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   2. Orkustöðvarnar og geislarnir. 

   3. Orkustöðvarnar og kúndalíni. 

   4. Orkustöðvarnar og skilningarvitin. 
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 I.  NOKKUR BYRJUNARATRIÐI 

 

 Ég vil leggja á það áherslu í byrjun að sú hreyfing, sem nú er til umræðu, hreyfing sem 

megineinkenni og grundvallareðli Frumgeislans, geisla virkra vitsmuna, orsakast af duldum eldi 

sjálfs efnisins.  Með öðrum orðum: hún er mest áberandi eiginleiki þriðja Logossins, Brahma í 

hlutverki skaparans, og þessi eiginleiki er árangur og afleiðing fyrri raunbirtingar.  Allir þrír 

Logosarnir sýna einn ríkjandi eiginleika þegar þeir eru í birtingu og persónugerðir.  Hver þeirra 

birtir alla eðlisþættina í meiri eða minni mæli, en hver um sig birtir einn eðlisþáttanna þriggja á 

svo ríkjandi og djúpstæðan hátt að litið er svo á að Logosinn sé sjálfur eiginleikinn.  Hliðstætt 

dæmi eru hinar margvíslegu vitundareiningar í holdgun, þær hafa einhverja sveiflutíðni sem 

megintíðni sína, þó svo þær hafi einnig minni sveiflur sem eru í aukahlutverki.  Við skulum reyna 

að fá skýran skilning á þessu því það felur í sér grundvallarsannindi. 

 

 1. Hið þríþætta markmið, 

 2. hið þríþætta verkefni, 

 3. hin þríþætta aðferð. 

 

 Þriðji Logosinn.  Einkenni þriðja Logossins, eða Brahma, eru virkir vitsmunir; aðferð hans 

felst í snúningshreyfingu eða hverfingu, það er hin mótaða hverfing efnisins í sólkerfinu, í fyrsta 

lagi er allt efnið innan alls takmörkunarhringsins sett á hreyfingu, og í öðru lagi er það aðgreint 

eftir sjö tíðniflokkum í sviðin sjö.  Aðferðinni er einnig beitt á efni hvers sviðs fyrir sig innan 

afmörkunarhrings sviðsins, fyrst birtist allt efnið sem ein heild og síðan aðgreinist það í sjö 

sviðsstig.  Aðgreiningin er framkvæmd með snúningshreyfingu og er undir stjórn 

hagkvæmnislögmálsins (eitt hinna kosmísku lögmála), við munum fjalla um það nánar síðar en 

við minnumst á það hér til þess eins að geta þess að líta má á það lögmál sem ráðandi þátt í lífi 

þriðja Logossins.  Því er: 

 a. Markmið hans fullkominn samruni efnis og anda. 

 b. Verkefni hans meðhöndlun á prakriti, eða efni, í þeim tilgangi að gera það hæft, 
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eða fullnægjandi, fyrir kröfur og þarfir andans. 

 c. Aðferð hans hverfing, það að örva virkni efnisins með snúningshreyfingu og gera 

það með því móti þjálla eða meðfærilegra. 

 

 Þetta allt þrennt stjórnast af hagkvæmnislögmálinu, sem er aðlögunarlögmálið í tíma og 

rúmi, eða leið hinnar minnstu mótstöðu.  Á hinni efnislegu hlið tilverunnar er leið hinnar minnstu 

mótstöðu sú leið sem leitað er að og fylgt.  Á það má minnast hér að Brahma birtir vilja með 

ásetningi sínum, og hann birtir kærleika, vegna þess að í þessu sólkerfi er kærleikurinn greiðasta 

leiðin.  Þótt þetta sé dulfræðileg staðhæfing, sem verð er íhugunar, verður að hafa í huga að hann 

er fyrst og fremst virkni og vitsmunir sem stefna að aðlögunarhæfni, og það er megineinkenni 

hans. 

 Annar Logosinn.  Annar Logosinn, Vishnu, hinn guðlegi viskugeisli, hinn mikli 

meginþáttur búddhi sem leitast við að blandast og samlagast eðlisþætti vitsmunanna, einkennist 

af kærleika.  Hreyfing hans er það sem við getum nefnt spíralhverfing.  Hann hagnýtir sér 

snúningshreyfingu allra atóma, við hana bætir hann sinni eigin gerð hreyfingar, eða lotubundinni 

spíralhverfingu.  Með hringhreyfingu eftir sporbraut eða kúlubraut (sem snýst umhverfis 

miðpunkt í sífellt hærri spíral) nær hann fram tvenns konar árangri: 

 a. Hann safnar atómunum saman í form. 

 b. Með tilstilli þessara forma nær hann nauðsynlegu sambandi og þroskar fulla vitund 

á hinum fimm sviðum mennskrar þróunar.  Smátt og smátt hreinsar hann og 

endurbætir formin eftir því sem andi kærleikans eða hinn guðlegi logi færist lengra 

eftir spíralbraut sinni í átt að markmiði sínu, markmiðinu sem er um leið 

uppsprettan sem hann kom frá. 

 

 Þessi form eru samheild allra hjúpa eða atóma innan sólkerfisins, eða innan hins 

sólkerfislega afmörkunarhrings, og hinar sjö meginaðgreiningar þeirra eru hjúpar Andanna sjö, 

eða Plánetulogosanna sjö. 

 Allir minni hjúpar undir þessum stærri hjúpum fela í sér allar gerðir raunbirtingar allt niður 

til formgervisefnisins sem er að þróast niður í efnið á efnislegu þróunarbrautinni.1  Við þurfum að 

hafa í huga að starf Brahma finnst eða greinist aðallega á braut efnisþróunarinnar, þar sem leitað 

                         

    1 Í ljós kemur að formgervisefni er samsafn efnis á einhverju af 
sex lægri sviðsstigum hugar- og geðsviðsins — efni sem í sjálfu sér 
myndar ekki form til afnota fyrir neina veru, en er hráefni sem hægt er 
að nota til myndunar slíkra forma. 
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er greiðustu leiðarinnar.  Starf annars Logossins greinist á andlegu þróunarbrautinni sem hófst á 

þeim tíma og stað sem geymir leyndardóm annarrar hnattakeðjunnar; og við miðbik þess, sem 

nefnt er þriðja hnattakeðjan, átti sér stað tíðniörvun eða sameining hinna tveggja aðferða 

raunbirtingarinnar — snúningshreyfingar og lotubundinnar spíralhverfingar.  Það var í raun og 

veru samruni á starfi Brahma og framsækni Vishnu.  Við höfum samsvörun við þetta í 

sameiginlegum áhrifum af starfi því sem unnið var í öðrum og þriðja kynstofninum. 

 Hið kosmíska lögmál aðlöðunar ræður starfi annars Logossins.  Ein undirgrein hins 

kosmíska hagkvæmnislögmáls er lögmál mótaðrar þróunar sem nefnist höfnunarlögmálið.  Hin 

kosmísku lögmál aðlöðunar og hagkvæmni eru því (frá einu sjónarmiði séð) frumforsenda þess 

að andinn beitir ævinlega aðferð höfnunar í eilífri viðleitni sinni til lausnar frá formi.  Efnið fylgir 

ætíð leið minnstrar mótstöðu og vinnur gegn allri tilhneigingu til heildismyndunar, en andinn, 

undir stjórn aðlöðunarlögmálsins, leitast ætíð við að losna frá efninu með þeirri aðferð að laða til 

sín sífellt hæfari efnisgerðir við það starf sitt að aðgreina raunveruleika frá óraunveruleika, og 

hann færist frá einni tálsýn til annarrar þar til auðlindir og eigindir efnisins eru að fullu hagnýttar. 

 Um síðir greinir hin ídveljandi vera formsins hvöt eða aðlaðandi tog síns æðri sjálfs.  Þegar 

tímar líða fer hin holdgaða vitundareining, áttavillt í völundarhúsi blekkinganna, að greina og 

þekkja (undir áhrifum frá aðlöðunarlögmálinu) sveiflutíðni sálar sinnar, sem er fyrir henni sem 

logos kerfisins, guðdómur hennar í reynsluheimunum þrem.  Síðar, þegar hún sér að sjálfur 

sálarlíkaminn er einnig blekking, fer hún að greina sveiflur mónadsins og byrjar (undir áhrifum 

hins sama lögmáls) að vinna sig fet fyrir fet leiðina til baka í gegnum efni hinna tveggja sviða 

yfirmennskrar þróunar, þar til hún rennur saman við sinn eigin frumkjarna. 

 Þess vegna er: 

 a. Markmið annars Logossins vitund, sem áunnin er í samvinnu við þriðja Logosinn. 

 b. Verkefni hans uppbygging forma til afnota sem verkfæri til reynslu. 

 c. Aðferð hans spíralhverfing, hverfing hjóls tilverunnar í skipulögðum tímaskeiðum, 

til að ná fram sérstöku markmiði, og framskrið þessara efnishjúpa umhverfis fastan 

miðpunkt innan ummálshrings sólkerfisins. 

 

 Þetta þrennt er undir yfirráðum aðlöðunarlögmálsins, það er lögmálsins sem stjórnar 

samspili, eða verkunum og gagnverkunum: 

 a. Milli sólarinnar og sex bræðra hennar. 

 b. Milli hinna hringsnúandi sjö sviða sólkerfisins. 

 c. Milli alls í efni allra forma, efnishjúpanna sjálfra og samsafns þessara hjúpa sem 

eru einingar í formi enn annarra. 
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 Fyrsti Logosinn.  Fyrsti Logosinn er hinn kosmíski geisli viljans.  Aðferð hans er, 

bókstaflega séð, framskrið afmörkunarhrings sólkerfisins um rúmið, en allt til loka þessa stórtíma-

bils, eða dags (árs?) Brahma, verðum við ekki fær um að gera okkur neina sanna grein fyrir eðli 

fyrsta meginþáttarins.  Við þekkjum hann nú sem viljann til lífs eða tilveru sem raunbirtist í efni 

formanna (Frumgeislanum og Guðlega geislanum), og við þekkjum hann sem það eitthvað sem á 

einhvern dulfræðilegan hátt tengir sólkerfið við kosmíska miðju sína.  Á einhvern hátt, sem okkur 

er óskiljanlegur, veitir hann áhrifum frá öðrum stjörnukerfum til sólkerfisins.  Á næsta 

sólkerfistímabili, þegar betri skilningur verður fyrir hendi á fyrsta meginþættinum, mun skilningur 

fást á starfi hinna sjö höfðingja Stóra bjarnarins2 og hinum óviðjafnanlegu áhrifum Síríusar; í 

núverandi raunbirtingarskeiði Sonarins, eða meginþáttar Vishnu, erum við nátengdari Sjöstirninu 

(Pleiades) og áhrifum þess sem berast í gegnum sólina og, hvað okkar plánetu varðar, í gegnum 

Venus. 

 Fyrsti Logosinn, sem birtir sig aðeins í sólkerfinu í tengslum við hina tvo, er mikill 

leyndardómur, jafnvel þeir sem tekið hafa sjöttu vígsluna hafa ekki fullan skilning á honum. 

 Fyrsti Logosinn birtir í sér „viljann-til-lífs“, og það var fyrir hans tilstilli að 

manasapútrarnir (hinir hugbornu synir Brahma) komu fram í hlutlæga birtingu í tengslum við 

lífveldi manna og tíva.  Í þessu sólkerfi myndar samruni hinna guðlegu geisla viskunnar og 

frumgeisla vitsmunaefnis hina miklu tvígreindu þróun; handan beggja þessara kosmísku vera er 

önnur vera sem er birting vilja, hún er einnig sú sem hagnýtir formin — þó aðeins form hinna 

miklu byggingartíva og form mennskra lífvelda í tíma og rúmi.  Hún er eðlisþáttur lífshvatarinnar; 

eðlisþáttur vilja-til-lífs hinna sjö lífvelda.  Þessi sjö lífveldi eru samt (að sögn H.P.B.) hinn 

                         

    2 „Hindúar velja sínum sjö forsögulegu höfðingjum stað í Stóra 
birninum.  Talið er að frummyndir eða lífgefandi uppsprettur 
Himnamannanna sjö, Plánetulogosanna, séu Verurnar sjö sem starfa í 
gegnum hinar sjö stjörnur Bjarnarins.“  S.D. II, 668. 
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sjögreindi viskugeisli, hin sjö form drekans.3,4,5  Allt þetta er mikill leyndardómur, og nú á tímum 

getur maðurinn aðeins fengið vísbendingar um lausn hans með íhugun um eigið eðli sitt í tengslum 

við hina þrjá heima sem hann birtir sig í.  Sólarlogosinn sækist eftir hlutlægri birtingu með atbeina 

sólkerfisins í þrígreindri birtingu þess, en núverandi sólkerfi er hið annað í röðinni, á sama hátt 

sækist maðurinn eftir hlutlægri birtingu með tilstilli þriggja líkama sína — hins efnislega, geðræna 

og hugræna.  Nú á tímum er hann vitundarstilltur í geðlíkama sínum, eða í öðrum eðlisþætti sínum 

á svipaðan hátt og hinn óaðgreindi Logos er innstilltur í öðrum meginþætti sínum.  Meiri hluti 

vitundareininga, í tíma og rúmi eins og það hugtak er nú skilið, er nú undir yfirráðum skynjunar, 

tilfinningar og löngunar.  Viljinn er ekki ráðandi, þó viljinn sé í raun hinn ráðandi þáttur 

raunbirtingarinnar, því að sálin, sem er uppspretta persónuleikans, sýnir vilja-til-kærleika með 

birtingu sinni. 

 Erfiðleikarnir felast í vanhæfni hins takmarkaða huga til að átta sig á gildi þessarar 

þrígreindu birtingar, en hægt er að bregða nokkru ljósi yfir hin sömu vandamál og guðdómurinn 

fæst við, eða vandamálin útvíkkuð frá smáheimi til stórheims, með því að íhuga vandlega 

persónuleikann og samband hans við æðra sjálfið sem er eðlisþáttur kærleikans en um leið einnig 

eðlisþáttur viljans í tengslum við raunbirtingu í heimunum þrem. 

 Mahadeva eðlisþátturinn, eða fyrsti Logosinn (sem birtir kosmískan vilja), er undir stjórn 

samfjöllunarlögmálsins, hins komsmíska lögmáls sem ræður tilhneigingunni til sameiningar; í því 

tilfelli er þó ekki um að ræða sameiningu efnis og anda, heldur samfjöllun hinna sjö í hina þrjá og 

síðan í hinn eina.  Þessar þrjár verur eru fyrst og fremst fulltrúar fyrir anda, eiginleika og 

meginreglu, en síður fyrir efni, þó svo efnið sé innblásið anda og aðlagi sig.  Samfjöllunarlögmálið 

hefur beina tilvísun til Þess sem er æðri okkar Logoss og er lögmálið sem hann beitir til stjórnunar 

á Logosi okkar sólkerfis.  Þetta er andlegt samband sem leiðir til brottnáms, eða til þeirrar 

samfjöllunar andlegra eiginleika sem leiðir til meðvitaðs afturhvarfs til hins kosmíska punkts 

                         
    3 S.S. I, 100-108. 
    4 Í bók sinni Five Years of Theosophy, bls. 102 segir Subba Rao:  
„Það má gefa þá almennu reglu, að í hvert sinn sem sjö verur eru nefndar 
í hinum fornu dulfræðivísindum Indlands, og gildir einu í hvaða samhengi 
það gerist, verður að gera ráð fyrir því að þessar sjö verur hafi orðið 
til úr þrem upprunalegum verum, og að þessar þrjár verur hafi þróast 
frá einni veru eða mónad.  Það er þekkt dæmi að hinir sjö geislar 
sólkerfisgeislans eru þróaðir út frá frumgeislunum þrem; og þessir þrír 
frumlitir eru til samhliða hinum fjórum aukalitum í sólargeislanum.  Á 
sama hátt eru hinar þrjár upprunalegu verur, sem sköpuðu manninn, til 
samhliða í honum ásamt hinum fjórum minni verum sem urðu til við 
mismunandi samsetningar hinna þriggja upprunalegu vera.“  Sjá einnig 
S.D. I, 190,191. 
    5 Sjá S.D. I, 100, 108.  Einnig stansa III, 7A. 
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samfjöllunar þeirra (hér er orðið „meðvitaður“ meginatriðið), eða sameiningar þeirra við 

uppsprettu sína.  Uppspretta þeirra er SÁ SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR, eins og fyrr var getið. 

 Við getum því dregið efnið saman fyrir fyrsta Logosinn eins og við gerðum fyrir hina 

Logosana: 

 

 a. Markmið hans er samfjöllun mónadanna sem eru að öðlast vitund með aðferð 

raunbirtingar og eru að öðlast eiginleika með reynslu í efninu. 

 b. Verkefni hans er að halda þeim með viljaorku hæfilega lengi í birtingu, og síðar að 

draga þá til baka og sameina þá aftur andlegri uppsprettu sinni.  Af því tilefni þarf 

að hafa í huga að fyrsti Logosinn er aðallega ráðandi hvað kosmískar verur varðar, 

eða verur utan sólkerfisins; annar Logosinn ræður sólar-lífunum; þriðji Logosinn 

ræður tungl-lífunum og sambærilegum verum annars staðar í sólkerfinu. 

   Þessa reglu má ekki útfæra í of miklum smáatriðum á meðan núverandi 

hugrænir eiginleikar mannsins eru ríkjandi.  Lausn leyndardómsins grundvallast á 

þeim skilningi, að öllu fer fram með guðlegri samvinnu sem á rætur sínar utan 

sólkerfisins.  Þar af er einnig komin sú staðreynd að fyrsti Logosinn er nefndur 

Eyðandinn, því hann er óhlutstæð hugmynd þegar litið er á hann að neðan og upp 

á við.  Starf hans er samfjöllun anda við anda, endanlegt fráhvarf þeirra úr efninu 

og sameining við kosmíska uppsprettu sína.  Hann er því sá sem veldur myrkvun, 

eða upplausn formanna, — þeirra forma sem andinn hefur horfið frá. 

   Hægt er að bregða ljósi yfir þessa sömu hugmynd, og þar með að auðvelda 

skilning, ef við skoðum hina smáheimslegu hliðstæðu.  Sálin hefur sömu stöðu 

fyrir manninum á efnissviðinu og Logosinn hefur fyrir sólkerfinu.  Hún er á 

hliðstæðan hátt hinn hvetjandi vilji, hún eyðir formum, framkallar myrkvun og er 

sú sem dregur til sín hinn innri andlega mann úr þreföldum líkama sínum til 

miðpunkts síns smáa kerfis.  Frá sjónarmiði mannsins á efnissviðinu er sálin eins 

konar ytri kosmísk vera, og þegar skilningur fæst á þessari staðreynd kann það að 

varpa ljósi á hið sanna kosmíska viðfangsefni varðandi Logosinn og „hina föngnu 

anda“, eins og kristnir menn orða það. 

 c. Aðferð hans felst í framrás; viljinn að baki þróunarinnar er hans vilji, og það er 

hann sem knýr andann áfram í gegnum þróun sína í efninu þar til hann um síðir 

losnar frá því eftir að hafa áorkað tvennu: 

   Í fyrsta lagi, hann hefur bætt eiginleika við eiginleika, hann kemur því aftur 

með þann hæfileika sem reynslan hefur getið af sér. 
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   Í öðru lagi, aukinni sveiflutíðni efnisins, glæddri af eigin orku þess, svo að 

þegar kemur að pralaja eða myrkvun verður efnið gætt tveim megineinkennum, 

— virkni, afleiðingu hagkvæmnislögmálsins, og tvíþættri segulmögnun sem 

verður ávöxtur aðlöðunarlögmálsins. 

 

 Allt þetta þrennt er undir yfirráðum samfjöllunarlögmálsins, sem er lögmál hins órofna 

vilja-til-tilvistar.  Það er ekki eingöngu ráðandi í tíma og rúmi, heldur einnig í enn víðtækari 

skilningi. 

 Þessar frumforsendur hafa verið settar fram til að reyna að sýna fram á samræmi allrar 

heildarinnar.  Notkun orða takmarkar og hjúpar hugmyndina; orðin hylja bókstaflega eða fela 

hugsanir, draga úr skýrleika þeirra og rugla þær með tjáningu.  Auðveldara er að átta sig á fyrsta 

og öðrum Logosinum í megindráttum (þar sem þeir eru afleiðing af hlutlægri birtingu hins 

upprunalega anda), heldur en innræðara starfi fyrsta Logossins sem felst í hinum hvetjandi vilja. 

 Með hugtökum eldsins mætti fá annað sjónarmið til nánari útskýringar. 

 Þriðji Logosinn er eldur í efni.  Hann lífgast af viðnámi og nær hraða og aukinni 

sveiflutíðni með hverfingu sviðanna, vegna viðnámsins sem gagnkvæmt samspil þeirra veldur. 

 Annar Logosinn er sólareldur.  Hann er blanda efniselds og rafmagnselds andans, sem í 

tíma og rúmi myndar þann eld sem við nefnum sólareld.  Hann er eiginleiki logans, eða sá 

logakjarni sem verður til við þennan samruna.  Hliðstæðu má sjá í geislandi eldi efnisins og í 

útgeislun t.d. frá hinni miðlægu sól, plánetu eða manni, — en sú síðastnefnda kallast seguláhrif.  

Útgeislun mannsins, eða hin einkennandi sveiflutíðni, er afleiðing af blöndun anda og efnis og 

hinni hlutfallslegu hæfni efnisins eða formsins til að mæta kröfum lífsins hið innra.  Hið hlutlæga 

sólkerfi, eða raunbirting sólarinnar, er afleiðing af blöndun anda (rafmagnselds) og efnis 

(viðnámselds), og útgeislun Sonarins í tíma og rúmi er háð hæfni efnisins og formsins til að mæta 

kröfum lífsins hið innra. 

 Fyrsti Logosinn er rafmagnseldur, eldur hins hreina anda.  Í raunbirtingu er hann þó 

Sonurinn, því með sameiningu við efni (móðurina) verður Sonurinn til, og af Syninum þekkist 

Faðirinn.  „Ég og Faðirinn erum eitt“6 er dulfræðilegasta setning hinnar kristnu Biblíu, því hún 

vísar ekki aðeins til sameiningar mannsins við uppsprettu sína, mónadinn í gegnum sálina, heldur 

einnig til sameiningar alls lífs við uppsprettu sína, meginþátt viljans, fyrsta Logosinn. 

 Við munum nú leitast við að halda okkur eingöngu við viðfangsefnið um eld efnisins og 

þau virku áhrif sem hann hefur á hjúpana sem hann lífgar og þær orkustöðvar sem falla aðallega 

                         

    6 Biblían, Jóhannes, 10:30. 
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undir yfirráð hans. 

 Okkur hefur verið sagt, og það er almennt viðurkennt, að áhrif hitans í efninu veldur þeirri 

hreyfingu sem við nefnum snúningshreyfingu, eða hverfingu sviðanna.  Í sumum fornum bókum, 

og meðal þeirra eru nokkrar ófáanlegar á vesturlöndum, er sagt að öll himinhvelfingin sé gríðarstór 

kúla sem snýst hægt eins og gífurlega stórt hjól, og í snúningi sínum ber það með sér öll 

stjörnukerfi og vetrarbrautir alheimsins ásamt heimunum sem í þeim felast.  Þessa staðhæfingu er 

takmarkaður hugur mannsins ófær um að sanna á núverandi þroskastigi og með þeim vísindabún-

aði sem tiltækur er, en (eins og allar dulfræðilegar fullyrðingar) felur hún í sér frjóanga hugsunar, 

vísi sanninda og vísbendingu um lausn á ráðgátu alheimsins.  Að þessu sinni látum við nægja að 

segja, að hverfing sviðanna innan sólkerfisins sé viðurkennd dulfræðileg staðreynd, og að margt 

bendi til þess að vísindin muni setja fram þá tilgátu að takmörkunarhringur sólkerfisins hverfist á 

svipaðan hátt á sínum sérstaka stað meðal stjörnukerfanna.  En við munum ekki fjalla nú um þessa 

hlið viðfangsefnisins, heldur taka þess í stað fyrir snúningshreyfingu sólkerfissviðanna og 

innihalds hvers sviðs — allra hinna minni sviða á öllum stigum — með það ætíð skírt í huga að 

við erum nú einfaldlega að ræða um áskapaða eiginleika sjálfs efnisins, en ekki efni í samvinnu 

við andstæðu sína, andann, en sú samvinna veldur þeirri hreyfingu sem nefnd er spíralhverfing. 

