endanlegan samruna 

þessara þriggja elda.  Í þessum hluta einskorðum við okkur við athugun á efninu og eldum þess.  

Við getum ekki leyft okkur að fara út fyrir það efni, því þá er hætt við ruglingi. 

                         

    38 1. „Meistarasálin er Alaja, hin alheimslega sál eða atma.  Allir menn 
hafa geisla hennar í sér og eiga að vera færir um að samsamast henni 
og renna saman við hana. 

 2. Antahkarana er lægri hugurinn, braut samskipta eða samneytis milli 
persónuleikans og æðri hugans eða mannssálarinnar. 

  Á dauðastundinni eyðist hún og er ekki lengur til sem samskiptaleið.  
Leifar hennar geymast í formi eins og Kama-rupa — skelin.“ — Úr Voice 
of the Silence, bls. 71. 

 „Antahkarana er hin ímyndaða braut milli hins persónulega og ópersónulega 
sjálfs og er hraðbraut skynjananna; hún er orrustuvöllur um yfirráðin yfir hinu 
persónulega sjálfi.  Hún er braut leitandans, og þar sem þrá eftir hinu góða er 
til þar er antahkarana.“ — Sjá Voice of the Silence, bls. 50,55,56,88. 



117 
 

 

 II. VÖKNUN KÚNDALÍNI-ELDSINS 

 

 Aðferðin við að vekja þennan eld við mænurótina, framskrið hans eftir réttri rás (sem fer 

eftir geislanum), samruni eldsins og prönueldsins og sameiginlegt framskrið þeirra eru hlutir sem 

tilheyra fortíðinni hjá mörgum, og til allrar hamingju fyrir mannkynið var starfið unnið án 

meðvitaðrar viðleitni.  Annar samruni á eftir að eiga sér stað, en það er samruninn við eld hugans.  

Enn hefur mönnum varla tekist meira en að beina eldinum upp eina af rásunum í hinni þrígreindu 

mænu; af því leiðir að hjá flestum takmarkast tveir þriðju hlutar áhrifanna enn við örvun 

æxlunarfæranna.  Fullkominn samruni við eld hugans gerist ekki fyrr en eldurinn hefur streymt 

óhindrað upp eftir annarri rás til viðbótar, og það er ekki fyrr en hann streymir eftir réttum 

rúmfræðilegum brautum upp allar þrjár rásirnar — með samtímis virkni og samræmdri 

sveiflutíðni — að hinn sanni kúndalíni-eldur er fullkomlega vaknaður og er því fær um að inna 

hreinsunarstarf sitt af hendi með því að brenna hinn takmarkandi vef og hinar aðgreinandi 

efnisagnir.  Þegar því er lokið verður hin þrígreinda rás að einni rás.  Af því stafar hættan. 

 Ekki er unnt að greina frá meiru varðandi þetta viðfangsefni.  Sá sem leitast við að ná 

stjórn á eldum efnisins er (með öruggri vissu) að leika sér að eldi sem getur, bókstaflega sagt, eytt 

honum.  Hann ætti ekki að beina augum sínum til baka heldur lyfta þeim upp til sviðsins þar sem 

ódauðlegur andi hans dvelst, og með sjálfsögun, hugarstjórn og hreinsun efnislegra líkama sinna, 

bæði fíngerðra og efnisþéttra, að gera sjálfan sig og starfstæki sín hæf til að veita viðtöku hinni 

guðlegu fæðingu og taka þátt í fyrstu vígslunni.  Þegar Krists-barnið (eins og kristnir menn tjá það 

svo fagurlega) hefur fæðst í helli hjartans, getur hinn guðlegi gestur stjórnað meðvitað lægri 

efnislegu líkömunum í gegnum helgaðan huga.  Það er ekki fyrr en innsæið hefur náð stöðugt 

vaxandi stjórn yfir persónuleikanum í gegnum hugarsviðið (þess vegna þarf að byggja 

antahkarana), að persónan bregst við hinu æðra og lægri eldarnir streyma upp og blandast hinum 

tveim æðri.  Það er ekki fyrr en andinn stjórnar hinum efnislegu starfstækjum með mætti hugans 

að hið óhlutlæga líf tekur sinn réttmæta sess og Guð hið innra ljómar og blossar fram þar til formið 

hverfur sjónum, og „Braut réttlætisins skín æ bjartar þar til dagurinn er með oss.“ 
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