 

 II.  ÁHRIF SNÚNINGSHREYFINGAR 

 

 Öll svið í hinum stórheimslega líkama snúast.  Þessi snúningshreyfing framkallar 

eftirfarandi áhrif: 

 

 1. Aðgreining gerist við snúningshreyfingu.  Þannig aðgreinast öll sviðin og mynda, 

eins og við vitum, eftirfarandi atóm-einingar: 

 a. Sólkerfið sem kosmískt atóm.  Öll önnur svonefnd atóm innan þess teljast samsett 

atóm eða sameindir. 

 b. Sviðin sjö sem sjö gríðarstór hnattsvið.  Snúningsstefna þeirra fer eftir stefnu 

breiddarbauganna innan sólkerfisins. 

 c. Geislarnir sjö sem hinar sjö formhulur andans í kúluformi, eða sem hnattsvið lita.  

Snúningsstefna þeirra fer eftir stefnu lengdarbauganna.  Ásamt sviðunum sjö 

mynda þær gríðarstórt samfléttað netkerfi.  Þessar tvær gerðir hnattformaðra sviða 

mynda allt sem til er innan sólkerfisins og eru orsökin að hnattlögun þess. 

 

 Við skulum nú draga athyglina frá hinum ídveljandi vitundum þessara þriggja atómgerða 
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og einbeita okkur að þeim skilningi að hvert svið er gríðarstór hnöttur efnis sem knúinn er áfram 

af innri hita og hreyfist eða snýst í vissa átt.  Sérhver ljósgeisli, af hvaða lit sem er, er einnig 

ákaflega fíngert efnissvið sem snýst í stefnu er gengur þvert á stefnu sviðanna.  Þessir geislar hafa 

geislunaráhrif hver á annan með gagnkvæmu samspili sínu.   Það er með nálgun hins dulda hita 

efnisins og samspili þess hita við önnur hnattsvið að til verður sú samheild sem nefnd er 

„viðnámseldur“. 

 Í tengslum við þessar tvær gerðir hnattsviða má segja til skýringar og glöggvunar að: 

 a. Sviðin snúast frá austri til vesturs. 

 b. Geislarnir snúast frá norðri til suðurs. 

 Hér verða nemar að hafa í huga að ekki er verið að ræða um neina sérstaka staðsetningu í 

rúmi; við gerum þessa aðgreiningu og notum þessi orð einfaldlega til að gera torskilda hugmynd 

skiljanlegri.  Frá sjónarmiði geislanna og sviðanna í heild sinni er ekkert til sem heitir norður, 

suður, austur eða vestur.  En hér er að finna samsvörun og mjög athyglisvert atriði, en þó all flókið.  

Það er einmitt með þessu samspili að starf hinna fjögurra Maharajah eða Karmadrottna er gert 

mögulegt; líta má á ferndina og allar samsetningar af fjórum sem eina af grunnsamsetningum efnis 

sem verður til við hina tvígreindu hverfingu sviða og geisla. 

 

 Sviðin sjö, sem einnig eru atóm, hverfast um sinn eigin öxul og laga sig að því sem krafist 

er af öllum atómískum lífum. 

 Hin sjö millisvið sviðs, sem við nefnum sviðsstig, samsvara sólkerfinu einnig; öll sviðin 

hafa í sér sjö hjól eða millisvið sem hverfast af eigin getu, vegna innri hita — hita 

efnisins sem þau eru gerð úr. 

 Hnattsvið eða atóm hvaða forms sem er, allt frá formi Logossins, sem við höfum fjallað 

um að nokkru leyti, til frumeindar efnisins og þeirra sameinda sem notuð eru til að 

byggja upp efnislíkamann, birta svipaðar hliðstæður og samsvaranir. 

 

 Öll þessi hnattsvið hlíta vissum reglum, uppfylla sérstök skilyrði og einkennast af sömu 

grundvallareiginleikum.  Við munum síðar athuga nánar þessi skilyrði, en nú verðum við að halda 

áfram að skoða afleiðingar snúningshreyfingar. 

 

 2.  Skriðþungi, orsakast af snúningshreyfingu og leiðir til fráhrindingar.  Við höfum rætt 

um lögmál höfnunar eða fráhrindingar sem eina af hliðargreinum hins mikla hagkvæmnislögmáls 

sem ræður öllu efni.  Fráhrinding verður til við snúningshreyfingu og er grundvöllur þeirrar 

aðgreiningar sem kemur í veg fyrir snertingu milli atóma, heldur plánetunum vel aðgreindum á 
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braut sinni; þessi kraftur heldur þeim í vissri fjarlægð frá miðpunkti kerfisins og gerir einnig 

sviðunum og sviðsstigunum kleift að viðhalda sínu sérstaka efnislega einkenni.  Hér má sjá 

upphafið að hinni ævafornu baráttu anda og efnis sem einkennir alla efnislega birtingu, annar 

aðilinn starfar samkvæmt lögmáli aðlöðunar og hinn samkvæmt lögmáli fráhrindingar.  Um aldir 

og árþúsundir heldur baráttan áfram, og mótstaða efnisins verður smátt og smátt minni.  Hinn 

aðlaðandi máttur andans er smátt og smátt (svo hægfara að það greinist vart frá efnislegu 

sjónarmiði) að veikja mótstöðu efnisins þar til, við lok hins stærra sólkerfistímabils, að eyðing 

(eins og það er nefnt) verður ríkjandi, og lögmál fráhrindingar hefur lotið í lægra haldi fyrir 

lögmáli aðlöðunar.  Það sem hér um ræðir er eyðing forma en ekki eyðing efnis, því efnið sjálft 

eyðist ekki.  Þetta má sjá í hinu smáheimslega lífi, því það er orsökin að eyðingu forms sem 

viðheldur sér sem aðgreindri einingu með þeirri aðferð einmitt að hrinda frá sér öllum öðrum 

formum.  Þetta á einnig við um tunglið, hægfara og ómerkjanlega, sem forðast ekki lengur jörðina 

og gefur henni af efni sjálfs síns.  H.P.B. minnist á þetta í the Secret Doctrine, og ég hef hér bent 

á lögmálið sem ræður þessari atburðarás.7,8 

 

 3.  Viðnámsáhrif á alla aðra atóm-hjúpa sem veldur: 

 a. Lífskrafti atómsins, 

 b. samloðun atómsins, 

 c. starfshæfni þess. 

 d. Hita sem það gefur því samsetta formi sem það er hluti af.  Það getur verið hiti 

vegna snúnings plánetu innan stórheimsformsins eða snúningur frumu í 

efnislíkamanum innan smáheimsformsins. 

 e. Hinum endanlega bruna eða upplausn sem gerist þegar hinir duldu og geislandi 

eldar hafa náð vissu stigi.  Í þessu felst leyndardómur hinnar endanlegu myrkvunar 

eða pralaja, en það gerist ekki nema sameiginlega með hinum eldunum tveim, 

sólareldi og rafmagnseldi. 

 

 4.  Ísog í gegnum þá dæld eða lægð sem sjá má á öllum snúandi hnattsviðum atómefnis á 

þeim stað á yfirborðinu sem samsvarar því sem nefnt er norðurpóll plánetu.  Nokkra hugmynd um 

                         

    7 „Tunglið (fylgihnöttur jarðar) gaf alla orku sína og hæfileika 
efnisþéttasta hnetti plánetukeðjunnar okkar (hnetti D, „Jörðinni“); og 
eftir að tunglið hafði yfirfært allt sitt yfir í nýja miðstöð varð það 
lífvana og hætti sjálfstæðri snúningshreyfingu eftir fæðingu 
jarðarinnar.“  S.D. I, 179. 
    8 S.D. I, 179. 
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það, sem ég er að leitast við að gefa til kynna, má fá með athugun á atóminu eins og því er lýst í 

bók Babbits „Principles of Light and Colour,“ og síðar í bókinni „Occult Chemistry“ eftir frú 

Beasant.  Þessi lægð orsakast af straumi geisla sem gengur þvert á snúningshreyfingu sviðsins og 

leitar niður frá norðri til suðurs að miðpunkti.  Á þeim stað hefur hún tilhneigingu til að auka hinn 

dulda hita, valda auknum skriðþunga og efla þá sérstöku eiginleika sem einkenna uppsprettu 

geislunarinnar.  Þetta ísog ytri geislunar er ástæðan fyrir því að öll hnattsvið eru öðrum háð.  

Hliðstæðu er að finna í hringrás geislaorkunnar í gegnum sviðin.  Þó að öll atóm séu sögð kúlulaga, 

er nákvæmara orðaval að lýsa þeim sem kúlu með lítilsháttar lægð á einum stað, þar er 

innstreymisstaður kraftsins sem lífgar efni kúlusviðsins.  Þetta á við um öll kúlusvið, allt frá 

sólkerfinu til þess atóms efnis sem við nefnum frumu í efnislíkama.  Inn um lægðina í efnisatóm-

inu flæðir hinn lífgefandi kraftur að utan.  Sérhvert atóm er bæði pósitíft og negatíft; það er 

móttækilegt eða negatíft gagnvart hinum innstreymandi krafti og pósitíft eða geislandi að því er 

varðar eigin útgeislun og í tengslum við áhrif þess á umhverfi sitt. 

 Hið sama má einnig fullyrða um ytri mörk áhrifasviðs sólkerfisins í heild sinni gagnvart 

kosmísku umhverfi sínu.  Inn í sólkerfið flæðir kraftur úr þrem áttum um þrjár rásir: 

 a. Frá sólinni Síríus, 

 b. frá Sjöstirninu og  

 c. frá Stóra birninum. 

 Hér vil ég benda á tengsl eða hliðstæðu þessa við það sem sagt var fyrr í bókinni þegar 

rætt var um geislun sólarinnar og aðkomurásir hennar.  Þessa strauma eða geislanir nefnum við: 

 a. Akasha, 

 b. rafmagn og 

 c. prönu. 

 Við íhugun á dulfræðilegri merkingu þess sem hér hefur verið látið í té er mögulegt að 

útskýra einn hluta hennar, en neminn verður sjálfur að ráða fram úr hinum tveim.  Sjöstirnið er 

uppspretta rafmagnsorku fyrir sólkerfið.  Sólin okkar er hjartastöð eða kærleiksþáttur Logossins 

(sem sjálfur er hjarta ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR), sambærilega er Sjöstirnið hinn 

gagnstæði kvenkynspóll Brahma.  Hugleiðið þessa staðhæfingu því margt er í henni fólgið. 

 Hér hafa verið lagðar fram vissar víðtækar staðhæfingar um snúningshreyfingu efnis og 

afleiðingarnar sem sú hreyfing hefur á hin mismunandi hnattsvið.  Það sem staðhæft er um eitt 

hnattsvið eða atóm má staðhæfa um þau öll, ef um er að ræða einhvers konar dulfræðilega 

framsögn sanninda, og við ættum að geta greint eftirfarandi fjögur áhrif: 

 1. Aðgreiningu, hin fráhrindandi áhrif, 

 2. skriðþunga, hin innri áhrif, 
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 3. núningsmótstöðu, hin ytri áhrif, 

 4. ísog, hin móttækilegu eða aðlaðandi áhrif, 

í sérhverri tegund og gráðu atóms, — sólkerfi, sól, plánetu, sviði, geisla, sálarlíkama eða frumu í 

efnislíkamanum. 

 

 III.  EIGINLEIKAR SNÚNINGSHREYFINGAR 

 

 Öll svið sem snúast einkennast af þrem eiginleikum, tregðu, hreyfanleika og hrynjandi. 

 

 1.  Tregða.  Þessi eiginleiki er undantekningalaust ráðandi hjá sérhverju atómi við dögun 

raunbirtingar, við upphaf sólkerfistímabilsins eða hins mikla stórtímabils (mahamanvantara eða 

eitt hundrað ára Brahma), við upphaf hnattakeðju, hnattar og allra hnattlaga forma.  Þessi 

fullyrðing á því við um samheild allra raunbirtra forma innan sólkerfisins. 

 Við skulum hafa það skýrt í huga að viðfangsefni okkar er ekki vitund sem slík, heldur 

hinir þrír eiginleikar sjálfs efnisins.  Tregða orsakast af skorti á virkni og því að eldar efnisins eru 

í hvíld.  Á tímum myrkvunar eða pralaja verða eldarnir ekki fyrir örvuninni sem orsakast af 

samsöfnun atóma í form og því samspili forma sem fylgir í kjölfarið, en þeir eru samt til staðar í 

óvirku ástandi.  Þegar form eru til og lögmál aðlöðunar og fráhrindingar fara að hafa áhrif, og gera 

þar með geislun mögulega, þá verður örvun, geislunaráhrif koma til sögu og hægfara hröðun á sér 

stað.  Um síðir verður það til þess, innan frá atóminu sjálfu með eigin snúningshreyfingu þess, að 

næsti eiginleiki efnisins birtist. 

 

 2.  Hreyfanleiki.  Eðlislægir eldar efnisins eru orsökin að snúningshreyfingu þess.  Um 

síðir veldur snúningshreyfingin geislun.  Geislun efnisins, afleiðing af tvígreindum hita þess, hefur 

óhjákvæmilega áhrif á önnur nálæg atóm í umhverfinu (ekki skiptir máli hvort það umhverfi er 

kosmískur geimur, sólkerfisgeimur eða ummál efnislíkama mannsins).  Þessi áhrif og samspil 

valda fráhrindingu og aðlöðun í samræmi við hleðslu hinna kosmísku, sólkerfislegu eða efnislegu 

atóma.  Um síðir leiðir þetta til formmyndunar; líkamar, eða samsöfnun forma, verða til og vara 

um lengri eða skemmri tíma þar til þriðji eiginleikinn er orðinn ráðandi og virkur. 

 

 3.  Hrynjandi, það er hið fullkomna jafnvægisástand.  Þessi fullkomni jafnvægispunktur 

veldur vissum sérstökum áhrifum sem hægt væri að telja upp og íhuga, jafnvel þótt þau gætu virst 

þversagnir og ósættanlegar andstæður fyrir hinum takmarkaða huga okkar. 

 Takmarkanirnar liggja hjá okkur og í notkun orða, en ekki í neinni raunverulegri 
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ónákvæmni.  Þessi áhrif eru: 

 

 a. Upplausn forma, 

 b. lausn kjarnans sem formin hafa geymt í sér, 

 c. aðgreining anda og efnis. 

 d. Lok tímaskeiðs, hvort sem það er tímaskeið plánetu, manns eða sólkerfis, 

 e. myrkvun, eða endir hlutlægni eða raunbirtingar, 

 f. afturhvarf kjarnans til uppsprettu sinnar, og hið aðgreinda efni rennur aftur saman 

við rót efnisins, 

 g. endalok tíma og rúms eins og við skiljum þau hugtök, 

 h. sameining eldanna þriggja og sjálfkviknaður bruni, ef hægt er að orða það svo, 

 i. samræmd og samstiga virkni efnisins í hinum þrem tegundum hreyfingar — 

snúningshreyfing, spíralhverfing og framskrið.  Gagnkvæmt samspil elda efnis, 

huga og anda veldur þessari sameinuðu hreyfingu. 

 

 Þegar stigi hrynjandi eða jafnvægis er náð í sólkerfi, sviði, geisla, sálarlíkama eða 

efnislíkama, er íbúandi formsins laus úr fjötrum; hann getur horfið aftur til uppsprettu sinnar og 

er frjáls úr hjúpnum sem hingað til hefur verið sem fangelsi fyrir hann; og hann getur komist frá 

því umhverfi sem hann hefur nýtt til að afla sér reynslu og hefur verið vettvangur baráttu milli 

andstæðnanna.  Hjúpurinn eða formið leysist þá upp af sjálfsdáðum. 

 

 IV.  SNÚNINGSHREYFING OG TÁKNFRÆÐI 

 

 Öll snúandi hnattsvið efnis má tákna með hinum sömu almennu kosmísku táknum sem 

notuð eru til að lýsa þróun. 

 1.  Hringur.  Þetta tákn stendur fyrir afmörkunarhring óaðgreinds efnis.  Það stendur fyrir 

sólkerfi eða hinn logoíska líkama etherískt séð; það stendur fyrir plánetu eða líkama himnamanns 

etherískt séð; það stendur fyrir líkama manns, einnig etherískt séð; það stendur fyrir þá alla við 

upphafið eða á fyrsta tímaskeiði raunbirtingarinnar.  Að síðustu stendur það fyrir einstaka frumu 

í líkama mannsins og atóm efna- eða eðlisfræðingsins. 

 2.  Hringur með punkt í miðju.  Þetta tákn merkir birtingu hita í hjarta efnisins; eldspunktur, 

andartak hinnar fyrstu snúningshreyfingar, fyrsta tilhneiging atómsins, örvuð af duldum eldi, til 

að komast inn í áhrifasvið annars atóms.  Þetta veldur fyrstu geisluninni, fyrstu áhrifunum frá 

togkrafti aðlöðunar og um leið fráhrindingar og orsakar að fram kemur: 
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 3.  Tvískiptur hringur.  Þetta tákn er til marks um virka snúningshreyfingu og byrjun á 

hreyfanleika efnisatómsins.  Það felur einnig í sér framlengingu á áhrifum hins pósitífa miðpunkts 

innan efnisatómsins þar til þau ná frá miðpunktinum að yfirborðinu.  Á þeim stað sem þau snerta 

yfirborðið næst tengsl við áhrif annarra atóma í umhverfinu; útgeislun hefst og dældin á yfirborð-

inu myndast til marks um inn- og útstreymi krafts eða hita. 

 Við erum hér eingöngu að sýna efnislega hagnýtingu kosmískra tákna og fjöllum aðeins 

um raunbirtingu frá hreinu efnislegu sjónarmiði.  Sem dæmi má nefna að við notum táknið hring 

með punkt í miðju um hnattsvið efnis og punkt dulins hita.  Á þessu stigi erum við ekki að fjalla 

um efni lífgað af veru, sem er fyrir efninu punktur meðvitaðs lífs. 

 Athugun okkar einskorðast við efni og dulinn hita, ásamt afleiðingum snúningshreyfingar 

geislandi hita og tilheyrandi samspili atómískra hnattsviða.  Við erum því að fjalla um það atriði 

sem við ætluðum okkur í þessum fimmta þætti, hreyfingu í hjúpunum. 

 4.  Fjórskiptur hringur.  Þetta tákn er hinn sanni hringur efnis, hinn jafnarma kross Heilags 

anda sem persónubirting virks vitsmunaefnis.  Það sýnir fram á fjórvíddareiginleika efnis og 

streymi eldsins í fjórar áttir.  Þríþætt geislun hans er táknuð með þríhyrningunum sem afmarkast 

af útlínum krossins.  Hér birtist fjórgreind snúningshreyfing allra atóma.  Með því er ekki átt við 

getu hvers atóms til að snúast fjórum sinnum heldur fjórvíddareiginleika snúningshreyfingarinnar 

sem stefnt er að og er jafnvel nú að verða sjáanleg í efni í þessari núverandi fjórðu umferð og 

fjórðu hnattakeðju.  Sannindi og nákvæmni þessa tákns verður viðurkennt þegar fimmti 

atómvafningurinn eða fimmti orkustraumurinn gerist virkur og maðurinn getur skilið snúnings-

hreyfingu í fjórum víddum.  Þá mun sjást að allir hjúpar sem þróast frá ástandi tregðu til hrynjandi, 

í gegnum ástand hreyfanleika, fara í gegnum öll stigin.  Þetta á jafnt við um hjúpa logoss, geislana 

sem himnamenn hjúpa sig í, sviðin sem mynda líkama vissra sólarvera, orsakalíkamann (hjúp 

sálarinnar á hugarsviðinu), etherþátt efnislíkama mannsins eða frumu í þeim etheríska líkama.  Öll 

þessi efnisform (í etherísku efni sem er hið sanna efni allra forma) eru í upphafi óaðgreind egglaga 

form; þau fá síðan virka snúningshreyfingu og birta dulinn hita; þessu næst raunbirta þau 

tvígreiningu, eða dulinn og geislandi eld; birting þeirra beggja leiðir til fjórvíddarvirkni, eða þess 

að hjólið eða hið snúandi form snýst inn í sjálft sig. 

 5.  Svastika (þórshamar, réttur hakakross).  Táknið merkir að eldurinn fer smám saman 

að streyma út fyrir yfirborðið og snýst umhverfis og geislar frá öllu yfirborðinu, en takmarkast 

ekki við það að streyma frá miðpunktinum að yfirborðinu.  Þetta táknar fullkomna virkni í öllum 

stigum efnis, þar til að lokum það verður að blossandi eldshjóli, sem snýst á alla vegu með 

geislandi rásum elds frá miðpunktinum að takmörkunarhringnum, — eldur hið innra, eldur hið 

ytra og allt umhverfis þar til hjólið sjálft eyðist og ekkert er eftir nema eldur, fullkomnaður. 
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 V.  HREYFING OG ORKUSTÖÐVARNAR 

 

 Við getum fjallað um orkustöðvarnar með þrenns konar hætti.  Margt hefur verið rætt og 

ritað um orkustöðvarnar, og mikil dulúð hefur ríkt um þetta efni sem hefur vakið forvitni hins 

fáfróða og hefur freistað margra til að fikta við það sem þá varðar ekkert um.  Ég mun leitast við 

að gefa nánari útskýringar og veita nýtt sjónarhorn við athugun á þessu flókna viðfangsefni.  

Markmið mitt er alls ekki það að gefa upp reglur og upplýsingar sem geta gert mönnum kleift að 

lífga þessar orkustöðvar og gera þær virkar.  Ég vil koma hér á framfæri alvarlegri viðvörun.  Lát 

manninn ástunda í lífi sínu háleita fórnfýsi og ögun sem mun hreinsa lægri starfstæki hans og gera 

þau auðsveip; lát hann einnig leitast við af fremsta megni að hreinsa og hafa stjórn á hjúpum 

sínum.  Sé þetta gert mun maðurinn uppgötva, þegar hann hefur bæði hækkað og staðgað 

sveiflutíðni sína, að þroski og virkni orkustöðvanna hefur þróast samstiga í sömu átt.  Starfið hefur 

unnist með æskilegum hætti án þess að um beina þátttöku af hans hendi hafi verið að ræða.  Miklar 

hættur og skelfileg ógæfa mæta þeim manni sem vekur orkustöðvarnar með óleyfilegum aðferðum 

og gerir tilraunir með elda líkama síns án þess að hafa yfir hinni nauðsynlegu tæknilegu þekkingu 

að ráða.  Með viðleitni sinni getur honum tekist að vekja eldana og örva virkni orkustöðvanna, en 

hann mun gjalda fyrir fávisku sína með því að efni eyðist, líkams- eða heilavefir brenna, brjálsemi 

ásækir hann og greiður aðgangur opnast fyrir óæskilega og eyðandi strauma og krafta.  Það er ekki 

af hugleysi að farið er varlega og með gætni í þessum efnum varðandi hið innra líf; það er af 

skynsemi og ábyrgðartilfinningu.  Leitandinn þarf því að gera þrennt: 

 

 1. Hreinsa, aga og ummynda hið þrígreinda lægra eðli sitt. 

 2. Afla sér þekkingar um sjálfan sig og efla huglíkama sinn; byggja sálarlíkamann 

með góðum verkum og hugsunum. 

 3. Þjóna mannkyninu í algerri sjálfsafneitun. 

 

 Með því móti uppfyllir hann lögmálið, hann býr með sjálfum sér réttar aðstæður fyrir 

þjálfun, gerir sig hæfan fyrir beitingu vígslusprotans og dregur þannig verulega úr hættum þeim 

sem fylgja vöknun eldsins. 

 Hið eina sem hægt er að gera í þessu riti er að varpa nokkru nýju ljósi á orkustöðvarnar, 

sýna fram á innbyrðis tengsl þeirra og rekja afleiðingarnar sem rétt þróun þeirra mun valda.  Í 

þessu skyni munum við skipta efninu niður í eftirfarandi kafla: 
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 1. Eðli orkustöðvanna. 

 2. Orkustöðvarnar og geislarnir. 

 3. Orkustöðvarnar og kúndalíni. 

 4. Orkustöðvarnar og skilningarvitin. 

 5. Orkustöðvarnar og vígsla. 

 

 Eins og sjá má af ofangreindri upptalningu er efnið ekki aðeins ákaflega viðamikið heldur 

einnig mjög flókið.  Ástæðan er aðallega sú að menn eru ekki í aðstöðu til að sannreyna það sem 

sagt er.  Þeir verða því að taka við fullyrðingum þeirra sem halda því fram að þeir viti, þar til sá 

tími kemur að mannkynið hefur almennt yfir skyggnigáfu að ráða.  Þegar maðurinn getur séð og 

sannað sjálfur, verður mögulegt að ganga úr skugga um sannleiksgildi þessara fullyrðinga, en sá 

tími er ekki runninn upp nema fyrir fáeina. 

 

1. Eðli orkustöðvanna. 

 

 Við tökum nú fyrir fyrsta atriðið.  Ætlun mín er að telja upp orkustöðvarnar sem fjallað 

verður um í þessu riti.  Ég mun halda mig við fyrri framsetningu og fjalla ekki um allar stöðvarnar, 

heldur aðeins þær sem varða náið fimmgreinda þróun mannsins. 

 Við lok sinnar löngu pílagrímsfarar hefur maðurinn, eins og áður hefur verið greint frá, 

gengið í gegnum hin fimm ríki náttúrunnar á leið sinni til baka að uppsprettu sinni: 

 1. Steinaríkið, 

 2. jurtaríkið, 

 3. dýraríkið, 

 4. mannríkið, 

 5. andlega ríkið, ofar hinu mennska, 

og hefur fullþroskaða vitund í fimm heimum: 

 1. Efnisheiminum, 

 2. tilfinninga- eða geðheiminum, 

 3. hugarheiminum, 

 4. innsæis- eða búddíska heiminum, 

 5. andlega, atmíska eða nirvaníska heiminum, 

með atbeina fimm skilningarvita og hliðstæðna þeirra á öllum sviðunum fimm, en þau eru: 

 1. Heyrnarskyn, 

 2. snertiskyn, 
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 3. sjónskyn, 

 4. bragðskyn, 

 5. lyktarskyn. 

 Við upphaf fimmtu umferðar hnattakeðjunnar hafa þrír fimmtu hlutar mannkynsins náð 

þessu stigi og hafa fimm skilningarvit sín fullvirk í lægri heimunum þrem.  Þeir munu svo ná sömu 

hæfni í æðri heimunum tveim á síðustu tveim umferðartímabilunum.  Af þessu tilefni vil ég benda 

á staðreynd sem almennt er lítt þekkt.  Á hinum fimmgreinda þróunarferli mannsins í þessu 

sólkerfi eru tvö síðustu umferðartímabil hverrar hnattakeðju, og sjötti og sjöundi kynstofn hvers 

heimstímabils, ætíð tímabil samfjöllunar; hlutverk þeirra er að safna saman og samfjalla það sem 

áunnist hefur í hinum fimm fyrri.  Til dæmis má nefna að sjötti og sjöundi kynþáttur núverandi 

kynstofns munu samfjalla það sem hinir fimm fyrri hafa aflað.  Samsvörunina er að finna í þeirri 

staðreynd að í þessu sólkerfi eru tvö æðri sviðin (guðlega sviðið og mónadsviðið) samfjallandi 

svið.  Annað er samfjöllunarsvið Logossins, frá því tekur hann til sín afrakstur raunbirtingarinnar; 

hitt er svið samfjöllunar fyrir mónadinn þar sem hann safnar saman og tekur til sín ávexti hinnar 

hlutlægu tilveru. 

 Í þessu riti munum við því einskorða umfjöllun okkar við orkustöðvarnar sem tengjast 

þróun fíngerðari líkamanna, en minnast ekki á þær stöðvar sem tengjast þróun og tímgun hins 

þétta efnislíkama.  Orkustöðvarnar eru fimm talsins: 

 

 1. Stöðin við mænurót, sú eina í umfjöllun okkar sem hefur efnisleg áhrif. 

 2. Stöðin staðsett við sólarplexusinn, sú mikilvægasta í líkamanum frá sjónarmiði 

geðsviðsins. 

 3. Stöðin í hálsinum, sú mikilvægasta frá sjónarmiði hugarsviðsins. 

 4. Stöðin nálægt hjartanu; hún hefur dulfræðileg tengsl við innsæissviðið. 

 5. Stöðin ofan við hvirfilinn; hún er kórónan og tengist andlega sviðinu. 

 

 Við fjöllum ekki um lægri tímgunarstöðvarnar, né heldur miltisstöðina sem hefur bein 

tengsl við etherlíkamann og sér um miðlun prönuorku; um þær hefur áður verið rætt. 

 Orkustöðvarnar í manninum lúta í grundvallaratriðum að þætti ELDS í manninum, eða 

hinum guðlega anda.  Þær tengjast með ákveðnum hætti mónadinum, eðlisþætti viljans, 

ódauðleikanum, tilvistinni, lífsviljanum og hinum eðlislægu máttargáfum andans.  Þær eiga ekkert 

skylt við raunbirtingu hlutveruleikans, þær tengjast krafti eða mætti hins guðlega lífs.  Hin 

stórheimslega hliðstæða felst í kraftinum sem stjórnar stjörnuþokunum og mótar úr þeim plánetur 

eða hnattlaga form með krafti snúningshreyfingar.  Allar þessar plánetur eru tjáning „lífsvilja“ 
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einhverrar kosmískrar veru, og krafturinn, sem hvirflaði, snéri, mótaði, þétti og viðheldur enn í 

samhangandi formi, er kraftur einhverrar kosmískrar lífveru. 

 Kraftur þessi á upptök sín á kosmíska hugarsviðinu, frá vissum miklum brennipunktum 

þar, stígur niður á kosmíska geðsviðið og myndar þar hliðstæða brennipunkta, og finnur sér 

útstreymistaði á fjórða kosmíska ethersviðinu (innsæissviði sólkerfisins okkar) í vissum miklum 

orkustöðvum.  Þessar orkustöðvar endurspeglast eða endurmyndast í hinum þrem heimum 

mennskrar viðleitni.  Himnamennirnir hafa því orkustöðvar á þrem sviðum sólkerfisins, staðreynd 

sem hafa þarf í huga. 

 

 a. Á mónadsviðinu, sviði geislanna sjö. 

 b. Á innsæissviðinu, þar sem meistararnir og lærisveinar þeirra mynda hinar fjörutíu 

og níu orkustöðvar í líkömum Himnamannanna sjö. 

 c. Á fjórða ether efnissviðsins, þar sem hinar heilögu plánetur, eða hinir þéttu 

efnislíkamar Himnamannanna, eru staðsettir. 

 

 Hér er enn á ný hægt að rekja hina smáheimslegu hliðstæðu:  Orkustöðvarnar í manninum 

eru staðsettar á hugarsviðinu, þaðan sem hvötin til efnislegrar tilveru, eða viljinn til að holdgast, á 

rót sína að rekja.  Frá þeim stað má rekja þær til geðsviðsins og að lokum til ether-sviðsstiganna, 

fjórða ethersins, þar sem þær ganga nokkurn veginn í gegnum sömu þróun og orkustöðvar 

plánetunnar, og eru tæki til raunbirtingar í heimi hlutveruleikans, þar eð þær eru miðstöðvar krafts. 

 Orkustöðvarnar eru eingöngu myndaðar úr krafti sem streymir frá sálinni, en sálin miðlar 

honum frá mónadinum.  Hér er skýringin á hinni stigvaxandi örvun orkustöðvanna sem gerist 

þegar sálin tekur stjórnina, eða verður virk, og síðar meir mónadinn (eftir vitundarvígslu), og 

veldur þannig breytingum og vaxandi lífsþrótti í þessum kúlum elds eða hreinnar líforku. 

 Þegar því orkustöðvarnar starfa með fullkomnum hætti mynda þær þann „líkama elds“ 

sem um síðir er hið eina sem er eftir, í byrjun fyrir manninn í heimunum þrem og síðar fyrir 

mónadinn.  Þessi líkami elds er „hinn óforgengilegi líkami“9 sem Páll postuli ræðir um.  Hann er 

afrakstur þróunarinnar, hins fullkomna samruna eldanna þriggja sem að lokum eyða forminu.  

Þegar formið hefur eyðst er þessi óáþreyfanlegi andlegi eldlíkami eftir, einn hreinn logi, sem 

einkennist af sjö geislandi orkustöðvum kraftmeiri bruna.  Þessi rafmagnseldur er afleiðing af 

samruna pólanna tveggja og á andartaki algjörrar sameiningar er hann vitnisburður um dulfræðileg 

                         

    9 Biblían, Fyrra Korintubréf Páls postula, XV, 53. 
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sannindi orðanna „Vor Guð er eyðandi eldur.“10 

 Af orkustöðvunum teljast þrjár þeirra vera meginorkustöðvar, þar eð þær eru fulltrúar 

hinna þriggja meginþátta hins þrígreinda mónads — Vilja, Kærleika og Vitsmuna: 

 

 1. Höfuðstöðin.....Mónadinn.  Vilji eða máttur. 

 2. Hjartastöðin....Sálin.  Kærleikur og viska. 

 3. Hálsstöðin......Persónuleikinn.  Virkni eða vitsmunir. 

 

 Hinar orkustöðvarnar tvær lúta aðallega að etherlíkamanum og geðsviðinu.  Hálsstöðin 

samfjallar allt líf persónuleikans, og tengist með ákveðnum hætti hugarsviðinu.  Hún samfjallar 

sviðin þrjú æðri sviðunum tveim og orkustöðvarnar þrjár hinum tveim orkustöðvunum, hjartanu 

og höfðinu.  Við megum samt ekki gleyma því að orkustöðin við mænurót er einnig stöð 

samfjöllunar, eins og eðlilegt má teljast ef tekið er mið af því að lægsta svið allrar raunbirtingar er 

um leið svið dýpstu endurspeglunar.  Að lokum samfjallar þessi lægsta stöð kúndalíni eldinn og 

prönueldana og blandast og rennur saman við elda hugans, og síðar við eld andans, og fullkomnun 

er náð. 

 Við verðum að hreinsa huga okkar af þeirri hugmynd að orkustöðvarnar séu efnisleg 

fyrirbrigði.  Þær eru hringiður krafts sem knýja etherískt, geðrænt og hugrænt efni til einhvers 

konar virkni.  Þar sem verkunin er í formi snúningshreyfingar verður afleiðingin sem myndast í 

efninu hringlaga form.  Þetta form getur dulskygn sjáandi séð sem hjól elds á eftirtöldum stöðum: 

 

 1. Við neðsta hluta mænunnar, 

 2. milli rifjanna, rétt neðan við þindina, 

 3. nálægt vinstra brjósti, 

 4. í miðjum hálsinum, 

 5. rétt ofan við hvirfilinn. 

 

 Þessum stöðvum ætla ég að lýsa nokkuð nánar.  Ég lýsi þeim eins og þær koma fyrir sjónir 

í etherísku efni og byggi orð mín svipaðri lýsingu í bókinni „The Inner Life“, bindi I, bls. 447-

460 eftir C. W. Leadbeater.  Takið eftir litum og fjölda krónublaða: 

 

 1. Mænurótarstöðin, fjögur krónublöð.  Blöðin mynda kross og geisla af rauðgulum 

                         
    10 Biblían.  Fimmta Mósesbók, IV,24;  Hebreabréfið XII, 29. 
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eldi. 

 2. Sólarplexus-stöðin, tíu rósrauð krónublöð með votti af grænu. 

 3. Hjartastöðin, tólf glóandi gyllt krónublöð. 

 4. Hálsstöðin, sextán silfurblá krónublöð þar sem blái blærinn er ríkjandi. 

 5. Höfuðstöðin sem er tvískipt: 

  a. Milli augabrúnanna, níutíu og sex krónublöð.  Annar helmingur lótussins 

er rósrauður og gulur, en hinn helmingurinn er blár og purpuralitur. 

  b. Fyrir ofan hvirfilinn.  Um er að ræða tólf hvít og gullin krónublöð ásamt 

níu hundruð og sextíu minni blöðum sem raðast umhverfis miðblöðin tólf.  

Það eru því samtals tíu hundruð sextíu og átta krónublöð í 

höfuðstöðvunum báðum til samans, eða þrjú hundruð fimmtíu og sex 

þrenndir.  Allar þessar tölur hafa dulfræðilega merkingu. 

 

 Mónadinn er samheild allra meginþáttanna þriggja og allra sjö eðlisþátta mannsins.  

Höfuðstöðin er að þessu leyti eftirmynd hans og hefur innan áhrifasviðs síns sjö aðrar stöðvar, en 

hún sjálf er samfjöllunarstöð þeirra allra.  Þessar sjö stöðvar skiptast einnig í þrjár meiri og fjórar 

minni stöðvar, en sameining þeirra og fullkomnun birtist í hinni ægifögru stöð sem ríkir yfir og 

umlykur þær allar.  Einnig er um að ræða þrjár efnislegar stöðvar sem nefnast: 

 

 a. Stóra alta-stöðin, 

 b. heilaköngullinn, 

 c. heiladingullinn, 

 

ásamt fjórum minni stöðvum.  Þessar fjórar minni stöðvar blandast í þeirri stöð sem við nefnum 

stóru alta-stöðina, en um þær er ekki nauðsynlegt að fjalla.  Ég vil einnig benda á það að náin 

tengsl eru á milli: 

 

 a. Stóru alta-stöðvarinnar og hálsstöðvarinnar, 

 b. hjartastöðvarinnar og heiladingulsins, 

 c. höfuðstöðvarinnar og heilaköngulsins. 

 

 Nemanum er gagnlegt að íhuga þá röð þríhyrninga sem kemur í ljós, og á hvern hátt þeir 

þurfa að tengjast með framrás eldsins áður en sá eldur getur lífgað þá fullkomlega og haldið síðan 

áfram við aðrar ummyndanir.  Við getum talið upp nokkra af þessum þríhyrningum, en við verðum 
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ætíð að hafa í huga að hin rúmfræðilega upprás eldsins er háð geislanum, og brennipunktarnir 

lífgast einnig samkvæmt geislanum í sinni ákveðnu röð.  Í þessu felst einn leyndardómur 

vitundarvígslunnar og einnig sumar þær hættur sem ótímabær útgáfa á upplýsingum varðandi 

geislana hefur í för með sér. 

 

 1. Praníski þríhyrningurinn. 

  a. Stöðin milli herðablaðanna, 

  b. stöðin nálægt þindinni, 

  c. miltað. 

 

 2. Maður undir stjórn geðsviðsins. 

  a. Mænurótarstöðin, 

  b. sólarplexus-stöðin, 

  c. hjartastöðin. 

 

 3. Maður undir stjórn hugarsviðsins. 

  a. Mænurótarstöðin, 

  b. hjartastöðin, 

  c. hálsstöðin. 

 

 4. Maður að hluta til undir stjórn sálarinnar, þroskaður maður. 

  a. Hjartastöðin, 

  b. hálsstöðin, 

  c. höfuðstöðin, þ.e.a.s. minni stöðvarnar fjórar og samfjöllun þeirra, alta-

stöðin. 

 

 5. Andlegur maður að þriðju vígslu. 

  a. Hjartastöðin, 

  b. hálsstöðin, 

  c. hinar sjö höfuðstöðvar. 

 

 6. Andlegur maður að fimmtu vígslu. 

  a. Hjartastöðin, 

  b. hinar sjö höfuðstöðvar, 
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  c. fjölblaða-lótusarnir tveir. 

 

 Öll þessi mismunandi tímaskeið einkennast af mismunandi þríhyrningsgeislun.  Við 

megum þó ekki álykta af þessu að eldurinn birtist aðeins í þeim þríhyrningi sem er mest ráðandi 

hverju sinni.  Um leið og eldurinn á greiða leið um einhvern þríhyrninginn er hann stöðugt virkur, 

en það er alltaf einhver einn þríhyrningur sem geislar og ljómar meira en aðrir.  Þessir glóandi 

ljósþríhyrningar, sem tengja hjól og hringiður elds, eru síðan mælikvarði fyrir sjáendur og fræðara 

kynstofnsins um stöðu mannsins í heildarkerfinu og árangur hans.  Við hápunkt lífsreynslunnar, 

þegar maðurinn hefur náð lokamarki sínu, eru þríhyrningarnir allir sem geislandi eldsbrautir og 

orkustöðvarnar allar sem hjól lifandi elds sem snúast með ógnvænlegum hraða.  Á þessu stigi 

snýst orkustöðin ekki aðeins í vissa átt, því hún snýst einnig inn í sjálfa sig og formast í lifandi 

logandi litskrúðugan hnött úr hreinum eldi.  Innan formsins viðheldur hún sérstakri rúmfræðilegri 

lögun, en þar með sveiflast hún samt svo hratt að auga vart á festir.  Ofar öllu, við hvirfilinn, getur 

að líta slíkt dýrlegt sjónarspil elds að allar aðrar stöðvar virðast daufar í samanburði; frá hjarta 

þúsundblaða lótussins rís upp eldslogi í einkennislit geisla mannsins.  Þessi logi stígur upp á við 

og virðist draga niður til sín geisla rafmagnaðs ljóss, sem er niðurstreymi frá andanum á æðsta 

sviðinu.  Það er til marks um samruna eldanna og lausn mannsins úr fjötrum efnisins. 

 Einnig er áhugavert að gefa því gaum að hægt er að lýsa þróun þessara orkustöðva með 

þeim sömu fimm táknum sem áður var vikið að og hafa svo oft kosmíska þýðingu. 

 1.  Hringur.  Á þessu stigi sést orkustöðin einfaldlega sem disklaga lægð daufglóandi elds 

(eins og C. W. Leadbeater lýsir henni).  Eldurinn er dreifður um hana alla án þess að hafa sérstakan 

brennipunkt.  Hjólið snýst hægt, svo hægt að það greinist varla.  Það samsvarar stiginu þegar 

maðurinn er lítt þroskaður, eða fyrri hluta Lemúríutímans, því tímaskeiði þegar maðurinn var lítið 

meira en dýr; allt sem hefur myndast er svið sem gerir neista hugans mögulegt að birtast. 

 2.  Hringur með punkt í miðju.  Í miðri disklaga lægð sést punktur glóandi elds, og 

snúningshreyfingin er orðin hraðari.  Það samsvarar tímanum þegar hugurinn fer að gera vart við 

sig, og þar með síðari hluta Lemúríutímans. 

 3.  Tvískiptur hringur.  Miðpunktur hins glóandi elds er orðinn virkari; snúningshreyfingin 

fær hann til að loga skærar og senda frá sér geisla í tvær áttir.  Með því virðist hringiðan vera 

tvískipt.  Hreyfingin er mun hraðari og þvergeislarnir skjótast fram og til baka og örva þannig 

sjálfa glóðina í miðpunktinum, þar til geislunin hefur náð mun meiri styrk.  Þetta samsvarar 

Atlantistímanum. 

 4.  Fjórskiptur hringur.  Orkustöðin er nú orðin ákaflega virk.  Krossinn innan ummálsins 

snýst alveg eins og sjálft hjólið og áhrifin birtast í mikilli fegurð og virkni.  Maðurinn hefur náð 
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mjög háum hugrænum þroska, samsvarandi fimmta kynstofninum, eða fimmtu umferðinni á hinu 

stærra tímaskeiði.  Hann er meðvitaður um tvígreinda starfsemi innra með sér sem birtist táknrænt 

í snúningi hjólsins og snúningi innri krossins.  Hann er farinn að skynja hið andlega, þó svo hann 

sé virkur á sviði hins persónulega lífs.  Þroski hans hefur náð því stigi að hann er farinn að nálgast 

Reynslubrautina. 

 5.  Svastika (þórshamar, réttur hakakross).  Á þessu stigi verður orkustöðin virk í fjórum 

víddum.  Innri krossinn snýst og byrjar einnig að snúast um öxul sinn og dreifir eldinum til allra 

hliða, þannig að orðið hjól dugir ekki sem lýsing á orkustöðinni og er réttara að ræða um hana 

sem eldkúlu.  Þessi þróun er til marks um Brautina í tvískiptingu sinni, því að ferlið sem birtir 

þessi áhrif nær yfir allt tímabil Brautarinnar.  Við lok hennar birtast orkustöðvarnar sem geislandi 

eldhnettir og hjólrimarnar (eða þróun krossins frá miðpunktinum) renna saman og blandast í „eldi 

sem öllu eyðir.“ 

 Hér er við hæfi að skjóta inn stuttri málsgrein þar sem hún tengist þessu efni.  Annarri 

málsgrein er einnig bætt við.  Sé hún íhuguð með gaumgæfni getur hún reynst mjög gagnleg og 

getur hafa sérstök áhrif á eina orkustöðina.  Neminn verður sjálfur að uppgötva hvaða orkustöð 

hér um ræðir. 

 Þessar tvær málsgreinar eru sem hér segir: 

 

  „Leyndarmál Eldsins dylst í öðrum staf orðsins helga.  Leyndardómur lífsins liggur 

falinn í hjartanu.  Þegar lægri punkturinn sveiflast, þegar Hinn heilagi þríhyrningur glóir, 

þegar punkturinn, stöðin í miðjunni og toppurinn einnig brennur, þá renna þríhyrningarnir 

tveir — hinn meiri og hinn minni — saman við einn loga sem öllu eyðir.“ 

  „Framþróun eldsins innan hins minni elds er mjög knúin áfram þegar hringur hins 

hreyfanlega og hins kyrrstæða, hins minna hjóls innan hins meiri hjóls sem hreyfist ekki í 

tíma, finnur sér tvígreindan útstreymisstað; hann skín þá með dýrð Hins tvöfalda og Hins 

sexfalda bróður síns.  Fóhat þýtur í gegnum geiminn.  Hann leitar að mótparti sínum.  

Andardráttur hins kyrrstæða og eldur Þess sem sér heildina frá upphafi mætast í skyndi, 

og hinn kyrrstæði breytist í athafnasemi.“ 

 

 Við tökum nú fyrir annað atriðið í umfjöllun okkar um orkustöðvarnar: 

 

2. Tengsl orkustöðvanna og geislanna. 

 

 Í þessu efni er að finna vítt svið viðfangsefna til athugunar og mikið efni til umhugsunar, 
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tilgátna og viturlegra ágiskana.  Allt það sem hér er sagt er aðeins ætlað að vera undirstaða eða 

grundvallandi staðreyndir.  Upp af þeim má síðan reisa byggingu tilgátna og rökréttra ályktana 

með aðstoð ímyndunaraflsins.  Með því móti vinnst tvennt: 

 Í fyrsta lagi hæfni til að útfæra og víkka út hugmynd okkar, og í öðru lagi hæfni til að 

byggja antahkarana, eða þá brú sem allir, sem leitast við að starfa í búddíska starfstækinu, verða 

að byggja á milli æðri og lægri hugans; þar af leiðir nauðsyn þess að hagnýta ímyndunaraflið (sem 

er geðræn hliðstæða dómgreindar hugans), og umbreyta ímyndun endanlega í innsæi. 

 Allir fræðarar, sem hafa tekið að sér nema til þjálfunar og ætla sér að nýta þá í 

heimsþjónustu, nota þá aðferð að setja fram staðreyndir (oft huldar í orðum og hjúpaðar í tákni) 

og láta síðan nemanum eftir það verkefni að vinna úr sínum eigin ályktunum.  Með því móti 

þroskast dómgreind nemans, en dómgreindin er einmitt meginaðferð andans til lausnar úr fjötrum 

efnisins og er sá þáttur sem greinir í sundur blekkingarhuluna og það sem hún dylur. 

 Um þetta efni má lítið segja, því mikil fræðsla um þetta viðfangsefni gæti leitt til 

misnotkunar.  Við vitum að orkustöðvarnar þroskast hægfara og í smáum skrefum.  Þetta gerist 

skipulagðri tímaröð sem er breytileg eftir mónadgeisla mannsins. 

 Sem umræðugrundvöll má skipta lífi pílagrímsins í þrjú megintímabil: 

 

 1. Tímabilið þegar hann er undir áhrifum geisla persónuleikans. 

 2. Tímabilið þegar hann kemst undir áhrif sálargeislans. 

 3. Tímabilið þegar mónadgeislinn er ráðandi. 

 

 Fyrsta tímabilið er langlengst og nær yfir hina löngu rás aldanna, þar sem virkni- og 

athafnaþáttur hins þrígreinda sjálfs þroskast.  Hvert æviskeiðið á fætur öðru líður meðan manas-

þátturinn eða hugurinn er að þroskast hægum skrefum, og maðurinn kemst í sífellt ríkari mæli 

undir yfirráð vitsmuna sinna sem starfa í gegnum efnisheilann.  Hægt er að líta svo á að þetta 

tímabil samsvari fyrsta sólkerfistímanum, en á því tímaskeiði var unnið að fullkomnun þriðja 

meginþáttar Logossins, það er þátts Brahma, hugur eða vitsmunir.11  Með hann sem grundvöll 

                         

    11 „Þegar hin hinsta frjóa jörð hefur lokið sínu síðasta tímaskeiði 
mannvistar, og mannkynið hefur allflest náð stigi búddadóms og horfið 
úr hlutlægri tilvist inn í leyndardóm nirvana — þá er stundin upp 
runnin; það sem sést verður ei sjáanlegt, hið efnisþétta hverfur inn í 
sitt upprunalega ástand ótengdra atóma. 
 En hinir líflausu heimar, sem lífaldan skildi eftir, verða ekki 
líflausir til frambúðar.  Hreyfing er hin eilífa regla hlutanna og 
skyldleiki eða aðlöðun tæki til allra verka.  Unaður lífsins mun aftur 
sameina atómin, og þegar tíminn kemur mun hann aftur bærast í 
hreyfingarlausri plánetunni.  Þó allir hennar kraftar hafi haldist 
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hófst svo þróun annars meginþáttarins á núverandi sólkerfistímabili með blöndun þeirra og 

samvinnu.  Aldirnar líða og maðurinn gerist æ virkari vitsmunalega og lífssvið hans hæfara til að 

taka á móti öðrum meginþættinum.  Hliðstæðan birtist í líkingu en ekki smáatriðum tíma og rúms.  

Tímabilið nær yfir tímaskeið fyrsta og þriðja þríhyrningsins sem áður var fjallað um.  Gleymum 

þó ekki að til útskýringar greinum við hér á milli hinna mismunandi eðlisþátta og athugum 

aðgreinda þróun þeirra, nokkuð sem aðeins er leyfilegt í tíma og rúmi eða í rás þróunarinnar, en 

ekki viðeigandi frá sjónarmiði hins ævarandi nútíma og einingar Alsjálfsins.  Meginþáttur Vishnu, 

eða kærleikur og viska, blundar í sjálfinu.  Það er hluti af hinu mónadíska inntaki, en meginþáttur 

Brahma, virkni og vitsmunir, raunbirtist á undan því í rás tímans.  Samkomutjaldið í eyðimörkinni 

er undanfari byggingar musteris Salómons; hveitifræið þarf að liggja í myrkri móður jarðar áður 

en hið gullna fullgerða ax kemur í ljós, og lótusblómið verður að skjóta rótum niður í moldina 

áður en fegurð blómgunarinnar getur orðið til. 

 Annað tímabilið, þegar sálargeislinn er ráðandi, er stutt miðað við það fyrra.  Það nær yfir 

tímabilið þegar fjórði og fimmti þríhyrningurinn eru að örvast, og einkennist af þeim æviskeiðum 

þegar maðurinn fer að leggja kröftum þróunarinnar lið, aga líf sitt og leggja út á braut 

reynslunemans.  Það varir allt til þriðju vígslunnar.  Undir yfirráðum persónuleikageislans vinnur 

                         
óbreyttir og í dvala, mun hún samt smátt og smátt — þegar klukkan slær 
á ný — safnast saman til að hefja nýja tíma sem móðir mannkyns og fæða 
af sér eitthvað af enn æðra siðgæði og betri efnislegri gerð en hún 
gerði á fyrra stórtímabili.  Og „kosmísk atóm hennar, nú þegar í 
aðgreindu ástandi“ (aðgreind — hvað varðar framleiðslu krafts í vélrænum 
skilningi hreyfingar og áhrifa), „haldast óbreytt ásamt hnöttum og öllu 
öðru í myndun.“  Þannig er „tilgátan í fullu samræmi við athugasemd 
(þína) (mína).“  Því þar eð plánetuþróun er jafn framsækin og 
mannkynsþróun mun tími pralaja koma að heimunum hverjum á sínu stigi 
þróunar; þ.e. hver um sig hefur náð einhverju sérstöku stigi 
þróunarferilsins — allir stöðvast þar sem þeir eru komnir, þar til hin 
útsækjandi hvöt næsta stórtímabils setur þá aftur af stað frá sama 
punkti — eins og stoppuð klukka trekkt á ný.  Þess vegna notaði ég orðið 
„aðgreindur“. 
 Engin lífvera úr manna- dýra- eða jafnvel jurtaríkinu verður lífs 
til að verða vitni að komu pralaja, en til staðar verða jarðkúlurnar 
eða hnettirnir með steinaríki sín; og allar þessar plánetur sundrast 
efnislega í pralaja, en eyðast ekki; því þær hafa sinn stað í röð 
þróunarinnar, og þegar „vöntun“ þeirra birtist aftur út úr hinu 
óhlutlæga munu þær finna aftur nákvæmlega sinn fyrri stað og hefja þaðan 
göngu sína um keðju hinna „raunbirtu forma“.  Þetta endurtekur sig, 
eins og þið vitið, í hið óendanlega um alla eilífð.  Við öll, og allir 
aðrir menn, hafa gengið þessa endalausu hringferð, og öll munum við 
halda því áfram að eilífu.  Frávikin á braut hvers og eins, og 
þróunarhraði hans á leið hans frá nirvana til nirvana, ráðast af orsökum 
sem maðurinn sjálfur skapar úr þeim þörfum sem hann er í flæktur í það 
og það skiptið.“  Úr The Mahatma Letters til A.P. Sinnet, bls. 67. 
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maðurinn meðvitað með hugann, sjötta skilningarvitið, á geislunum fimm; í byrjun á minni 

geislunum fjórum og að síðustu á þeim þriðja.  Maðurinn starfar á þriðja geislanum, geisla virkra 

vitsmuna, og heldur þaðan yfir á einhvern undirgeisla hinna megingeislanna tveggja, sé sá þriðji 

ekki sálargeisli hans. 

 Sú spurning hlýtur eðlilega að vakna hvort sálargeislinn sé ætíð einn af megingeislunum 

þrem, og hvort vígsluhafar og meistarar séu aldrei á neinum af geislum hugans, hinum fjórum 

minni. 

 Því er svo varið að sálargeislinn getur verið hver sem er af geislunum sjö, en við þurfum 

að hafa það í huga að flestir mónadarnir í þessu geðræna-búddíska sólkerfi, þar sem unnið er að 

birtingu kærleika og visku, eru á kærleiks-visku geislanum.  Sú staðreynd, að hann er 

samfjöllunargeislinn, hefur ákaflega mikla þýðingu.  Þetta sólkerfi er sólkerfi SONARINS, hvers 

nafn er Kærleikur.  Það er guðleg holdgun Vishnu.  Dreki viskunnar er í birtingu, og Hann tekur 

með sér í holdgun þær kosmísku verur sem eru honum líkar að eðli.  Eftir þriðju vígsluna eru allir 

menn á mónadgeisla sínum, sem er einn af megingeislunum þrem, og sú staðreynd, að til eru 

meistarar og vígsluhafar á öllum geislunum, orsakast af eftirfarandi tveim þáttum: 

 1.  Allir megingeislarnir greinast í undirgeisla, sem samsvara öllum sjö. 

 2.  Margir leiðbeinendur mannkynsins flytjast á milli geisla eftir þörfum og kröfum 

starfsins.  Flutningur meistara eða vígsluhafa á milli geisla hefur í för með sér að hann þarf að 

enduraðlaga sig algerlega. 

 Á sama hátt, þegar meistari yfirgefur helgivald plánetu okkar til að sinna starfi á öðrum 

stað, hefur það oft í för með sér algera endurskipulagningu og inntöku nýliða í Hina miklu hvítu 

stúku.   Þessi staðreynd er almennt lítið þekkt.  Einnig má benda á það, að þegar við fjöllum um 

geislana erum við ekki að ræða um jarðneskar aðstæður, við erum heldur ekki að ræða eingöngu 

um þróun mónada á þessari plánetu, heldur jafnt í öllu sólkerfinu, þar sem jörðin okkar gegnir 

sínu nauðsynlega hlutverki, sem er þó ekki hið æðsta.  Jörðin er lífkerfi innan stærri heildar, og 

gott væri að sú staðreynd væri almennt meira viðurkennd.  Synir manna á þessari plánetu hafa svo 

oft það viðhorf til sólkerfisins að jörðin hafi stöðu sólarinnar, sem þungamiðja og miðpunktur alls 

sólarlífkerfisins. 

 Undir yfirráðum sálarinnar ræður sálargeislinn ríkjum.  Sá geisli er einfaldlega bein 

endurspeglun mónadsins og er háður þeim þætti andlegu þrenndarinnar sem er greiðasta leiðin 

fyrir manninn á hverjum tíma.  Þar af þarf sá skilningur að vakna að stundum er kraftmiðstöð 

geislans atmíski þátturinn, stundum sá búddíski og á öðrum tímum manas-þátturinn.  Þó svo 

andlega þrenndin sé þrígreind er hin sálarlega útstöð hennar (ef hægt er að orða það svo) greinilega 

atmísk, yfirgnæfandi búddísk eða með manas-þáttinn mest ráðandi.  Hér vil ég aftur vekja athygli 
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á þeirri staðreynd að þessi þrígreinda birting getur tekið þrenns konar form, sem gera alls níu 

valmöguleika fyrir sálina: 

 

   Atmíski þátturinn. 

    1. atma - atma 

    2. atma - búddhi 

    3. atma - manas 

   Búddíski þátturinn. 

    1. búddhi - atma 

    2. búddhi - búddhi 

    3. búddhi - manas 

   Manas þátturinn. 

    1. manas - atma 

    2. manas - búddhi 

    3. manas - manas. 

 

 Þetta merkir bókstaflega að hægt er að greina hvern aðalgeislanna þriggja í þrjár 

undirgreinar.  Þessi staðreynd er einnig lítið þekkt. 

 Þriðja tímabilið, þegar mónadgeislinn greinist á efnissviðinu, er langstyst.  Það nær yfir 

tímabilið þegar sjötti þríhyrningurinn er ríkjandi.  Það er tímabil fullkomnunar og frelsunar, og þó 

það sé stysta tímabilið, séð að neðan og upp á við, er það samt tímabil tiltölulegs varanleika þegar 

litið er á það frá sviði mónadsins.  Í heild sinni nær það yfir allan tímann sem eftir er af hinum eitt 

hundrað árum Brahma, eða það sem eftir lifir af tíma raunbirtingarinnar. 

 Þegar við tökum því til athugunar yfirráðatímabil geislanna og þríhyrninganna, sem áður 

var vikið að, munum við finna mikið svigrúm til íhugunar.  Á það má benda að þríhyrningarnir 

sex eru í raun aðeins fimm, ef við teljum praníska þríhyrninginn ekki með, þar eð hann varðar 

eingöngu sjálft efnið og telst ekki frekar sjálfstæður eðlisþáttur en þétti efnislíkaminn.  Þá er um 

að ræða: 

 a. Tvo þríhyrninga lífgaða af geisla persónuleikans. 

 b. Tvo þríhyrninga lífgaða af geisla sálarinnar. 

 c. Hinn samfjallandi þríhyrning mónadsins. 

 Við verðum þó að muna að þetta efni er allt mun flóknara vegna þess að þríhyrningar 

persónuleikans öðlast fulla virkni í samræmi við geisla mónadsins eða andans.  Það er því ekki 

hægt að gefa neina fasta og ósveigjanlega reglu um þróun.  Sálarþríhyrningarnir eru að miklu leyti 
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háðir endurspeglun hins andlega lífkrafts í persónuleikanum.  Þeir eru staðsettir miðsvæðis á sama 

hátt og orsaka- eða sálarlíkaminn er meðalgangari milli hins æðra og hins lægra (þegar hann er 

orðinn til þess hæfur). 

 Frumkjarnarnir eru staðsettir innan ummáls orsaka- eða sálarlíkamans, en þessi tiltölulega 

varanlegi líkami byggist, vex og þenst út með beinni virkni orkustöðvanna, og orkustöðvanna 

umfram allt annað, og þær gera hann að móttöku- og miðlunarstöð (ef hægt er að nota svo 

ófullnægjandi orð til að tjá dulfræðilega hugmynd).  Það var andlegur kraftur, eða meginþáttur 

viljans, sem myndaði sólkerfið, og sami krafturinn í manninum byggir sálarlíkamann.  Hið 

hlutlæga stórheimslega sólkerfi, Sonurinn — þessi Sonur löngunar, sem einkennist af kærleika og 

er að eðlisfari búddhi eða andleg viska — myndaðist með því að andi og efni (Faðir-Móðir) 

mættust og sameinuðust með viljaathöfn.  Hið hlutlæga smáheimslega kerfi, sálarlíkaminn, 

myndaðist með því að andi og efni mættust og er haldið saman með krafti (eða andlegum vilja); 

hann er afsprengi ummyndaðrar löngunar sem mun einkennast af kærleika þegar fullum þroska er 

náð, og verður um síðir tjáning búddhi á efnislega sviðinu.  Sálarlíkaminn er aðeins hjúpur 

sálarinnar.  Sólkerfið er aðeins hjúpur Sonarins.  Í báðum kerfunum, hinu meira og hinu minna, 

eru orkustöðvar sem geta af sér hlutlægni.  Orkustöðvarnar í manninum eru endurvarp þessara 

æðri orkustöðva í heimunum þrem. 

 Áður en við byrjum að ræða um kúndalíni og orkustöðvarnar er æskilegt að yfirfæra 

ofangreindar upplýsingar frá því sviði sem hefur mesta þýðingu fyrir manninn og snýr beint að 

honum, til hins stórheimslega sviðs, sólkerfisins og alheimsins.  Allt sem hægt er að staðhæfa um 

smáheiminn er jafn viðeigandi þegar stórheimurinn og alheimurinn á í hlut.  Ekki er mögulegt að 

opinbera neitt um hina sólkerfislegu þríhyrninga, því þær upplýsingar yrðu að vera svo hjúpaðar 

að þær væru vita gagnslausar, vitsmunalega séð, öllum öðrum en þeim sem hafa yfir nægilegri 

dulfræðilegri þekkingu að ráða og þroskuðu innsæi.  Þó má vekja athygli á nokkrum atriðum í 

þessu sambandi sem kunna að vera áhugaverð. 

 Sólkerfið.  Við getum skoðað þetta viðfangsefni frá sjónarmiði orkustöðvanna í 

Himnamönnunum og í Hinum mikla manni himnanna, Logosinum. 

 a.  Himnamennirnir.  Himnamennirnir hafa í sér orkustöðvar alveg á sambærilegan hátt 

og menn, og þær eru staðsettar á sínum sérstöku sviðum.  Minnumst þess að þessar orkustöðvar á 

kosmísku sviðunum, og í raunbirtingu í hinu hlutlæga sólkerfi, koma fram sem þær miklu 

orkustöðvar sem byggðar eru upp af vissum hópum fullnuma og nemum þeirra.  Öll heildi 

meistara og allir menn í jarðvist eða á innri sviðunum — sem haldið er innan ummáls vitundar 

þeirra — eru orkustöðvar sérstakrar gerðar eða gæddar vissum eiginleikum.  Þessi staðreynd er 

vel þekkt, en við hvetjum nema til að tengja þessa staðreynd við þær upplýsingar sem veittar hafa 
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verið um orkustöðvar mannsins, og athuga hvort ekki megi margt af því læra.  Þessar orkustöðvar 

birtast á etherísku sviðsstigunum og á fíngerðari sviðunum alveg eins og hjá mönnum, og þær 

verða lífgaðar á sama hátt og hjá mönnum með plánetu-kúndalíni sem streymir fram eftir hinum 

æskilegu þríhyrningum. 

 Hér má gefa tvær vísbendingar til vandlegrar íhugunar.  Í tengslum við einn 

Himnamannanna (ekki má gefa upp á þessu stigi hver þeirra hann er) er um að ræða einn 

orkuþríhyrning sem birtist í eftirfarandi þrem orkustöðvum: 

 

 a. Orkustöðinni sem Manú (Mannkynshöfðinginn) og heildi hans tjá. 

 b. Orkustöðinni sem Bódhisattva eða Kristur og áhangendur hans eru brennipunktur 

fyrir. 

 c. Orkustöðinni sem Mahachohan (Lávarður siðmenningarinnar) og fylgjendur hans 

eru málsvarar fyrir. 

 

 Þessir þrír hópar eru þrjár orkustöðvar í miklum þríhyrningi — þríhyrningi sem á þessum 

tíma í þróunarsögunni er ekki búinn að ná fullri orkumyndun. 

 Annar þríhyrningur sem tengist Plánetulogos okkar er sá sem Kúmararnir sjö mynda — 

hinir fjórir útræðu Kúmarar sem samsvara fjórum minni höfuðstöðvunum og hinir þrír innræðu 

Kúmarar sem samsvara meginhöfuðstöðvunum þrem.12,13 

 Seinni vísbendingin felst í þríhyrninginum sem Jörðin, Mars og Merkúr mynda.  

Samsvörunin í þessum þríhyrningi felst í þeirri staðreynd að Merkúr tengist náið mænurótarstöð 

mannsins.  Merkúr birtir kúndalíni í virku vitsmunalegu starfi en Mars birtir kúndalíni í óvirku 

ástandi.  Sannleikurinn felst í stjörnuspekitáknum þeirra.  Ráðgátuna er hægt að leysa með 

ummyndun og pláneturúmfræði. 

 b.  Hinn mikli maður himnanna.  Orkustöðvar Logossins eru myndaðar af 

Himnamönnunum sjö.  Þeir tengjast Logosinum á sama hátt og meistararnir og heildi þeirra 

tengjast einhverjum Plánetulogosanna.  Sólkerfiskúndalíni vinnur að orkumögnun þessara 

orkustöðva.  Á þessu stigi þróunarinnar eru sumar stöðvanna í nánari innbyrðis tengslum en aðrar.  

                         

    12 Sjö Kúmarar tengjast plánetuþróun okkar.  Af þeim eru fjórir 
útræðir; þessir fjórir hafa starfstæki úr etherísku efni; þrír Kúmarar 
eru innræðir og hafa starfstæki úr enn fíngerðara efni. 
 Sanat Kúmara, Lávarður heimsins, er fulltrúi hinnar sérstöku orku 
Plánetulogossins á jörðunni; hinir Kúmararnir sex miðla orku frá hinum 
sex plánetukerfunum. 
    13 S.D. I, 186-189. 
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Í tengslum við Plánetulogos okkar mynda hinar þrjá etherísku plánetur okkar hnattakeðju — 

Jörðin, Merkúr og Mars14 — ákaflega mikilvægan þríhyrning.  Á sama hátt má segja að á þessum 

tíma þróunarinnar mynda hinar logoísku orkustöðvar, Venus, Jörðin og Satúrnus ákaflega 

athyglisverðan þríhyrning.  Kúndalíni vinnur nú að orkumögnun þessa þríhyrnings; hún er þar af 

leiðandi að örva hæfni orkustöðvanna til sveifluvirkni, og þær eru smátt og smátt að verða virkar 

í fjórum víddum.  Það er ekki leyfilegt að sinni að benda á fleiri hinna miklu þríhyrninga, en við 

getum gefið tvær vísbendingar til viðbótar varðandi orkustöðvarnar: 

 

 1.  Venus samsvarar hjartastöðinni í líkama Logossins, og tengist því öllum öðrum 

orkustöðvum í sólkerfinu, þar eð meginþáttur hjartans hefur svo mikla þýðingu. 

 2.  Satúrnus samsvarar hálsstöðinni, eða hinni skapandi virkni þriðja eðlisþáttarins. 

 

 Aðrar orkustöðvar öðlast skírari sveiflutíðni eftir því sem þróunin rennur sitt skeið, og 

eldurinn sem hringsólar um þríhyrningana gerir þær virkari og áhrifameiri; ofangreindar tvær 

orkustöðvar eru þó mikilvægastar nú á tímum.  Þær tvær ásamt hinum minni þríhyrningi í 

hnattakeðjunni okkar mynda brennipunkt orku séð frá sjónarmiði plánetunnar. 

 Til viðbótar þessum vísbendingum varðandi orkustöðvar smáheims og stórheims getum 

við gefið hér upp þær kosmísku hliðstæður sem mögulegt er að minnast á. 

 Kosmosinn.  Sólkerfið okkar ásamt Sjöstirninu og einni stjörnu Stóra bjarnarins mynda 

kosmískan þríhyrning, eða þrjár orkustöðvar í líkama ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR.  

Stjörnurnar sjö í stjörnumerkinu Stóra birninum samsvara höfuðstöðvunum sjö í líkama Þess sem 

er meiri okkar Sólarlogoss.  Enn fremur, þegar tvö önnur sólkerfi tengjast sólkerfinu og Sjöstirninu 

mynda þau lægri fernd sem um síðir rennur saman við og samfjallast höfuðstöðvunum sjö að 

miklu leyti á sama hátt og gerist hjá manni eftir fjórðu vígsluna. 

 

 1. Mænurótarstöðin. 

 2. Sólarplexus-stöðin. 

 3. Hjartastöðin. 

 4. Hálsstöðin. 

 

                         
    14 Hnattakeðjur í plánetukerfum eru oft nefndar eftir hinum sjö 
heilögu plánetum til að auðvelda athugun á samsvörunarlögmálinu; 
hnettir í hnattakeðju eru á sama hátt nefndir nöfnum plánetna, eins og 
í þessu tilfelli.  Til eru plánetukerfi sem nefnast Mars og Merkúr. 
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 Hin sjöskipta höfuðstöð fær sína endanlegu tjáningu í hinni dýrlegu tvískiptu orkustöð 

ofan við hvirfilinn sem umlykur allt höfuðið.  Sambærilega er enn önnur kosmísk orkustöð ofan 

og utan við ofangreind stjörnukerfi.  Nafn hennar er einn af leyndardómum síðustu vígslunnar, 

hinnar sjöundu.  Þetta eru þær hliðstæður sem unnt er að gefa að sinni.  Það sem liggur utan við 

takmörkunarhring sólkerfisins kann að vera vitsmunalega áhugavert,15 en fyrir tilgang hinnar 

smáheimslegu þróunar skiptir það engu höfuðmáli. 

 3. Orkustöðvarnar og kúndalíni. 

 

 Eins og áður hefur verið minnst á er ekki mögulegt að láta í té miklar upplýsingar um 

kúndalíni eða slöngueldinn.  Það getur þó verið gagnlegt að telja upp í stuttu máli það sem áður 

hefur verið frá greint: 

 

 a. Kúndalíni-eldurinn liggur í mænurótarstöðinni.  Í venjulegum manni er 

meginhlutverk hans lífmögnun líkamans. 

 b. Á þróunartímanum tekur kúndalíni-eldurinn þátt í þrem sameiningum, þegar hann 

rennur saman við: 

  1. Geislandi elda líkamans, eða prönu-eldana, í orkustöðinni milli 

herðablaðanna. 

  2. Elda hugans efst í mænunni, í orkustöðinni aftarlega í hálsinum. 

  3. Eld andans þar sem þessir tveir sameinuðu eldar efnisins og hugans stafa 

upp frá hvirflinum. 

 c. Sérhver hinna þriggja rása í hryggnum hefur það sérstaka verkefni að blanda 

saman þessum þrígreindu eldum.  Við þurfum að hafa það í huga að eldarnir 

streyma um hringrásirnar, og þegar markinu er náð hafa allir þríhyrningar 

líkamans öðlast fulla orkumyndun, allar orkustöðvarnar eru fullkomlega virkar og 

sjá má þrefalda rás elds eftir endilöngum hryggnum. 

 d. Orkustöðvarnar fara að hreyfast í þrem víddum þegar kúndalíni hefur blandast 

prönu-eldunum.  Þegar kúndalíni blandast eldi hugans eða sólareldinum og 

eldarnir tveir eru að fullu sameinaðir, verða orkustöðvarnar virkar í fjórum 

víddum.  Eftir fjórðu vígsluna, þegar hún blandast hinum hreina eldi andans, verða 

þær virkar í tveim víddum til viðbótar. 

 e. Þegar kúndalíni vaknar eflir hún stöðugt sveifluvirkni orkustöðvanna, einnig eflir 

                         
    15 S.D. I. 545, 726; II, 581, 582, 654. 
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hún virkni hvers einasta efnisatóms í öllum líkömunum þrem — hinum etheríska, 

geðræna og hugræna.  Þessi örvun hefur mjög áhugaverð tvígreind áhrif: 

  1. Hún veldur því að allt efni sem er gróft og óhentugt hreinsast burt.  Það 

þeytist burt á nákvæmlega sama hátt og allt lauslegt kastast af diski á 

hröðum snúningi. 

  2. Hún dregur inn í áhrifasvið sitt efni sem stillt er á líka sveiflutíðni og 

greypir það inn í tíðnisvið sitt.  Þetta er endurspeglun á starfi Logossins 

þegar hann knýr efni sólkerfisins inn í skilvindu aðgreiningarinnar.  

Kúndalíni er á sama hátt eldur eða kraftur efnisins, og þar af leiðandi líf 

þriðja Logossins. 

 f. Kúndalíni hefur tvígreind áhrif á ethervefinn, eins og hann er nefndur: 

  1. Hún hreinsar etherformið með hægt vaxandi virkni sinni og eyðir öllum 

sora. 

  2. Að lokum eyðist sjálfur vefurinn, en það gerist þegar hinir tveir eldar 

efnisins og eldur hugans eru farnir að blandast (sem er hægfara og stig-

vaxandi ferli).  Á tímabilinu, þegar þriðja vígslan er tekin, ætti maðurinn 

að hafa samfellda vitund, nema hann, af sérstökum ástæðum eða til að 

vinna sérstakt verkefni, sleppir bruna vefsins með vitund og vilja.  Slíkt er 

hægt að gera með meðvitaðri viljaathöfn. 

 

 4. Orkustöðvarnar og skilningarvitin, náttúruleg og yfirnáttúruleg. 

 

 Áður en við förum að ræða um orkustöðvarnar og tengsl þeirra við skilningarvitin er 

nauðsynlegt að byrja á því að benda á vissar áhugaverðar staðreyndir varðandi skilningarvitin16 til 

                         

    16 Hin sjö skilningarvit eða leiðir skynjunar.  S.D. I, 489,490. 
Þriðja eða Indrija sköpunin.  S.D. III, 567. 
 Indrija — Vald yfir skilningarvitunum í jógaiðkun.  Það eru hinir 
tíu ytri þættir; skilningarvitin fimm sem notuð eru til skynjunar 
nefnast 'jnana-indrijur' og þau fimm sem notuð eru til athafna nefnast 
'karma-indrijur'.  Úr Theosophical Glossary. 
 „Jnana-indrijur“ — bókstafleg merking: þekkingar-skynfæri. . . 
þau sem notuð eru til öflunar þekkingar. . . Þau eru leiðir inn á við. 
 „Karma-indrijur“ — bókstafleg merking: athafna-skynfæri.  Þau sem 
skapa athöfn.  Þau eru leiðir út á við.  Study in Consciousness, bls. 
166-167. 
 1. Skynjun dylst í sérhverju efnisatómi.  S.D. II, 710. 
 2. Sólin er hjarta sólkerfisins og frá henni á skynjun upptök 

sín.  Hún orsakast af útgeislun sólar.  S.D. I, 590, 662. 
 3. Þekking leysir skilningarvit af hólmi. S.D. I, 300. 
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að ryðja brautina fyrir frekari upplýsingar. 

 Hvað eru skilningarvitin?  Hve mörg eru þau?  Og hver eru tengsl þeirra við innri manninn, 

hugsuðinn, hinn guðlega manasapútra?  Þetta eru allt mjög mikilvægar spurningar, og með réttum 

skilningi á þeim fæst hæfni til að fylgja viturlega braut þekkingarinnar. 

 Segja má að skilningarvitin séu þau líffæri sem gera manninum kleift að verða var við 

umhverfi sitt.  Það er ef til vill ekki við hæfi að ræða um þau sem líffæri (þegar allt kemur til alls 

er líffæri aðeins efnislegt form sem gert er með vissan tilgang í huga), réttara er að líta á þau sem 

tæki sem hugsuðurinn notar til að komast í snertingu við umhverfi sitt.  Með þeim rannsakar hann 

hið efnisþétta svið og öðlast reynslu, og þau gera honum mögulegt að vita hvað hann þarf að 

þekkja, verða meðvitaður um umhverfið og víkka vitund sína.  Við erum hér að fjalla um fimm 

skilningarvit mannsins.  Dýrin hafa einnig þessi fimm skilningarvit, en þar sem hinn hugsandi 

samtengjandi eiginleika skortir, og „tengslin á milli“ sjálfsins og ekki-sjálfsins hafa ekki náð 

miklum þroska, munum við ekki fjalla um þau að sinni.  Í dýraríkinu eru skilningarvitin 

hópeiginleiki og birtast sem eðlishvöt tegundarinnar.  Skilningarvit mannsins eru hans 

einstaklingsbundna eign og koma fram sem: 

 a. Tilfinning fyrir aðgreindri sjálfsvitund. 

 b. Hæfileiki til að standa fast á þeirri einstaklingsvitund. 

 c. Mikilvæg leið til sjálfsmeðvitaðrar þróunar. 

                         

 4. Skilningarvit eru í tveim samstæðum, andlegum og efnislegum.  
S.D. I, 582; S.D. II, 307, 308. 

  Þau endurspeglast í hinum tveim flokkum efnislegra skynfæra 
sem um var rætt við skilgreiningu indrijanna. 

 5. Skilningarvitin má telja upp á eftirfarandi hátt:  S.D. I, 
583 og athugasemd 123; S.D. II, 600, 674, 675, 676. 

 6. Frumefnaflokkarnir eru forfeður skilningarvitanna. . .  S.D. 
II, 112, 113. 

 a.  Aether...... Heyrn...... Hljóð........................  
        Atmíska sviðið 
 b.  Loft........ Snerting... Hljóð, snerting..............  
        Búddíska sviðið 
 c.  Eldur....... Sjón....... Hljóð, snerting, sjón........  
        Hugræna sviðið 
 d.  Vatn........ Bragð...... Hljóð, snerting, sjón, bragð.  
        Geðsviðið 
 e.  Jörð........ Lykt....... Hljóð, snerting, sjón, bragð,  
 lykt..        Efnissviðið 
 7. Í sérhverju skilningarviti eru öll hin skilningarvitin til 

staðar. . . S.D. III, 569.  Það er engin alheimsleg regla.  
Þau eru öll til á öllum sviðunum.  S.D. III, 550. 

 8. Skilningarvitin eiga sér hliðstæður í öllum öðrum 
sjögreiningum náttúrunnar.  Sjá D.D. III, 448.  Samanber 
S.D. III, 497.  Gagnleg lesning... S.D. I, 288. 
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 d. Uppspretta þekkingar. 

 e. Ummyndunarhæfileiki við lok lífsins í heimunum þrem. 

 

 Skilningarvitin eru fimm, eins og við vitum, og eru hér talin upp í þeirri röð sem þau hafa 

þróast: 

 a. Heyrnarskyn. 

 b. Snertiskyn. 

 c. Sjónskyn. 

 d. Bragðskyn. 

 e. Lyktarskyn. 

 

 Við skulum byrja á því að taka fyrir hvert þessara skilningarvita, benda á nokkrar 

áhugaverðar staðreyndir í tengslum við þau og gefa til kynna samsvaranir þeirra við svið og 

sviðsstig. 

 

   SVIÐ                  SKILNINGARVIT 

  1. Efnissviðið...........Heyrn. 

  2. Geðsviðið.............Snerting eða tilfinning. 

  3. Hugarsviðið...........Sjón. 

  4. Innsæissviðið.........Bragð. 

  5. Andlega sviðið........Lykt. 

 

 Hin fimm sviðsstig mennskrar viðleitni á lægri sviðunum tveim í heimunum þrem — 

geðsviðinu og efnissviðinu — eru æðri sviðsstigin fimm.  Segja má að tvö lægstu sviðsstigin, hið 

sjötta og hið sjöunda, séu „neðan þröskuldsins“ og varði aðeins lífsform neðar hinu mennska.  

Þessu til stuðnings höfum við samsvörun í þeirri staðreynd að tveir fyrstu kynstofnarnir í 

núverandi heimstímabili voru ekki fullkomlega mennskir og að fyrsti raunverulega mennski 

kynstofninn var sá þriðji.  Ef við því teljum neðan frá er þriðja sviðsstigið á efnis- og geðsviðinu 

það sem telst vera byrjunarreitur mennskrar þróunar.  Það er síðan verkefni þróunarinnar að ná 

yfirráðum á þeim fimm sem eftir eru.  Á hugarsviðinu þarf hún að ná yfirráðum yfir fimm lægri 

sviðsstigunum.  Þegar vitundin er innstillt á fimmta sviðsstiginu (talið neðan frá) fylgja svið 

fráhvarfsins — frá sjónarmiði mannsins í heimunum þrem — í kjölfarið á hinum tveim 

samfjallandi sviðsstigum.  Það birtist í samfjöllun skilningarvitanna fimm.  Nákvæmlega hið sama 

er upp á teningnum í þróun Himnamannsins: hin fimm svið viðleitninnar eru hin fimm lægri svið 
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sólkerfisins og hin tvö æðri, mónadsviðið og guðlega sviðið, eða svið Logossins, eru svið 

fráhvarfsins. 

 

 ÞRÓUN SKILNINGARVITA SMÁHEIMSINS 

 

 Svið      Skilningarvit              Sviðsstig 

 

Efnisþétt .... 1.  Heyrn ................ 5. loftkennt 

   2.  Snerting, tilfinning.. 4. etherískt 

   3.  Sjón ................. 3. yfir-etherískt 

   4.  Bragð ................ 2. undir-atómískt 

   5.  Lykt ................. 1. atómískt 

 

Geðrænt ...... 1.  Dulheyrn ............. 5. 

   2.  Hlutskyggni .......... 4. 

   3.  Dulskyggni ........... 3. 

   4.  Ímyndun .............. 2. 

   5.  Geðrænar hugsjónir ... 1. 

 

Hugrænt ...... 1.  Æðri dulheyrn ............. 7. 

   2.  Plánetu-hlutskyggni ....... 6. FORM 

   3.  Æðri dulskyggni ........... 5. 

   4.  Dómgreind ................. 4. 

   5.  Andleg skarpskyggni ....... 3.  

       Svörun við heildissveiflum. 2. FORMLAUS 

       Andleg fjarhrif ........... 1. 

 

Innsæis ..... 1.  Næmni ..................... 7. 

   2.  Lækningar ................. 6. 

   3.  Guðleg innsýn ............. 5. 

   4.  Innsæi .................... 4. 

   5.  Hugsjónir ................. 3. 

 

Andlegt ..... 1.  Alsæla .................... 7. 
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   2.  Virk þjónusta ............. 6. 

   3.  Skilningur ................ 5. 

   4.  Fullkomnun ................ 4. 

   5.  Alþekking ................. 3. 

 

 Eins og sjá má höfum við ekki talið með tvö æðri sviðsstig fráhvarfs á andlega sviðinu og 

innsæissviðinu.  Ástæðan er sú að þau eru til marks um stig skilnings tilheyrandi vígsluhöfum af 

æðri gráðu en meistara; þau liggja því ofar markmiði mannsins á þróunarbrautinni sem þetta 

fræðirit er skrifað fyrir. 

 Til nánari glöggvunar skulum við setja fram töflu yfir hina fimm mismunandi þætti 

skilningarvitanna fimm á sviðunum fimm, svo að auðvelt sé að sjá fyrir sér samsvörun hinna 

mismunandi þátta.  Þessi tafla grundvallast á þeirri fyrri: 

 

 a.  Fyrsta skilningarvitið ....... Heyrn. 

  1. Efnislegt heyrnarskyn. 

  2. Dulheyrn. 

  3. Æðri dulheyrn. 

  4. Næmni (fyrir fjórum hljómum). 

  5. Alsæla. 

 

 b.  Annað skilningarvitið ....... Snerting eða tilfinning. 

  1. Efnislegt snertiskyn. 

  2. Hlutskyggni. 

  3. Plánetu-hlutskyggni. 

  4. Lækningar. 

  5. Virk þjónusta. 

 

 c.  Þriðja skilningarvitið ....... Sjón. 

  1. Efnislegt sjónskyn. 

  2. Dulskyggni. 

  3. Æðri dulskyggni. 

  4. Guðleg innsýn. 

  5. Skilningur. 
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 d.  Fjórða skilningarvitið ....... Bragð. 

  1. Efnislegt bragðskyn. 

  2. Ímyndun. 

  3. Dómgreind. 

  4. Innsæi. 

  5. Fullkomnun. 

 

 e.  Fimmta skilningarvitið ....... Lykt. 

  1. Efnislegt lyktarskyn. 

  2. Geðrænar hugsjónir. 

  3. Andleg skarpskyggni. 

  4. Hugsjónir. 

  5. Alþekking. 

 

 Við skulum nú fjalla um hvert skilningarvit fyrir sig í smáatriðum: 

 a.  Heyrn.  Eins og mjög er við hæfi er heyrnin fyrsta skilningarvitið til að raunbirtast; 

fyrsti þáttur raunbirtingar er hljóð, og því er eðlilegt að búast við að hljóð sé það sem maðurinn 

greinir fyrst á efnissviðinu, sviði hinnar þéttustu birtingar og því sem hljóð, sem skapandi þáttur, 

hefur greinilegust áhrif á.  Efnissviðið er öðru fremur svið heyrnarskyns, og þar af leiðir að það 

skilningarvit er tileinkað lægsta sviði þróunarinnar og lægsta sviðsstigi sviðanna fimm.  Á sjöunda 

eða lægsta sviðinu verður maðurinn að sjá fullkomlega áhrif Orðsins helga sem þar nú hljómar.  

Með endurómun sinni um allt sólkerfið skipar það öllu efni á sinn rétta stað.  Á efnissviðinu nær 

það sínu þéttasta stigi og birtist í sinni hlutlægustu mynd.  Lykillinn sem maðurinn þarf að 

uppgötva og nota varðar lausn á eftirfarandi leyndardómum: 

 

 a. Hljómi sjálfs sín. 

 b. Hljómi bróður síns. 

 c. Heildishljómi sínum. 

 d. Hljómi þess Himnamanns sem hann tengist. 

 e. Hljómi Logossins, eða hljómi náttúrunnar; sólkerfisins, Hins mikla manns 

himnanna. 

 

 Við sjáum því að maðurinn verður að finna sinn eigin hljóm á efnissviðinu þrátt fyrir 

þéttleika formsins. 
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 a. Maðurinn finnur sinn eigin hljóm á efnissviðinu. 

 b. Maðurinn finnur hljóm bróður síns á geðsviðinu; í gegnum fullkomið samræmi 

tilfinninga sér hann einkenni bróður síns. 

 c. Á hugarsviðinu finnur hann heildistón sinn. 

 d. Á innsæissviðinu, eða sviði viskunnar, finnur hann tón Plánetulogoss síns. 

 e. Á andlega eða atmíska sviðinu byrjar tónn Logossins að hljóma innan vitundar 

hans. 

 

 Þessi sundurgreining er aðeins til glöggvunar.  Ekki er gerður svo skarpur greinarmunur í 

sjálfri þróuninni, þar sem í náttúrunni gerist svo margt samhliða.  Geisli mannsins, staða hans í 

þróuninni, áður unnin verk, tímabundnar takmarkanir og aðrar orsakir skapa það sem virðist vera 

óskiljanlegur hrærigrautur, en starfið gengur samt eins og lýst hefur verið þegar litið er á hina 

stærri þróunaráætlun að ofan frá og niður á við. 

 Heyrn á geðsviðinu er venjulega nefnd dulheyrn, og er þá átt við hæfileikann til að skynja 

hljóð á geðsviðinu.  Það er hæfileiki sem birtist alls staðar í geðlíkamanum, því maðurinn hefur 

heyrnarskyn í öllu starfstækinu en ekki eingöngu í eyrunum, sérhæfðum líffærum sem orðið hafa 

til við verkun og gagnverkun á efnissviðinu.  Þetta hlýtur að vera þannig þegar tekið er tillit til 

hins fljótandi og óstöðuga eðlis geðlíkamans.  Maðurinn á efnissviðinu greinir einnig visst tónsvið, 

en það er aðeins mjög lítið og sérhæft svið hljóðbylgna sem eyrun greina.  Mörg minni hljóð 

náttúrunnar fara fram hjá honum og hin meiri heildishljóð getur hann alls ekki greint í sundur.  

Eftir því sem þróunin rennur sitt skeið og hið innra heyrnarskyn verður næmara, verða einnig þessi 

önnur hljóð efnissviðsins hluti af þekkingarforða hans, og hann verður skarplega meðvitaður um 

öll hljóð á geðræna og efnislega sviðinu — nokkuð sem líkaminn í núverandi ástandi sínu þyldi 

ekki.  Ef til dæmis tónn náttúrunnar hljómaði einu sinni í eyrum mannsins (tónn sem myndaður er 

af samheild allra sveiflna sem efnisleg form mynda), myndi líkami hans sundrast algerlega.  Hann 

er ekki reiðubúinn fyrir slíkt; innra eyrað hefur ekki fengið hæfilegan undirbúning.  Það er ekki 

fyrr en þreföld heyrn er fullkomnuð að fullkomin heyrn á efnissviðinu er einnig heimiluð. 

 Heyrn á hugarsviðinu er einfaldlega framhald á hæfileikanum til að aðgreina hljóð.  

Heyrnarskynið á öllum þessum sviðum er heyrn sem tengist formi, varðar sveiflutíðni efnis og 

tekur til þess sem er ekki-sjálfið.  Það varðar hvorki sálina né fjarhrifasamband milli tveggja huga, 

heldur hljóð formsins eða hæfileika einnar vitundareiningar til að verða vör við aðra einingu sem 

er ekki hún sjálf.  Hafið þetta hugfast.  Þegar framhald heyrnarinnar verður slíkt, að hún fer að 

tengjast hinu sálarlega, er hún nefnd fjarhrif, eða þau orðlausu samskipti sem er samfjöllun 
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heyrnarskynsins á öllum lægri sviðunum þrem og er þekkt af sálinni í orsakalíkamanum á hinum 

formlausu sviðsstigum hugarsviðsins. 

 Á innsæissviðinu birtist heyrnin (nú hinn samfjallandi eiginleiki nefndur fjarhrif) sem hinn 

fullkomni skilningur, því hún hefur innifalið í sér tvennt: 

 

 1. Þekkingu og viðurkenningu á einstaklingsbundnu hljóði, 

 2. sambærilega þekkingu á heildishljóði 

 

og hina fullkomnu sameiningu þeirra beggja.  Þetta veldur hinum víðtækasta skilningi og er 

leyndardómurinn á bak við mátt meistarans. 

 Á andlega sviðinu birtist þessi fullkomna heyrn sem alsæla.  Hljómur, grundvöllur 

tilverunnar; hljómur, aðferð tilverunnar; hljómur, hinn hinsti sameinandi; hljómur því skilinn sem 

tilverugrunnur og aðferð þróunarinnar, og þar af leiðandi sem alsæla.17  

 b.  Snerting.  Þegar við tökum til umfjöllunar annað skilningarvitið, snertiskynið, þurfum 

við að gera okkur ljóst að þetta skynfæri hefur mjög mikla þýðingu í þessu sólkerfi, sem er hið 

annað í röðinni — sólkerfi geðrænnar-innsæislegrar vitundar.18  Eftir að skilningarvitin hafa náð 

vissu stigi í þróuninni fara þau að renna saman á þann hátt að næstum er ómögulegt að vita hvenær 

eitt byrjar og annað endar.  Snerting er sú innri viðurkenning sambands sem náð er með fulltingi 

manas eða hugans á þrennan hátt: 

                         
    17 ... „hljóð er meginkrafturinn sem knýr hjól náttúrunnar fram á 
við í hina skynjuðu átt.  Hljóð er fyrsti þáttur hins raunbirta 
fimmhyrnings, þar sem það er einn eiginleiki ethersins sem nefnist akas.  
Eins og ég hef áður sagt er upplestur Vedanna hinn æðsti jagnam sem 
felur í sér öll minni jagnam og leitast við að viðhalda hinum raunbirta 
fimmhyrningi í réttri mynd.  Það var skoðun hinna fornu heimspekinga að 
hljóð eða talað orð komi næst hugsun að vera æðsti karmíski 
áhrifavaldurinn sem maðurinn getur beitt. 
 Af öllum hinum mismunandi karmísku áhrifum sem maðurinn beitir 
til að móta sjálfan sig og umhverfi sitt er hljóð eða hið talaða orð 
mikilvægast, af þeirri ástæðu, að talað mál er um leið starf í ether-
efni sem að sjálfsögðu ræður yfir hinni lægri fernd frumefnaflokkanna, 
lofti, eldi, vatni og jörð.  Hljóð eða tungumál mannsins býr því yfir 
öllum þáttum sem nauðsynlegir eru til að koma hinum mismunandi flokkum 
tíva á hreyfingu.  Þessir þættir eru að sjálfsögðu sérhljóðarnir og 
samhljóðarnir.  Þekkingaratriðin úr fræðigrein hljóðsins, eins og það 
tengist tívunum sem ráða ríkjum í hinum fíngerða heimi, tilheyra sviði 
hins sanna Mantra Sastra sem að sjálfsögðu er á valdi þeirra sem yfir 
þekkingu búa.“  Some Thoughts on the Gita, bls. 72. 
    18 Geðræn-innsæisleg vitund er hugtak sem haft er um þá 
grundvallarvitund sem ræður ríkjum í sólkerfinu okkar.  Hún einkennist 
af geðshræringum, tilfinningum og skynjunum sem þarf um síðir að ummynda 
í innsæi, andlega skynjun og einingu. 
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 Sem kennsl, 

 sem minni, 

 sem vænting. 

 

Hvert hinna fimm skilningarvita, þegar þau tengjast huganum, vekja með manninum hugmynd 

sem felur í sér fortíð, nútíð og framtíð.  Þegar því maðurinn er orðinn háþroskaður, hefur hafið sig 

yfir tímann (eins og hann greinist í heimunum þrem) og getur því skoðað lægri sviðin þrjú frá 

sjónarmiði hins ævarandi nútíma, hefur hann leyst skilningarvitin af hólmi með fullkominni virkri 

vitund.  Hann veit og þarf ekki lengur á skilningarvitunum að halda til að afla sér þekkingar.  En í 

tímanum, aftur á móti, og í heimunum þrem eru skynfærin á hverju sviði notuð til að færa 

hugsuðnum þekkingu á einhverjum þætti ekki-sjálfsins, og með aðstoð hugans er honum gert 

kleift að aðlaga sig að því. 

 

 Heyrn gefur honum hugmynd um afstæða stefnu og gerir manninum mögulegt að staðsetja 

sig í heildarkerfinu. 

 Snerting gefur honum hugmynd um afstætt magn og gerir honum mögulegt að ákvarða 

hlutfallslegt gildi sitt í samanburði við aðra líkama og hluti í umhverfi sínu. 

 Sjón gefur honum hugmynd um afstöður og hlutföll og gerir honum mögulegt að aðlaga 

hreyfingar sínar að hreyfingum annarra. 

 Bragð gefur honum hugmynd um gildi og gerir honum fært að ákvarða það sem honum 

líkar best. 

 Lykt gefur honum hugmynd um innri eiginleika og gerir honum fært að finna það sem 

höfðar til hans, þar eð það býr yfir sömu eiginleikum og eðli og hann sjálfur. 

 

 Þegar allar þessar skilgreiningar eru skoðaðar er nauðsynlegt að hafa í hug að tilgangur 

skilningarvitanna er að opinbera ekki-sjálfið og gera þar með sjálfinu kleift að greina á milli hins 

raunverulega og hins óraunverulega.19 

                         
    19 Skynhrif af skynjuðum hlutum eru upplifuð í gegnum ytri tæki 
drottnanda líkamans, eða skynfærin (indrijur).  Í gegnum þessar rásir 
öðlast vitundareiningin reynslu um umheiminn.  Þessi tæki eru tíu 
talsins og skiptast í tvo flokka: 
 
 a.  Hin fimm þekkingarskynfæri........Jnanendrija 
   1. Eyrað ............. Heyrn. 
   2. Húðin ............. Tilfinning með snertingu. 
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 Í þróun skilningarvitanna er heyrnin hin fyrsta óljósa skynjun sem vekur athygli hins 

blinda sjálfs á 

 

 a. öðrum sveiflum, 

 b. einhverju sem á upptök sín utan við það sjálft, 

 c. þeirri hugmynd að til sé eitthvað hið ytra.  Vitundin verður þá fyrst þess vör að hið 

ytra er til, þegar hún nemur hljóð í fyrsta sinn. 

 

En allt og sumt sem hin sofandi vitund nemur (með þessu eina skynfæri, heyrninni) er sú 

staðreynd, að eitthvað er til utan hennar sjálfrar, og úr hvaða átt hljóðið frá því berst.  Þegar tímar 

líða veldur þessi vitund því að annað skynfæri vaknar, það er snertiskynið.  Aðlöðunarlögmálið er 

að starfi og vitundin hreyfist hægfara út á við í áttina að því sem hún heyrir; og þegar samband 

næst við ekki-sjálfið er það nefnt snerting.  Snertingin færir hinni fálmandi vitund nýjar 

hugmyndir, hugmyndir um stærð, ytri áferð og mismunandi yfirborð; þannig vex hugmynd 

hugsuðarins smám saman.  Hann getur heyrt og snert, en hann hefur ekki enn næga þekkingu til 

að setja í samhengi eða nefna.  Þegar honum tekst að nefna hefur hann stigið stórt framfaraskref.  

Við sjáum hér að hin fyrstu kosmísku tákn eru nýtileg um skilningarvitin eins og annað: 

                         
   3. Augað ............. Sjón. 
   4. Tungan ............ Bragð. 
   5. Nefið ............. Lykt. 
 
 b.  Hin fimm athafnaskynfæri..........Karmendrija 
   1. Munnur ............ Að tala. 
   2. Hendur ............ Að grípa og halda. 
   3. Fætur ............. Að ganga. 
   4. Endaþarmur ........ Að losa sig við úrgang. 
   5. Kynfæri ........... Að fjölga sér. 
 
Þekkingarskynfærin verða til sem svörun sjálfsins við skynhrifum.  
Athafnaskynfærin eru útrás fyrir áhrif frá þörfum og löngunum sjálfsins. 
 „Indrijan eða skilningarvitið er ekki hið efnislega líffæri, 
hæfileiki hugans starfar í gegnum líffærið sem er starfstæki hans.  Hin 
ytri efnislegu skynfæri eru þau tæki sem yfirleitt eru notuð á 
efnissviðinu til skynjunar.  En þar sem þau eru aðeins tæki, og 
hæfileiki þeirra frá huganum kominn, getur jógi framkvæmt með huganum 
allt sem hægt er að gera með þessum efnislegu líffærum án notkunar hinna 
síðastnefndu. . . . 
 „Athygli, val og samfjöllun margbreytileika skilningarvitanna eru 
hin þrjú hlutverk sem tilheyra þeim innra þætti huglíkamans sem nefnist 
manas.  Manas er nauðsynlegur skilningarvitunum alveg eins og þau eru 
nauðsynleg fyrir manas. . . .  Manas er því hin leiðandi indrija og 
skilningarvitin hæfileikar hennar.“  Serpent Power, eftir Arthur 
Avalon. 
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 Hringur með punkti í miðjunni — vitund og ekki-sjálfið á því stigi þegar hljóðið eitt er 

upplýsandi. 

 Tvískiptur hringur — vitund sem þekkir ekki-sjálfið með tvígreindri skynjun. 

 

 Sjónskynið fylgir hér í kjölfarið.  Það er þriðja skilningarvitið og er greinilega til marks 

um samtengingu hugmynda, eða sambandið á milli; það er samstiga tilkomu hugans, bæði í tíma 

og hvað virkni varðar.  Það sem kemur er heyrn, snerting eða tilfinning og síðan sjón.  Sem 

hliðstæðu mætti benda á að sjónskynið kom með þriðja kynstofninum í núverandi heimstímabili, 

og hugurinn kom einnig til sögu í þeim kynstofni.  Um leið fékkst rétt samhengi milli sjálfsins og 

ekki-sjálfsins, og þau samstilltu stöðu sína.  Náið samband þeirra varð sannreynd staðreynd, og 

þróunin efldist með endurnýjuðum drifkrafti. 

 Þessi þrjú meginskynfæri (ef svo má segja) tengjast hvert um sig mjög náið einum af 

Logosunum þrem: 

 Heyrn — Kennsl borin á hið fjórgreinda orð, virkni efnisins, þriðji Logosinn. 

 Snerting — Kennsl borin á hinn sjögreinda Formbyggjanda, samsöfnun forma, nálgun 

þeirra og innbyrðis tengsl, annar Logosinn.  Aðlöðunarlögmálið milli sjálfsins og ekki-sjálfsins 

fer að verka. 

 Sjón — Kennsl borin á heildleika, samfjöllun alls, uppgötvun einingar í margbreytileika, 

fyrsti Logosinn.  Borin kennsl á verkun samfjöllunarlögmálsins milli allra forma sem sjálfið dvelst 

í, og hin eðlislæga eining allrar raunbirtingar greind með sjónskyninu. 

 Líta má á bragð og lykt sem minni háttar skynfæri, því þau eru nátengd hinu mikilvæga 

snertiskyni.  Þau eru beinlínis hliðarskynfæri þess.  Rétt er að íhuga vandlega annað skilningarvitið 

og tengsl þess við okkar núverandi annað sólkerfi.  Það er í yfirgnæfandi mæli það skilningarvit 

sem nátengdast er öðrum Logosnum.  Þessi staðhæfing felur í sér mjög gagnlega vísbendingu sé 

hún athuguð með gaumgæfni.  Það hefur mikið gildi að rannsaka útvíkkun á snertiskyni 

efnissviðsins og athuga hvert það leiðir okkur.  Það er hæfileikinn sem gerir okkur kleift að ná til 

kjarnans með því að bera tilhlýðilega kennsl á hina aðgreinandi hjúpa.  Hugsuðnum, sem hagnýtir 

það fullkomlega, er mögulegt að ná sambandi við kjarna allra sjálfa á öllum stigum og með því 

móti að aðstoða við þróun hjúpsins og þjóna með virkum hætti.  Meistari samúðarinnar er sá sem 

(með hjálp snertingar) finnur, skilur fullkomlega og gerir sér ljóst með hvaða hætti má lækna og 

lagfæra misbresti ekki-sjálfsins og stuðla þannig að framgangi þróunaráætlunarinnar.  Við skulum 

einnig, í þessu sambandi, rannsaka gildi snertingar eins og læknendur kynstofnsins (þeir sem eru 
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á Bódhisattva leiðinni)20 beita henni, ásamt því hvernig þeir beita þannig lögmáli aðlöðunar og 

fráhrindingar.  Þeir sem leggja stund á orðsifjafræði vita að uppruni sagnarinnar að snerta (touch) 

er nokkuð óljós, en hún merkir að öllum líkindum 'að koma við með snöggri hreyfingu'.  Í því er 

að finna lausn á ráðgátu þessa hlutlæga sólkerfis, og síðar verður sýnt fram á hvernig hægt er að 

örva sveiflutíðni með notkun snertingar.  Eiginleikar ekki-sjálfsins birtast í tregðu, hreyfanleika 

og hrynjandi.   

    Það er einmitt með þessum eiginleika snertingar eða tilfinningar að hrynjandi, jafnvægi og 

stöðug sveiflutíðni næst.  Leyfið mér að útskýra þetta nánar.  Hver er afleiðing hugleiðslu?  Með 

því að beita öflugu átaki og fylgja með nákvæmni settum reglum tekst leitandanum að snerta efni 

sem er fíngerðara en hann á að venjast.  Hann kemst í snertingu við orsaka- eða sálarlíkamann, og 

með tímanum tekst honum að komast í snertingu við efni innsæissviðsins.  Með snertingunni 

örvast hans eigin sveiflutíðni um skamma stund.  Í raun erum við aftur komin að viðfangsefni 

þessa fræðirits.  Dulinn eldur efnisins laðar að sér þann eld sem dylst í öðrum formum.  Þeir 

snertast og afleiðingin er kennsl og skilningur.  Eldur hugans brennur í sífellu og nærist á því sem 

laðað er að eða hrundið frá.  Þegar þessir tveir eldar blandast vex örvunin að miklum mun og 

hæfnin til snertingar eflist.  Lögmál aðlöðunar vinnur sitt verk þar til annar eldur laðast að og 

snerting næst; þrígreindum samruna er þá lokið.  Gleymið ekki í þessu sambandi leyndardómi 

vígslusprotanna.21  Síðar, þegar við tökum til athugunar viðfangsefnið um orkustöðvar og vígslu, 

verðum við að hafa í huga að við erum að fjalla um einn þátt snertiskynsins, þessa 

leyndardómsfulla hæfileika, hæfileika annars Logossins sem beitir lögmáli aðlöðunar. 

 Við skulum nú ljúka því sem hægt er að segja um skilningarvitin þrjú sem eftir eru — sjón, 

bragð og lykt — og taka síðan saman í stuttu máli tengsl þeirra við orkustöðvarnar og gagnkvæm 

samskipti þeirra og víxlverkun.  Þá verða eftir tvö atriði, sem fjallað verður um í þessum fyrsta 

hluta fræðiritsins um kosmískan eld, og að síðustu samantekt.  Við verðum þá reiðubúin til að taka 

fyrir þann hluta ritsins sem fjallar um eld manas eða hugans og þróun manasapútranna,22 bæði 

samheildarlega séð og einstaklingsbundið.  Það viðfangsefni er ákaflega mikilvægt, því það varðar 

                         

    20 Bódhisattva-leiðin er leið kærleika-visku og leið hinna 
fjölbreyttu vísinda sálarinnar; hún er kennsluleiðin og sú leið sem 
allir munu ganga um síðir. 
    21 Vitundarvígslurnar sem rætt er um í riti þessu eru þær 
meginvígslur sem hafa í för með sér þær útvíkkanir vitundarinnar sem 
leiða til lausnar; þær eru teknar í sálarlíkamanum og þaðan 
endurspeglast þær niður í efnislíkamann; vígsluhafinn gerir aldrei 
uppskátt um vígslustig sitt. 
    22 Manasaputrar:  Þeir eru synir hugans, einstaklingseðli mannsins, 
sjálfið, sólarengillinn í sínum eigin líkama á hinum óhlutlægu sviðum 
hugarsviðsins. 
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manninn, einstaklinginn eða hugsuðinn, og sýnir fram á kosmískan samruna á eldi efnis og huga 

og hagnýtingu hins ídveljandi Loga á þeim. 

 c. Sjón.  Eins og áður sagði er þetta skilningarvit í yfirgnæfandi mæli hið samtengjandi 

skyn sólkerfisins. 

 Heyrnarskyn mannsins er undir stjórn hagkvæmnilögmálsins.  Hljóð gegnsýrir efnið og er 

grundvöllur að misleitni þess. 

 Samkvæmt aðlöðunarlögmálinu getur maðurinn snert og náð sambandi við það sem hann 

greinir í gegnum hljóðbylgjur athafna og starfs.  Af því leiðir ástand þar sem gagnkvæm 

fráhrinding og aðlöðun ríkir milli skynjanda og hins skynjaða. 

 Þegar hann hefur þannig heyrt og snert opnast augu hans og hann sér stöðu sína í heildinni 

í samræmi við verkanir samfjöllunarlögmálsins. 

 

   Heyrn................Eining 

   Snerting.............Tvígreining 

   Sjón.................Þrígreining. 

 

 Nútíminn felst í þessum þrem skilningarvitum.  Verkefni þróunarinnar er að bera kennsl 

á, hagnýta, samhæfa og drottna yfir allri heildinni þar til sjálfið greinir með virkum hætti öll form, 

sveiflutíðni og sérhverja bæringu ekki-sjálfsins; þá verður markmið sjálfsins að uppgötva með 

skipulagshæfileika hugans sannleikann, eða þann miðpunkt í hringi raunbirtingarinnar sem er fyrir 

sjálfinu jafnvægispunktur og staður þar sem samhæfingin er fullkomnuð; þá getur sjálfið aðgreint 

sig frá sérhverjum hjúpi, snertingu og skilningarviti.  Í hverri raunbirtingu leiðir þetta til þrenns 

konar aðgreiningar: 

 

 Efnisleg þróun.  Aðgreining efnisins, hið eina verður hinir mörgu.  Skilningarvitin þroskast 

og sjálfið fullkomnar starfstækið til hagnýtingar á efni.  Þetta gerist undir stjórn 

hagkvæmnilögmálsins. 

 Andleg þróun fram að braut reynslunemans.  Samruni anda og efnis og hagnýting 

skilningarvitanna í stigvaxandi samsömun sjálfsins við öll form, allt frá því 

grófasta til hins tiltölulega fíngerða.  Þetta gerist undir stjórn aðlöðunarlögmálsins. 

 Andleg þróun á brautinni.  Aðgreining efnis og anda á ný, samsömun hans við hinn Eina 

og að síðustu höfnun formsins.  Skilningarvitin samfjallast og verða að einum 

áunnum eiginleika, og sjálfið hefur ekki lengur neina þörf fyrir ekki-sjálfið.  Sjálfið 

blandast Alsjálfinu.  Þetta gerist undir stjórn samfjöllunarlögmálsins. 
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 Sé þetta haft í huga leiðir það til þess skilnings, að aðgreining andans frá hinum efnislegu 

starfstækjum felur í sér tvo eðlisþætti hinnar einu miklu Alheildar; þar í má sjá starf Skaparans, 

Varðveitandans og Eyðandans. 

 Um hina endanlegu fullkomnun þriðja skilningarvitsins, sjónarinnar, er notað hið 

algerlega ófullnægjandi orð skilningur.  Lát nemann rannsaka vandlega lægstu og æðstu birtingu 

skilningarvitanna, eins og hún er sett fram í töflunum hér að framan, og taka sérstaklega eftir hinni 

dulfræðilegu merkingu athugasemdanna sem fylgja. 

 

Heyrn.......Alsæla.   Skilningur fæst í gegnum ekki-sjálfið. 

Snerting....Þjónusta.  Samantekt á starfi sjálfsins fyrir ekki-sjálfið. 

Sjón........Skilningur.  Viðurkenning á þörfinni fyrir þrígreiningu í raunbirtingunni, eða 

víxlverkun sjálfsins og ekki-sjálfsins. 

Bragð.......Fullkomnun.  Þróunin fullkomnuð með hagnýtingu ekki-sjálfsins og 

hæfni þess. 

Lykt........Fullkomnuð  Eðlisþáttur manas sem fullkomnar                þekking. 

  hin innri tengsl milli 

sjálfsins og ekki-sjálfsins með því að nota 

hæfileika sinn, dómgreindina. 

 

Allt þetta varðar hinn fullkomnaða, meðvitaða persónuleika. 

 Í öllum þessum fullkomnunum skilningarvitanna má sjá varurð sjálfsins og niðurflokkuð 

ferli samsömunar, hagnýtingar, meðhöndlunar og hina endanlegu höfnun á ekki-sjálfinu af 

sjálfinu sem nú býr yfir meðvitaðri varurð.  Maðurinn heyrir tón náttúrunnar og tón mónads síns; 

hann ber kennsl á einkenni þeirra, hagnýtir sveiflutíðni þeirra og gengur skjótt í gegnum hin þrjú 

stig Skaparans, Varðveitandans og Eyðandans. 

 Hann snertir eða finnur sveiflur formsins eða ekki-sjálfsins í öllum sínum mismunandi 

stigum, þekkir sjálfan sig í tíma og rúmi, og í samræmi við áform tilverunnar og með tilstilli hinna 

þriggja lögmála hagkvæmni, aðlöðunar og samfjöllunar hagnýtir hann og blandar og að síðustu 

skilur sjálfan sig frá.  Hann sér hinn þrígreinda þróunarferil, og með því að þroska innri sýn sína, 

sér hann hið eina SJÁLF í mörgum formum í hinu stórheimslega og smáheimslega hjarta, og 

samsamar sjálfan sig að lokum þessu eina Sjálfi með meðvitaðri höfnun sinni á ekki-sjálfinu, eftir 

að hafa náð algjörum yfirráðum yfir því og hagnýtt það fullkomlega. 

 d. Bragð.  Að lokum notar hann bragðskynið og aðgreinir, því bragðskynið er hið mikla 
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skilningarvit sem verður ríkjandi við aðgreiningarferlið sem hefst þegar blekkingareðli efnisins 

fer að verða manninum ljóst.  Aðgreining, eða beiting dómgreindar, er það nám sem sjálfið gengst 

undir þegar það er að þroska með sér innsæið — þann eiginleika sem gerir sjálfinu mögulegt að 

bera kennsl á sitt eigið eðli í og að baki öllum formum.  Dómgreind varðar tvíeðli náttúrunnar, 

sjálfið og ekki-sjálfið, og er aðferðin sem notuð er við aðgreiningu þeirra við ferli fráhvarfsins.  

Innsæið varðar einingu; það er hæfileiki sjálfsins til að ná sambandi við önnur sjálf, en í því felst 

ekki hæfileiki til að ná sambandi við ekki-sjálfið.  Af því leiðir fágæti þess nú á tímum vegna hins 

ríkjandi einstaklingseðlis sálarinnar og samsömun hennar við form — nauðsynleg samsömun á 

þessu sérstaka tímaskeiði.  Eftir því sem bragðskynið þroskast á æðri sviðunum leiðir það manninn 

til sífellt fíngerðari aðgreininga þar til það að lokum leiðir hann í gegnum formið, beint að hjarta 

síns eigins eðlis. 

 e. Lykt.  Þetta skilningarvit er eiginleiki næmrar skynjunar sem að lokum leiðir manninn 

til baka að uppsprettunni sem hann kom frá, frummyndasviðinu, sviðinu sem er hans sanna 

heimkynni.  Næmni hefur þroskast og mismunur greinst sem hefur orsakað guðlega óánægju í 

hjarta pílagrímsins í hinu fjarlæga landi; eyðslusami sonurinn gerir samanburð; hann hefur 

þroskað hin fjögur skilningarvitin og hagnýtt þau.  Nú birtist eiginleiki til greiningar á sveiflum 

heimatíðninnar, ef svo má að orði komast.  Hann er andleg hliðstæða skilningarvitsins í dýrinu, 

dúfunni og öðrum fuglum, sem leiðbeinir þeim með óskeikulum hætti aftur á kunnuglegar 

heimaslóðir.  Það er skilningur á sveiflum sjálfsins, og með þeirri eðlishvöt kemst hann skjótt 

heim, þangað sem hann upprunalega kom frá. 

 

 Þegar viðfangsefni þetta er athugað sést vel hversu víðfeðmt svið hugsunar er hér um að 

ræða — sviðið nær yfir alla þróunarbraut mannverunnar.  Hér eins og annars staðar er þó eingöngu 

mögulegt að gefa vísbendingar um hugsanastefnur til vandlegrar íhugunar og leggja áherslu á 

vissar hugmyndir sem geta orðið til að mynda grundvöll að hugrænu starfi framtíðar fyrir komandi 

kynslóðir.  Einnig þarf að hafa eftirfarandi staðreyndir í huga við athugun á þessu efni: 

 a.  Fjallað hefur verið um skilningarvitin í þessum hluta ritsins vegna þess að þau tengjast 

hinu efnislega formi.  Skilningarvitin fimm, eins og við þekkjum þau, eru strangt til tekið byggð 

upp af hugsuðnum (innstilltum í etherlíkama sínum) og koma fram í efnisforminu í þeim 

taugastöðvum, heilafrumum, taugahnoðum og tauganetum sem þekkt eru og viðurkennd af hinum 

útræðu vísindum. 

 b.  Hvað núverandi tilgang raunbirtingarinnar varðar hafa þessi skilningarvit brennipunkt 

sinn á geðsviðinu og eru þar af leiðandi undir áhrifum frá örvandi virkni sólarplexus-stöðvarinnar 

— hinum mikla brennipunkti í miðbiki líkamans sem er aðaláhrifavaldurinn fyrir flesta menn nú 
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á tímum. 

 c.  Eftir því sem æðri þríhyrningur verður virkur og vitundarstillingin færist upp í æðri 

orkustöðvarnar gerast skilningarvitin virk á hugrænu sviðsstigunum og maðurinn verður vakandi 

á því sviði.  Í efnislíkama mannsins er að finna athyglisverða spegilmynd af flutningi 

vitundarstillingarinnar frá persónuleikanum til sálarinnar, eða orsakalíkamans, í aðgreiningu 

hugarsviðsins í æðri og lægri sviðsstig og skiptingu þindarinnar á líkamanum í efri og neðri hluta.  

Neðan þindar eru fjórar lægri orkustöðvarnar: 

 1.  Sólarplexusinn. 

 2.  Miltað. 

 3.  Kynfærin. 

 4.  Mænurótin. 

Ofan þindar eru þrjár æðri stöðvarnar: 

 1.  Hjartað. 

 2.  Hálsinn. 

 3.  Höfuðið. 

 Í smáheiminum er lægri ferndin aðgreind frá þrenndinni á svipaðan hátt, og er sú hliðstæða 

íhugunar verð.  Með vandlegri umhugsun getum við því fundið út víxlverkun orkustöðvanna og 

skilningarvitanna frá sjónarmiði hinna mismunandi sviða.  Við verðum þó að hafa í huga að 

atburðarásin verður þrígreind í samræmi við vöknun orkustöðvanna: 

 1. Vöknun og hægt vaxandi virkni orkustöðvanna á efnissviðinu þar til komið er að 

braut reynslunemans.  Þessu fylgir samhliða vaxandi notkun skynfæranna og 

stöðug hagnýting þeirra til að greina sjálfið og hjúpa þess. 

 2. Vöknun og hægt vaxandi virkni orkustöðvanna á geðsviðinu þar til komið er að 

fyrstu vígslunni.  Þessu fylgir samhliða hárbeitt notkun skynfæranna til 

aðgreiningar á sjálfinu og ekki-sjálfinu. 

 3. Vöknun og hægt vaxandi virkni orkustöðvanna og skilningarvitanna á 

hugarsviðinu.  Í báðum tilfellum verða afleiðingarnar tilhneiging til að samsama 

sjálfið sínum eigin kjarna í öllum heildum, ásamt höfnun hjúpanna og formanna. 

 

 Á æðri sviðunum tveim gerist hliðstæð þróun samhliða.  Þegar geðrænu skilningarvitin 

verða fullkomlega virk, byrja samsvarandi orkustöðvar á innsæissviðinu að starfa og þróast þar til 

samspil sveiflutíðna þeirra er orðin fullkomnuð, og þá greinist kraftur þrenndarinnar með 

óbrigðulum hætti í persónuleikanum í gegnum geðlíkamann. 

 Samsvarandi orkuhvirflar á andlega sviðinu gerast virkir eftir því sem hugrænu 
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orkustöðvarnar verða virkar í fjórum víddum, allt þar til líta má dýrlegan eld að starfi á öllum 

sviðunum þrem. 

 Frá sjónarmiði elds,23 ef við lítum tímabundið fram hjá árunni og litum hennar, er 

þróunarferlið jafn skírt: 

 a. Örvun innri hita hjúpanna, eða hins örsmáa eldspunkts sem dylst í sérhverju 

einstöku efnisatómi.  Þetta ferli gerist í öllum líkömunum þrem, hægt í fyrstu, síðan 

hraðar og að lokum samstiga og samfjallað. 

 b. Vöknun meginorkustöðvanna sjö á öllum sviðum, byrjað neðst og unnið upp á við, 

þar til orkustöðvarnar (í samræmi við geisla og gerð) eru samtengdar og samhæfð-

ar.  Í hinum fullkomnaða meistara eru raunbirtir þrjátíu og fimm eldshvirflar — 

allir birta þeir geislandi og samverkandi virkni. 

 c. Hringiður eða hjól hins leiftrandi elds tengjast með þríhyrningum sem eldur 

streymir um og hringsólar, þar til hann myndar vef eldslína sem sameinar 

orkustöðvar lifandi elds og gefur sanna merkingu þeirri staðhæfingu að Synir 

                         

    23 Eldur hins raunbirta alheims er sjöeining. 
Hinn þríeini Guð birtist í gegnum hina sjö elda: 
 
 1.  Rafmagnseldur............ Himnamennirnir sjö. 
 2.  Sólareldur............... Þróun hinna sjö Vera í starfstækjum sínum í þeim tilgangi að þroska 

frumtökin sjö. 
 3.  Viðnámseldur............. Hnattakeðjurnar sjö. 
Þetta eru hinar sjö orkustöðvar Logossins. 
 
Himnamaður birtir sig í gegnum hnattakeðju: 
 1.  Hann er rafmagnseldur.... Hinar sjö sólarverur sem lífga hvern hnött. 
 2.  Hann er sólareldur....... Þróun lífsins í gegnum formin í þeim tilgangi að þroska 

frumtökin sjö. 
 3.  Hann er viðnámseldur..... Hnettirnir sjö. 
Sérhver himnamaður býr yfir sjö frumtökum. 
 
Maðurinn, smáheimurinn, birtir sig í gegnum starfstæki sín: 
 1.  Hann er rafmagnseldur.... Mónadinn, sólarvera. 
 2.  Hann er sólareldur....... Þróun lífsins í gegnum starfstækin í þeim tilgangi að þroska 

frumtökin sjö. 
 3.  Hann er viðnámseldur..... Hjúparnir sjö: 
  1.  Atmískur ........... 2.  Búddhískur. 
  3.  Sálarlíkaminn ...... 4.  Huglíkaminn. 
  5.  Geðlíkaminn ........ 6.  Etherlíkaminn. 
    7.  Efnislíkaminn. 
 
Maður á efnissviðinu birtir sig í heimunum þrem: 
 1.  Rafmagnseldur ........... Æðra sjálfið. 
 2.  Sólareldur .............. Orkustöðvarnar sjö. 
 3.  Viðnámseldur ............ Hjúparnir. 
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hugans eru LOGAR. 

 d. Orkustöðvarnar öðlast þessa fullkomnun í sama mæli og andinn, eða eðlisþáttur 

viljans, nær fyllri yfirráðum.  Virkni elds hugans skapar hina sameinandi 

þríhyrninga, en eldur efnisins viðheldur forminu í röð og reglu.  Þannig má sjá hve 

efni, hugur og andi eru innbyrðis háð, en fyrir dulskyggnum augum sést það sem 

samhæfing eldanna þriggja. 

 e. Hið sama má sjá hjá Himnamanninum og líkama hans, hnattakeðju.24  Í þessu 

sambandi þurfum við að hafa hugfast að hinar sjö hnattakeðjur plánetukerfis eru 

birting Plánetulogoss.  Himnamennirnir birta sig í gegnum kerfi sjö hnattakeðja, 

en ef til vill hefur verið lögð of mikil áhersla á hina þéttu efnislegu plánetu hverrar 

keðju.  Það hefur valdið því að mikilvægi keðjunnar hefur horfið nokkuð í 

skuggann.  Líta má á sérhverja hinna sjö hnattakeðja sem birtingu á sjö 

orkustöðvum eins Himnamannanna.  Sú hugmynd að sálnaheildi myndi 

orkustöðvar í Himnamanninum er samt einnig rétt, en í því sambandi er átt við 

                         

    24 Hnattakeðjurnar: 
Himnamennirnir sjö ............... Mynda sólina og hinar sjö helgu plánetur.  S.D. I, 100, 155. 
 
Nokkur nöfn þeirra og eiginleikar: 
 
 a.  Plánetulogosarnir sjö, eða Hinir sjö andar frammi fyrir hásætinu. 
 b.  Kúmararnir sjö .......... S.D. III, 59,327. 
 c.  Sólguðirnir sjö ......... S.D. I, 114, 228; II, 92, 257. 
 d.  Frumverurnar sjö ........ S.D. I, 116. 
 e.  Byggjendurnir sjö ....... S.D. I, 152, 153. 
 f.  Vitsmunaandardrættirnir sjö S.D. II, 332, athugasemd. 
 g.  Manúarnir sjö ........... S.D. I, 488. 
 h.  Logarnir ................ S.D. II, 258. 
 Þeir komu frá fyrra stórtímabili. S.D. II, 99. 
 Eðli þeirra er þekking og kærleikur. S.D. II, 275, 619. 
 
Hinar sjö helgu plánetur eru: 
 1.  Satúrnus ................ 2. Júpíter. 
 3.  Mars .................... 4. Sólin (staðgengill). 
 5.  Venus ................... 6. Merkúr. 
 7.  Tunglið (staðgengill). 
 
Neptúnus og Úranus eru ekki taldir upp hér, né heldur Vúlkan. 
Umferðarbraut Neptúnusar virðist ná yfir allan afmörkunarhring sólkerfisins. 
Braut Vúlkans er innan við umferðarbraut Merkúrs. 
Hver himnamaður birtir sig í gegnum keðju sjö hnatta (hnattakeðju). 
Allir logosarnir sjö hafa áhrif á hnattakeðju, en einn þeirra er hin 
ídveljandi vera.  Þeir hafa áhrif á: 
 a. Einhvern hnött í keðju ... b. Eitthvert svið. 
 c. Einhverja umferð ......... d. Eitthvert heimstímabil. 
 e. Einhvern kynstofn ........ f. Einhvern kynþátt. 
 g. Einhverja kyngrein ....... h. Eitthvert heildi. 
 i. Einhvern einstakling. 
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orkustöðvar á innsæis- og mónadsviðinu.25 

 

 Í þessu sambandi er eitt grundvallaratriði sem ekki má gleyma: líta má svo á að þessir sjö 

Himnamenn séu í efnislegri birtingu í gegnum efnislega plánetu, og hér er að finna leyndardóm 

plánetuþróunarinnar.  Hér er að finna ráðgátu plánetunnar okkar, hinnar leyndardómsfyllstu allra 

plánetna.  Karma Logosanna er mismunandi á sama hátt og karma einstaklinga er mismunandi, 

og karma Plánetulogossins okkar hefur verið þungbært og hjúpað í leyndardómi persónubirtingar 

á þessum tímum. 

 Einnig er formbirtingin mismunandi eftir því hvort orkustöðvarnar eru virkar eða ekki.  

Með þessu viðfangsefni opnast vítt og torskilið svið rannsókna í tengslum við sólkerfið. 

 

 5.  Orkustöðvarnar og vitundarvígsla. 

 

 Við höfum nú í stuttu máli rætt um þróun orkustöðvanna, hlutverk þeirra, fyrirkomulag og 

hægt vaxandi virkni þeirra frá því stigi að þær eru nánast í dvala, þar til hreyfing þeirra er orðin 

fullkomin.  Þá verða þær að lifandi hjólum elds, auðkenndar af tvígreindri hreyfingu yfirborðsins 

og hins innri snúandi hjóls, ásamt áhrifum frá fjórðu víddinni sem orsakast aðallega af samstillingu 

hinna innri fíngerðari iðuhvirfla við hinar tiltölulega útræðu etherísku orkustöðvar.  Þessari 

samstillingu er komið á við vígslu. 

 Þegar vitundarvígsla er tekin eru allar orkustöðvarnar virkar, og lægri stöðvarnar fjórar 

(samsvarandi persónuleikanum) eru byrjaðar á því verki að yfirfæra eldinn upp í hinar þrjár æðri.  

Auðveldlega má sjá tvígreinda snúningshreyfingu í lægri stöðvunum, og æðri stöðvarnar þrjár eru 

að byrja að verða virkar á sambærilegan hátt.  Þegar vígslusprotanum er beitt við vígsluathöfnina 

er náð fram vissum áhrifum í tengslum við orkustöðvarnar.  Þessi áhrif eru eftirfarandi: 

 a.  Eldinum við mænurót er beint að orkustöðinni sem sérstaklega er unnið með.  Hver sú 

orkustöð er fer eftir geislanum og sérstöku starfi vígsluþegans. 

 b.  Virkni orkustöðvarinnar eykst, snúningshreyfing hennar vex og vissar miðrimar 

hjólsins verða meira geislandi.  Þessar hjólrimar, sem sumir nemar nefna lótusblöð, eru nátengdar 

hinum mismunandi atómvafningum frumkjarnanna.  Með örvun þeirra verður einn eða fleiri af 

samsvarandi atómvafningum virkur í frumkjörnunum á lægri sviðunum þrem.  Eftir þriðju 

                         

    25 Í Secret Doctrine er rætt um Syni hugans sem loga.  Stansa VII, 
4 segir:  „Þeir eru hinn þríklofni logi hinna fjögurra kveikja.  
Kveikirnir eru neistarnir sem stafa frá hinum þríklofna loga sem 
logarnir sjö skjóta frá sér.  Neistarnir tengjast loganum með örfínum 
þræði úr fóhat.“ 
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vígsluna verður sambærileg örvun í frumkjörnum andlegu þrenndarinnar sem leiðir til 

samhæfingar á búddíska starfstækinu og tilfærslu lægri vitundarstillingarinnar til hinnar æðri. 

 c.  Við beitingu vígslusprotans þrefaldast niðurstreymi krafts frá sálinni til persónuleikans.  

Kraftstefnan fer eftir því hvort orkustöðvarnar sem unnið er með eru etherískar eða geðrænar eins 

og við fyrstu og aðra vígsluna, eða hvort vígsluþeginn stendur frammi fyrir LÁVARÐI 

HEIMSINS.  Í síðara tilfellinu verða hugrænu orkustöðvarnar, eða samsvarandi orkuhvirflar á 

æðri sviðunum, fyrir örvun.  Þegar heimsfræðarinn er vígjandi við fyrstu og aðra vígsluna er krafti 

þrenndarinnar beint til örvunar á hjarta- og hálsstöðinni.  Hæfnin til að samfjalla kraft lægri 

orkustöðvanna er einnig aukin verulega.  Þegar Vígjandinn Eini beitir vígslusprotanum kemur 

niðurstreymið frá mónadinum, og þó svo áhrifin verði til að auka sveiflutíðni háls- og 

hjartastöðvarinnar, er meginkraftinum beint til höfuðstöðvanna sjö, og að síðustu (við lausnina) 

til hinnar geislandi yfirhöfuðstöðvar og til samfjöllunar lægri höfuðstöðvanna sjö. 

 d.  Við vitundarvígslu fá orkustöðvarnar aukna sveiflugetu og mátt.  Í hinu ytra lífi er 

afleiðingin eftirfarandi: 

 

 1. Næmari og fíngerðari starfstæki sem geta valdið vígsluhafanum miklum 

þjáningum í byrjun, en framkalla hæfni til að greina áhrif og sambönd sem eru 

mun þyngri á metaskálunum en mögulegar þjáningar. 

 2. Þroskun sálrænna hæfileika sem einnig geta valdið tímabundnum óþægindum, en 

gera um síðir vígsluhafanum mögulegt að bera kennsl á hið eina Sjálf í öllum 

sjálfum, en það er markmið viðleitninnar. 

 3. Eyðing vefsins með bruna, þegar kúndalíni vaknar smám saman og streymir fram 

eftir réttum rúmfræðilegum rásum í gegnum hinn etheríska vef.  Afleiðingin 

verður samfelld vitund sem gerir vígsluhafanum kleift að hagnýta tímann á 

meðvitaðan hátt sem þátt í áætlunum þróunarinnar. 

 4. Stigvaxandi vald og skilningur á lögmáli sveiflutíðni, sem er einn þáttur hins 

grundvallandi lögmáls uppbyggingar og sköpunar; vígsluþeginn lærir að byggja á 

meðvitaðan hátt, að meðhöndla hugsanaefni til að fullkomna áætlanir Logossins, 

að starfa í hugrænu efni og beita lögmálinu á hugrænu sviðsstigunum og hafa með 

því áhrif á efnissviðið.  Frá kosmísku sjónarmiði séð á hreyfing upptök sín á 

kosmíska hugarsviðinu, og í smáheiminum gildir sambærileg regla.  Hér er að 

finna dulfræðilega vísbendingu sem getur, með vandlegri íhugun, leitt margt í ljós.  

Við vígsluna, á þeirri stundu er vígslusprotanum er beitt, gerir vígsluþeginn sér 

meðvitaða grein fyrir aðlöðunarlögmálinu og þýðingu þess við myndun og mótun 
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forma og samfjöllun eldanna þriggja.  Máttur hans og framfarir velta á hæfni hans 

til að viðhalda þessum skilningi og beita lögmálinu sjálfur. 

 

 e.  Þegar sprotanum er beitt vaknar kúndalíni-eldurinn og framrás hans er stýrt upp á við.  

Eldinum við mænurót og eldi hugans er beint eftir vissum leiðum eða þríhyrningum með því að 

stjórnandi sprotans hreyfir hann á sérstakan hátt.  Það er viss dulfræðilega ástæða, í tengslum við 

lögmál raffræðinnar, fyrir þeirri þekktu staðreynd að sérhver vígsluþegi, sem kemur fyrir 

vígjandann, kemur í fylgd tveggja meistara sem standa hvor sínum megin við vígsluþegann.  Þeir 

þrír mynda saman þríhyrning sem gerir starfið mögulegt. 

 

 Kraftur sprotans er tvíþættur og máttur hans ógnarlegur.  Einn og út af fyrir sig gæti 

vígsluþeginn ekki tekið við rafspennunni frá sprotanum án alvarlegra meiðsla, en með 

þríhyrningsmiðlun fæst öryggi.  Meistararnir, sem bera þannig ábyrgð á vígsluþeganum, eru 

fulltrúar fyrir hina tvo póla hinnar raffræðilegu alheildar; hluti af starfi þeirra er því að standa með 

öllum tilvonandi vígsluhöfum þegar þeir koma fram fyrir Hinn mikla lávarð. 

 

 Á tilteknum tímum, þegar vígjandinn í valdastöðu sinni heldur sprotanum í höndum sér, 

verkar sprotinn sem miðlunartæki fyrir raforku frá mjög háum stigum, svo háum að „Demanturinn 

logandi“ miðlar, fyrir milligöngu Logossins við vissar lokavígslur (þá sjöttu og sjöundu), orku 

sem á að öllu leyti upptök sín utan sólkerfisins.  Hér verðum við að muna að þessi aðalsproti er sá 

sem notaður er á þessari plánetu, en innan sólkerfisins eru nokkrir slíkir veldissprotar.  Þeir eru af 

þrem gráðum, ef svo mætti að orði komast. 

 1.  Vígslusprotinn sem notaður er við fyrstu tvær vígslurnar og hinn mikli lávarður, 

heimsfræðarinn, Kristur, beitir.  Hann er magnaður með „Demantinum logandi“, og mögnunin er 

endurtekin í hvert skipti sem nýr heimsfræðari tekur við embætti.  Fögur athöfn fer fram þegar nýr 

heimsfræðari hefur starf sitt.  Við athöfnina tekur hann við veldissprota sínum — sama sprotanum 

og notaður hefur verið frá stofnun helgistjórnar plánetunnar okkar — og réttir hann fram að 

Lávarði heimsins sem snertir hann með sínum eigin máttuga sprota og endurhleður hann með 

rafspennu.  Þessi athöfn fer fram í Shamballa.26,27 

                         

    26 Shamballa — Eyjan helga í Góbí-eyðimörkinni.  Orkustöðin í 
Miðasíu þar sem Lávarður heimsins, Hinn aldni frá upphafi daga, hefur 
höfuðstöðvar sínar.  H.B.P. segir: „þetta er ákaflega leyndardómsfullur 
staður vegna framtíðarsambanda sinna.“  S.D. II, 413. 
    27 Heimsfræðarinn — hefur vissan starfstíma.  Starfstími hans fellur 
ekki saman við starfstíma Manús, því starfstími hans nær yfir heilt 
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 2.  Vígslusprotinn sem nefndur er „Demanturinn logandi“ og er notaður af Sanat Kúmara, 

Höfuðvígjandanum Eina, sem í Biblíunni er nefndur Hinn aldni frá upphafi daga.  Þessi sproti er 

falinn „í austrinu“ og felur í sér eldinn sem er ljós viskutrúarbragðanna.  Lávarður heimsins kom 

með þennan sprota þegar hann tók sér ether-efnisform og kom til plánetu okkar fyrir átján milljón 

árum síðan. 

 Einu sinni á hverju heimstímabili er hann endurhlaðinn á svipaðan hátt og hinn minni 

sproti, nema þá er hann endurhlaðinn með beinni athöfn sjálfs Logossins, Logoss sólkerfisins 

okkar.  Lávarður heimsins og chohanar geislanna þekkja einir staðsetningu þessa sprota.  Chohan 

annars geislans, með aðstoð Tívadrottins annars sviðsins og undir stjórn Lávarðar heimsins, hefur 

umsjón með sprotanum, þar eð hann er verndari og máttarvaldur þróunarinnar.  Ábyrgir fyrir 

gæslu hans eru Búddhar athafnaorkunnar og chohan geislans undir þeirra stjórn.  Hann er 

eingöngu tekinn fram á tilteknum tímum þegar vinna þarf sérstök verk.  Hann er ekki aðeins 

notaður við vígslur manna, heldur einnig við vissar plánetuathafnir sem ekkert hefur enn verið 

greint frá.  Hann er notaður við sérstakar athafnir sem tengjast innri umferðinni28 og 

þríhyrningnum sem Jörðin, Mars og Merkúr mynda.  Ekki er unnt að greina frá fleiru um þetta 

efni að sinni. 

 

 3.  Vígslusprotinn, sem Logos sólkerfisins beitir, nefnist meðal annars „Hinn sjöfaldi 

logandi eldur“.  Drottinn Síríusar fól hann Logosi okkar, og frá þeirri geislandi sól var hann sendur 

til sólkerfis okkar.  Eitt hlutverka hans er notkun í neyðartilfellum.  Þessi mikli verndar- og 

máttargripur hefur þó aldrei verið notaður í þeim sérstaka tilgangi, þó tvívegis hafi legið nærri við 

að svo hafi gerst, — einu sinni á atlantistímanum og einu sinni á þriðja ári fyrri 

heimsstyrjaldarinnar.  Þessi máttarsproti er notaður við vígslur Himnamannanna sjö á kosmísku 

sviðunum.  Hann er einnig notaður við hópvígslur, nokkuð sem okkur er næstum óskiljanlegt.  

Honum er beitt á orkustöðvar Himnamannanna sjö á sama almenna hátt og minni sprotunum er 

beitt á orkustöðvar mannsins.  Áhrifin eru þau sömu, aðeins margfalt víðtækari.  Ekki ætti að þurfa 

                         
kynstofnstímabil.  Heimsfræðarinn gefur grunntóninn fyrir hin 
margvíslegu trúarbrögð.  Hann er uppspretta trúarlegra strauma sem 
spretta fram af og til í sögu mannkynsins.  Lengd starfstíma hans er 
ekki látin í té.  Búdda hafði þetta embætti á undan núverandi 
heimsfræðara.  Við uppljómun hans tók við starfi hans Drottinn Maitreya, 
sem á vesturlöndum er nefndur Kristur. 
    28 Innri umferðin er leyndardómsfull leið sem lítið er hægt að ræða 
um.  Hún tengist ekki raunbirtingu í gegnum hnattakerfin sjö eða 
hnattakeðjurnar, en snertir aftur á móti vissa þætti hins innra Lífs 
eða sálina. 
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að taka það fram að þetta er viðamikið og torskilið efni sem varðar ekki syni manna.  Það er minnst 

á það af þeirri ástæðu að án þess væri upptalning vígslusprotanna ekki tæmandi, og það þjónar 

einnig þeim tilgangi að sýna fram á hið dásamlega samræmi heildarinnar og hvernig þetta kerfi 

fellur inn í hina stærri heild.  Fullkomin lög og regla ríkja á hinum kosmísku sviðum og greinar 

áætlunarinnar kvíslast um öll svið og sviðsstig.  Þessi mesti sproti er í umsjá hins fyrsta mikla 

hóps Karmadrottna.  Segja má að hann sé sprotinn sem ber rafspennu hins hreina fóhatkrafts frá 

kosmískum sviðum.  Minni sprotarnir tveir bera aðgreindan fóhatkraft.  Þessi logoíski máttarsproti 

er geymdur í sólinni og er aðeins endurhlaðinn við upphaf hverra hundrað ára Brahma. 

 

 Ástæðan fyrir því að máttarsprotarnir eru hér gerðir að umræðuefni er sú, að þeir varða 

náið orkustöðvarnar sem eru kraftsveipir í efni og birtast sem virkni í efni (þó þær séu í raun rásir 

fyrir andlegan kraft, eða miðstöðvar fyrir birtingu lífsviljans).  Þær eru miðstöðvar eða forsendur 

tilvistar, og alveg á sama hátt og ekki er hægt í raunbirtingu að aðgreina hina tvo póla anda og 

efnis, þannig er heldur ekki mögulegt að beita sprotanum í vígsluathöfn án þess að það hafi 

greinileg áhrif sambandið milli þeirra.  Sprotarnir eru magnaðir með fóhat, sem er efniseldur ásamt 

rafmagnseldi, það er orsökin fyrir áhrifum þeirra.  Þennan leyndardóm er ekki hægt að útskýra í 

meiri smáatriðum þar eð leyndardómar vígslu eru ekki miðlanlegir.  Hér hefur verið gefið meira 

upp um þetta efni en nokkru sinni áður, þó eru til þeir sem heyrt hafa þessa hluti. 
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FYRSTI HLUTI 

 

 ÞÁTTUR F 

 

 HAGKVÆMNILÖGMÁLIÐ 

 

 

  I.  Efnisleg áhrif þess. 

   1. Sundurgreining atóma. 

   2. Dreifing atóma. 

   3. Sveifluhrynjandi. 

   4. Misleitni. 

   5. Eðlislæg snúningsvirkni. 

 

  II.  Hliðarlögmál. 

   1. Lögmál sveiflutíðni. 

   2. Lögmál aðlögunar. 

   3. Lögmál fráhrindingar. 

   4. Lögmál viðnáms. 

 

 

 

 

 I.  EFNISLEG ÁHRIF ÞESS 

 

 Hagkvæmnilögmálið er ráðandi í hinum efnislega hluta birtingarinnar.  Það einkennir starf 

þriðja Logossins og þeirra vera sem eru birting vilja hans og fulltrúar áforma hans.  Þær miklu 

kosmísku verur, sem formbirtast í mynd hinna þriggja Logosa, auðkennast hver um sig af sérstakri 

starfsaðferð sem lýsa má á eftirfarandi hátt: 
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 Þriðji meginþátturinn, eða þær verur sem eru tjáning eðlisþáttar Brahma, einkennast af 

aðferð þeirri við sundrun og dreifingu efnis sem fengið hefur nafnið Hagkvæmnilögmál.  Þetta 

lögmál ræður sundrungu efnisatóma og aðgreiningu þeirra hvert frá öðru, víðfeðmri dreifingu, 

sveifluhrynjandi, misleitni og hinni eðlislægu snúningsvirkni þeirra.  Hagkvæmnilögmálið lætur 

efnið ætíð leitast við að fylgja greiðustu leiðinni og er frumhvöt þeirrar tilhneigingar atómefnis að 

sundrast og dreifast.  Það ræður efninu, hinum gagnstæða pól andans. 

 Annar meginþátturinn, meginþáttur byggjandans eða Vishnu, er undir yfirráðum 

Aðlöðunarlögmálsins; starf þeirra vera, sem lífga þennan meginþátt, beinist að því að laða efni að 

anda, hin hægfara nálgun pólanna tveggja.  Það leiðir til samloðunar, þess að atóm hópast saman 

í ýmsum myndum.  Þessi hópsækni á upptök sín í aðlaðandi mætti sjálfs andans.  Hún sést í 

eftirfarandi: 

 

 1. Samtengingu, 

 2. formmyndun, 

 3. aðlögun forms að sveiflutíðni, 

 4. tiltölulega mikilli samleitni heildiseiningar, 

 5. lotubundinni spíralhreyfingu. 

 

Fylgni við greiðfærustu leiðina gildir ekki um þennan meginþátt.  Leyndardómurinn á bak við 

þjáningu og andspyrnu í heiminum felst í hinum aðlaðandi mætti andans við formbyggingu og 

aðlögun forms að þörf.  Þjáning orsakast eingöngu af mótstöðu, og hún er nauðsynlegur þáttur í 

þróuninni.  Þetta lögmál aðlöðunar ræður andanum, hinum gagnstæða pól efnisins. 

 

 Fyrsti meginþátturinn, eða viljinn til lífs eða tilvistar, er undir yfirráðum 

Samfjöllunarlögmálsins.  Starfsemi þeirra kosmísku vera, sem eru fulltrúar hans, stjórnast af 

lögmáli framknúinnar einingar og eðlislægrar samleitni.  Þetta lögmál verður virkt smám saman 

þegar andi og efni eru farin að blandast og aðlagast hvoru öðru.  Það ræður hinni endanlegu 

samfjöllun sjálfs við sjálf, og að síðustu við All-sjálfið, og einnig samfjöllun eðliskjarna við 

eðliskjarna gagnstætt við samfjöllun efnis og anda.  Það birtist í eftirfarandi: 

 

 1. Fráhvarfi, 

 2. andlegri lausn, 

 3. eyðingu forms fyrir fráhvarf andans (þáttur Eyðandans), 

 4. algjörri samleitni og algjörri eðlislægri einingu, 
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 5. framsækinni hreyfingu. 

 

Þannig má sjá hina dásamlegu samfjöllun sem orsakast af verkunum þessara þriggja kosmísku 

lögmála að starfi í þróuninni, — hvert um sig felur í sér starfsaðferð vissra kosmískra Vera eða 

Lífa.  Fjallað verður um síðari lögmálin tvö þegar að þeim kemur í ritinu.  Nú verður fjallað í stuttu 

máli um hagkvæmnilögmálið, lögmálið sem ræður efninu. 

 Þetta lögmál er grundvöllur þess sem höfundar trúarrita hafa ranglega kallað „syndafallið“, 

en það er í raun skilgreining á atburðarás efnisþróunarinnar kosmískt séð.  Það leiddi til sjöþættrar 

sundurgreiningar á efni sólkerfisins.  Aðlöðunarlögmálið leiddi aftur á móti til sálarlegrar 

sjögreiningar Sona hugans, og samfjöllunarlögmálið leiðir til sjögreindrar fullkomnunar þessara 

sömu Manasapútra.  Það er því áhugavert samband á milli: 

 

 Sviðanna sjö, eða hinna sjö þéttleikastiga efnisins. 

 Himnamannanna sjö, hinna sjö guðlegu Manasapútra, eða hinna sjö tegunda visku-

kærleika. 

 Hinna sjö eiginleika viskunnar, myndaðir af Kúmörunum, kosmískum verum, með aðstoð 

þekkingar fyrir tilstilli efnis. 

 

Hagkvæmnilögmálinu fylgja nokkur hliðarlögmál sem ráða áhrifum þess á mismunandi 

þéttleikastig efnis.  Þessi lögmál eru, eins og áður sagði, vakin til starfa með hljómum Logossins.  

Hljómur Skaparans, eða Orðið helga, hefur mismunandi form; það er í raun eitt orð þó það hafi 

mörg atkvæði.  Til samans mynda öll atkvæðin sólar-setningu, en hvert um sig eru þau sérstök 

máttarorð sem hafa mismunandi áhrif.29 

                         

    29 . . . „Vedan, alheimssöngur settur fram í mennskum búningi, var 
gefin mönnum til notkunar dulspekilega frá sjónarmiði innihalds og 
merkingar og kynngimagnað frá sjónarmiði réttrar framsagnar.  
Heimssöngurinn lýtur sérstökum hlutfallslögmálum eða Pýþagórískri 
stærðfræði, og með þeim unaðsáhrifum sem hann hefur haft á svið hins 
kosmíska efnis hefur hann komið af stað í því síðastnefnda ferli 
kristöllunar sem heimspekingurinn Plató nefndi rúmfræði alheimsins.  
Hin margvíslegu form sem sjá má, allt frá sameind í saltkristalli til 
hins dásamlega og flókna lífkerfis mannslíkamans, eru öll verk hins 
mikla kosmíska rúmfræðings sem þekktur er undir heitinu Viswakarma, 
tívasmiðurinn í Púrana ritunum.  Hin opinberaða Veda, sem hefur það 
hlutverk að mynda alheiminn frá einum grunnhljómi táknuðum með ÓM, 
deilist í hina upphaflegu þrjá, á eftir fylgja sjö sérhljóðar, sem síðan 
mynda sjö tóna sem verða svo að sjö samsetningum hinna sjö tóna byggðar 
á þrem grunntónum og úr þeim verða svo lofsöngvar.  Þegar allt þetta 
færðist yfir á hið efnislega svið samhljóðanna, mynduðust smám saman 
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 Hið mikla ORÐ, sem hljómar öll eitt hundrað ár Brahma og er til sem sveiflutíðni allt 

sólkerfistímabilið, er hinn helgi hljómur A U M.  Stafirnir aðgreindir, eins og þeir heyrast í tíma 

og rúmi, standa fyrir fyrsta staf undirsetningar sem mynduð er af ýmsum hljómum.  Einn stafur, 

ásamt fjórum viðbótarhljómum, myndar sveiflutíðni eða tón Brahma, sem er eðlisþáttur vitsmuna 

ráðandi í efni.  Það er ástæðan fyrir leyndardóminum sem felst í fimmhyrninginum, fimmta 

eðlisþættinum, huganum, og hinum fimm sviðum mennskrar þróunar.  Þegar þessir fimm stafir 

eru tónaðir í réttri tónhæð veita þeir lausnina að leyndardómi hins sanna innra lífs efnisins, ásamt 

því að gefa lausnina að stjórnun þess, — en sú stjórn byggist á réttri túlkun á 

hagkvæmnilögmálinu. 

 Önnur setning, að þessu sinni sjö stafir, einn fyrir hvern hinna sjö Himnamanna, felur í sér 

hljóm eða tón Vishnú-þáttarins, formbyggjandans, annars meginþáttar Logossins.  Með því að 

tóna hana í heild sinni eða að hluta, með fullkominni eða ófullkominni endurómun hennar, eru 

form byggð og aðlöguð.  Aðlöðunarlögmálið finnur sér farveg til tjáningar við meðhöndlun efnis 

og mótun þess í form til afnota fyrir andann. 

 Þriðja orðið bætist svo við hin tvö, og þá er Orð Logossins fullgert og fullkomnun náð.  

Þriðja orðið hefur níu stafi sem myndar ásamt hinum tveim hinn tuttugu og einn hljóm (5 + 7 + 9) 

sólkerfisins okkar.  Lokahljómarnir níu framkalla andlega samfjöllun og aðgreiningu anda frá 

formi.  Við höfum samsvörun í vitundarvígslunum níu, þar sem hver vígsla er til marks um sífellt 

                         

hin raunbirtu kristölluðu form sem til samans teljast vera alheimurinn.  
Fyrir hugsuðinum er heimurinn orðinn til fyrir kynngi hins Orfíska 
söngvara eða Hindúans Saraswati. . . .“ 
 „Í öðrum hluta Vishnú Púrana muntu sjá að mátturinn sem býr í 
sólinni er táknaður með hinum þríhliða Vedíska mætti, það er mátturinn 
sem Rik skapar, Jadjus viðheldur og Sama eyðir.  Rik er því 
sköpunarsöngur tívanna í sólinni.  Jadjus er söngur varðveislu og Sama 
söngur eyðingar tívanna í sólinni og uppbyggingar tívanna á tunglinu.  
Rik er því söngur tíva og Sama söngur pitría og Jadjus söngur þess sem 
er á milli.  Að sjálfsögðu hlýtur hlutverk Vedanna að vera breytilegt 
eftir mismunandi sjónarmiðum.  Sama er söngur uppbyggingar fyrir pitría 
og Rik tónn eyðingar.  Vedurnar þrjár samsvara öllum þrenningum í 
náttúrunni, og ég mælist til þess að frekari upplýsinga sé aflað í hinum 
mjög svo misnotuðu Púrana ritum. . . .“ 
 „Af öllum hinum mismunandi karmísku áhrifum sem maðurinn beitir 
til að móta sjálfan sig og umhverfi sitt er hljóð eða hið talaða orð 
mikilvægast, af þeirri ástæðu, að talað mál er um leið starf í ether-
efni sem að sjálfsögðu ræður yfir hinni lægri fernd frumefnaflokkanna, 
lofti, eldi, vatni og jörð.  Hljóð eða tungumál mannsins býr því yfir 
öllum þáttum sem nauðsynlegir eru til að koma hinum mismunandi flokkum 
tíva á hreyfingu.  Þessir þættir eru að sjálfsögðu sérhljóðarnir og 
samhljóðarnir.  Þekkingaratriðin úr fræðigrein hljóðsins, eins og það 
tengist tívunum sem ráða ríkjum í hinum fíngerða heimi, tilheyra sviði 
hins sanna Mantra Sastra sem að sjálfsögðu er á valdi þeirra sem yfir 
þekkingu búa.“  Úr bókinni Some Thoughts on the Gita. 
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fullkomnari einingu sjálfsins við Al-sjálfið og frekari lausn frá fjötrum efnisins. 

 Þegar maðurinn hefur öðlast fullkomið heyrnarskyn á öllum sviðum (sem komið er í kring 

með réttum skilningi á hagkvæmnilögmálinu) þekkir hann þessi miklu Orð eða setningar.  Sá sem 

þekkir Orðin mælir þau fram í sinni eigin sönnu tóntegund og blandar þannig sínum eigin hljómi 

við heild sveiflutíðninnar.  Með því opinberast fyrir honum skyndilega eðlislæg eining hans og 

Þeirra sem mæla fram Orðin.  Þegar hljómur efnisins, eða Brahma, klingir í eyrum hans á öllum 

sviðunum, gerir hann sér grein fyrir blekkingareðli allra forma og verður frjáls, þar eð hann veit 

sig alls staðar nálægan.  Þegar hljómur Vishnú endurómar innra með honum, veit hann að hann er 

fullkomnuð viska.  Hann greinir tón lífstilveru sinnar (það er tón þess Himnmamanns sem hann 

tilheyrir) frá heildistónunum og veit að hann býr yfir alþekkingu.  Þegar tónn Mahadeva, eða fyrsta 

meginþáttarins, fylgir í kjölfar hinna tveggja, kennir hann sjálfan sig sem hreinan anda og rennur 

saman við Sjálfið, eða uppsprettuna sem hann kom frá, við fullkomnun hljómsins.  Hugur er ekki 

til né heldur efni, ekkert er eftir nema Sjálfið runnið saman við úthaf Sjálfsins.  Á hverju stigi 

hlutfallslegrar fullkomnunar verður eitthvert eitt lögmálanna virkt, — fyrst lögmál efnisins, síðan 

lögmál heildanna og í kjölfar þess fylgir lögmál anda og lausnar. 

 

 II.  HLIÐARLÖGMÁLIN 

 

 Hliðarlögmál hagkvæmnilögmálsins eru fjögur talsins og tengjast lægri ferndinni: 

 

 1. Lögmál sveiflutíðni varðar grunntón efnis á hverju sviði.  Með þekkingu á þessu 

lögmáli fæst stjórn á efni sérhvers sviðs í sjögreindri skiptingu sinni. 

 2. Lögmál aðlögunar ræður snúningshreyfingu sérhvers atóms á öllum sviðum og 

sviðsstigum. 

 3. Lögmál fráhrindingar ræður óhæði atómanna og fullkomnu frelsi þeirra til 

sjálfstæðrar hreyfingar; það heldur þeim einnig á snúningshreyfingu í fastri 

fjarlægð frá hnattformi gagnstæðrar hleðslu. 

 4. Lögmál viðnáms ræður hitamyndun atómsins, útgeislun þess og áhrifum 

geislunarinnar á önnur atóm. 

 

Hægt er að rannsaka öll atóm frá fjórum hliðum, og þau eru undir yfirráðum einhverra eða allra 

ofangreindra fjögurra lögmála. 

 

 a. Atóm hefur vissa sveiflutíðni. 
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 b. Það snýst með vissum hraða. 

 c. Það hefur áhrif á og bregst við atómum í umhverfi sínu. 

 d. Það gefur sinn skerf hita til heildarhita alls atómkerfisins, hvert sem það kann að 

vera. 

 

 Þessar almennu reglur varðandi atómform má yfirfæra á öll atóm efnissviðsins, og ekki 

þau eingöngu, því þær ná einnig til allra hnattlaga forma í sólkerfinu, að sólkerfinu sjálfu 

meðtöldu, sem líta má á sem kosmískt atóm. 

 Hið örsmáa atóm efnissviðsins, sjálft sviðið, pláneta og sólkerfi þróast öll samkvæmt 

þessum reglum, og öll eru þau undir yfirráðum einhvers eins þáttar hagkvæmnilögmálsins. 

 Því má bæta við að lokum að vígsluhafar þurfa að ná stjórn á þessu lögmáli til að geta 

öðlast lausn.  Þeir verða að læra að meðhöndla efni og starfa með orku eða kraft í efni undir 

þessu lögmáli; þeir verða að hagnýta efni og orku til að öðlast lausn andans og ná 

markmiðum Logossins í rás þróunarinnar. 
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ANNAR HLUTI 

 

SÓLARELDUR 

 

(ELDUR HUGANS) 

 

 

 

Nokkrum spurningum svarað  . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

 

Þáttur A.  Manas, eða hugur og eðli hans . . . . . . . . . ? 

 

   "   B.  Manas sem kosmískur, sólkerfislegur og mennskur  

           þáttur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

 

   "   C.  Sálargeislinn og sólareldur . . . . . . . . . . ? 

 

   "   D.  Formgervisverur hugsunar og elds  . . . . . . . ? 

 

   "   E.  Hreyfing á sviði hugans . . . . . . . . . . . . ? 

 

   "   F.  Lögmál aðlöðunar  . . . . . . . . . . . . . . . ? 
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 ANNAR HLUTI 

 

 NOKKRUM SPURNINGUM SVARAÐ   

 

  

1. Hvert er sambandið á milli Sonarins og sólarinnar? 

2. Hvað er þróun og hvernig miðar henni áfram? 

3. Hvers vegna þróast sólkerfið á braut tvígreiningar? 

4. Hvað er vitund og hvert er hlutverk hennar í kerfisáætluninni? 

5. Er um að ræða beina samsvörun á milli sólkerfis, plánetu, manns og atóms? 

6. Hvað er hugurinn?  Hverjir eru þeir sem nefnast Manasapútrar? 

7. Hvers vegna er rás þróunarinnar lotubundin? 

8. Hvers vegna er þekking bæði útræð og innræð? 

9. Hver eru tengslin á milli — 

  a. Plánetukerfanna tíu, 

  b. hinna sjö heilögu plánetna, 

  c. hnattakeðjanna sjö í plánetukerfi, 

  d. hnattanna sjö í hnattakeðju, 

  e. hinna sjö umferða í hnattakeðju, 

  f. hinna sjö kynstofna og kynþátta? 

 

 Það kann að vera gagnlegt að vekja athygli á vissum staðreyndum og útskýra nánar fáein 

atriði áður en við byrjum að fjalla um eld hugans samkvæmt settri áætlun.  Viðfangsefnið sem við 

ætlum að reyna að útskýra er mikil ráðgáta, því það er grundvöllur alls sem við sjáum og þekkjum, 

bæði frá hlutlægum og huglægum sjónarhóli.  Við erum búin að kynna okkur nokkuð þann pól 

raunbirtingarinnar sem nefndur er efni.  Viðfangsefnið sem við ætlum nú að taka til athugunar 

varðar ýmsa hluti sem almennt séð mætti flokka undir hugtakinu vitund, en með sérhæfðum 

hugtökum í eftirfarandi atriðum, — af því sést mikilvægi þess. 

 a. Vísindi hinnar hlutlægu birtingar. 

 b. Raunbirting Sonarins í gegnum sólina og tilheyrandi svið hennar, eða sólkerfið í heild 

sinni. 

 c. Þróun vitundar í tíma og rúmi, eða þróun anda og efnis. 
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 Ef ofangreind þrjú frumatriði eru athuguð, sést að þau eru ákaflega víðtæk.  Þar sem efnið 

er svo viðamikið er ekki mögulegt að gera meira en að reyna að útskýra í stórum dráttum megin-

atriði atburðarásarinnar og hægfara þroskun vitundarinnar.  Til að auðvelda vitsmunalegan 

skilning á efninu er ef til vill skynsamlegt að setja fram nokkrar hugmyndir (jafnvel þó þær séu 

nú þegar þekktar og viðurkenndar) sem nemar gætu notað til að móta burðargrind að þeirri 

þekkingarbyggingu sem ætlunin er að reisa.  Ef viskuneminn nær góðum tökum á eðli almennra 

þátta, er auðveldara fyrir hann að koma smáatriðunum fyrir á sinn rétta stað með meiri nákvæmni.  

Ef til vill er besta aðferðin að setja fram vissar spurningar og svara þeim síðan.  Svörin munu þá 

innihalda þær grunnhugmyndir sem ætlunin er að setja fram.  Þessar spurningar vakna eðlilega í 

huga nema Kenningarinnar duldu þegar hann hefur náð því stigi að hann fer að greina 

heildarmynd hinnar stærri áætlunar en á enn eftir að koma skipulagi á smáatriðin í byggingunni.  

Við getum tekið eftirfarandi spurningar til athugunar: 

  

1. Hvert er sambandið á milli Sonarins og sólarinnar? 

2. Hvað er þróun og hvernig miðar henni áfram? 

3. Hvers vegna þróast sólkerfið á braut tvígreiningar? 

4. Hvað er vitund og hvert er hlutverk hennar í kerfisáætluninni? 

5. Er um að ræða beina samsvörun á milli þroskaferils sólkerfis, plánetu, manns og atóms? 

6. Hvað er hugurinn, og hvers vegna er hugræni eðlisþátturinn svo mikilvægur?  Hverjir eru 

þeir sem nefnast Manasapútrar, eða Synir hugans? 

7. Hvers vegna er rás þróunarinnar lotubundin? 

8. Hvers vegna lítum við á vissa þekkingu sem útræða og aðra þætti þekkingar sem innræða? 

9. Hver eru tengslin á milli — 

 

  a. Plánetukerfanna tíu, 

  b. hinna sjö heilögu plánetna, 

  c. hnattakeðjanna sjö í plánetukerfi, 

  d. hnattanna sjö í hnattakeðju, 

  e. hinna sjö umferðartímabila á hnetti, 

  f. hinna sjö kynstofna og kynþátta? 

 

 Þegar við höfum lagt okkur fram um að svara þessum níu spurningum á stuttorðan og 

gagnorðan hátt og höfum með svörunum öðlast skilning á sumum markmiðunum sem búa að baki 
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vitundarþróunar Sonarins (með öllu sem í því felst), verðum við í betri aðstöðu til að fjalla á 

vitsmunalegan hátt um áætlunina og átta okkur með meiri nákvæmni á næsta skrefi sem taka þarf 

með tilliti til núverandi stöðu í þróuninni. 

 Við verðum ætíð að hafa hugfast að mikill áhugi og víðtækur skilningur á áætlun 

Logossins hefur lítið gildi fyrir manninn, nema hann tengi aðstæður nútímans við það sem hann 

telur að verði í framtíðinni, geri sér grein fyrir núverandi stöðu og átti sig á því hvert sé næsta 

skrefið í starfinu sem inna þarf af hendi í því hægfara ferli að öðlast fullkomna vitund. 

 

I.  HVERT ER SAMBANDIÐ Á MILLI SONARINS OG SÓLARINNAR? 

 

 Þessi spurning beinir athyglinni fyrst og fremst að því íhugunarefni hver Sonurinn er og 

hvaða hlutverk hann hefur.  Í öllum fræðikerfum í heiminum, sem verðskulda nafnið heimspeki, 

eru tveir þættir viðurkenndir; þessir tveir þættir eru andi og efni, eða púrusha og prakriti.  Stundum 

er tilhneiging til að rugla saman við hugtökin „andi og efni“ hugtökum eins og „líf og form“ og 

„vitund og starfstæki vitundar“.  Þau eru skyld, en auðveldara er að sjá skýrt ef menn átta sig á því 

að réttara er að nota orðin andi og efni áður en raunbirtingin hefst eða fyrir fæðingu sólkerfisins.  

Á raunbirtingartímanum, eftir að hvíldartíminn eða pralaja-tíminn á milli tveggja sólkerfa er 

liðinn, er réttara að nota hugtökin „líf og form“ og „vitund og starfstæki vitundar“, því að á tímum 

fráhvarfsins er hvorki til vitund né form, og líf sem virkur eðlisþáttur er ekki til.  Þá eru andi-efni, 

en þau eru í algerri kyrrð, fullkomlega hlutlaus, óvirk og í dvala.  Í raunbirtingu nálgast efni og 

andi; þau verka hvort á annað; starfsemi tekur við af hvíld; virkni kemur í stað óvirkni; hreyfing 

tekur við af kyrrð, og þessir tveir frumþættir eru ekki lengur hlutlausir innbyrðis, heldur laða að 

eða hrinda frá, víxlverka og hagnýta.  Aðeins þá er til form, gætt lífsanda og vitund, sem tjáir sig 

í gegnum viðeigandi starfstæki. 

 Hvernig er mögulegt að tjá þetta?  Með hugtökum eldsins: þegar hinir tvö rafmögnuðu 

skaut tengjast náið höfum við sýnt fram á bæði hita og ljós frá sjónarmiði dulfræðilegrar sýnar og 

tilfinningar.  Þetta samband myndast og fullkomnast við rás þróunarinnar.  Hitinn og ljósið verða 

til við sameiningu skautanna tveggja, eða hið dulfræðilega hjónaband hins karllega og hins 

kvenlega,  
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Kort  IV 

Kost af PLEROMA samkvæmt VALENTINUS 

 

    Fyrst (Púnturinn), Mónadinn, Sem (Djúpið) óþekkti og óþekkjanlegi faðirinn. Síðan      (þríhyrningurinn) 

með því fyrsta kemur fram samstæða eða Par, vitsmunir (hugur) og samtenging þess við afhjúpun 

(sannleikann).      (Ferhyrningurinn),     Tvígilt, þrígilt eða fjórgilt, tvöfalt karlgildi II, Logosinn (orðið) og 

sá fyrsti (maður), tvö kvenngildi = Zoé (Lífið) og Ekklesia (söfnuður), Samtals sjö. 

Þríhyrningurinn,möguleiki  andans, ferhyrningurinn,möguleiki efnisins, lóðrétt lína, eiginleiki andans, lárétt 

lína, eiginleiki efnisins. 

Næst er Fimmstjarnan      Pentad, leyndardómstákn Manasaputras eða syni viskunnar, sem ásamt 

samtengingu þeirra mynda 10, eða Decad og að lokum Hexalpa eða samþættir þríhyrningar,??    Hexad,   

sem með samsetningu sinni gerir 12, eða Dodecad. Þetta er innihald Pleroma eða endanleikanum, hugmynd  

hins guðlega huga, 28 í allt og með því er föðurinn ekki talinn, því þetta er uppruni alls. Hringirnir tveir 

innan Pleroma eru samstæða Krists-heilagur andi, sem eru eftirbirting og sem slík, á einn háttinn, einkennir 

niðurgöngu andans til að kenna og þróa efnið , sem að lokum helfur áfram frá þeim uppruna og á annan 

hátt táknar niðurgöngu Kúmaranna eða hærri sjálf mannkynnsins. 

                Úr "Lucifer" Mai 1890                                                                                                                                      
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anda (föður) og efnis (móður).  Frá efnislegu sjónarmiði getur þessi sameining af sér hið hlutlæga 

sólkerfi, Son Föðurins og Móðurinnar.  Frá huglægu sjónarmiði getur hún af sér Sólina, sem er 

samheild eiginleika ljóss og hita.  Með hugtökum eldsins: við samruna eða sameiningu 

rafmagnselds (anda) og viðnámselds (lífgað efni) verður til sólareldur.  Sólareldurinn einkennist 

framar öllu öðru af þróunarstöðu sinni og hinni hægfara aukningu hitans sem er skynjaður og 

ljóssins sem er séð. 

 Til að gera þetta óhlutlæga efni nokkuð skýrara getum við athugað smáheiminn, eða 

manninn sem þróast í heimunum þrem.  Maðurinn varð til við nálgun skautanna tveggja, anda 

(Faðirinn á himnum) og efnis (Móðirin).  Þessi nálgun er enn ófullkomin.  Afleiðing þessarar 

sameiningar er sjálfstæður einstaklingur, Sonur Guðs, eða ein eind hins guðlega sjálfs, nákvæm 

en smágerð eftirmynd á lægsta sviðinu af Hinum Mikla Syni Guðs, Alsjálfinu sem er samheild 

allra hinna smærri sona, allra sérgreindra sjálfa og sérhverrar eindar.  Með öðrum orðum, eða frá 

óhlutlægu sjónarmiði, má segja að smáheimurinn sé smágerð sól sem einkennist af eiginleikum 

hita og ljóss.  Sem stendur er þetta ljós „undir mælikerinu“, eða falið djúpt undir efnishjúpi, en við 

rás þróunarinnar mun það skína fram með slíkum ljóma að hjúparnir hverfa sýnum í ljósi hinnar 

stórkostlegu dýrðar.  Nú á tímum er hiti smáheimsins á lágu stigi, því hin segulmagnaða geislun 

milli eininga smáheimsins skynjast (í dulfræðilegum skilningi orðsins) aðeins í smáum mæli, en 

eftir því sem tíminn líður mun útgeislun hitans aukast — vegna hins vaxandi styrks innri logans 

ásamt uppsafnaðri útgeislun annarra einda — og ná slíku umfangi, að samspilið milli hinna 

sérgreindu sjálfa mun leiða til fullkomnunar í samruna logans innan hvers og eins og blöndunar 

hitans; þessi þróun heldur áfram uns til verður innan hans „einn logi með óteljandi neistum“ og 

hitinn er almennur og í jafnvægi.  Þegar þessu stigi er náð, og sérhver Sonur Guðs er fullkomnuð 

sól, sem einkennist af fullkominni tjáningu ljóss og hita, verður allt sólkerfið, Hinn Meiri Sonur 

Guðs, að Hinni Fullkomnuðu Sól. 

 Sólkerfið mun þá einkennast af „dýrð hins leiftrandi loga“ og útgeislun sem tengir það við 

kosmíska miðstöð sína, og veldur þannig lausn Sonarins og heimför hans til síns fjarlæga 

heimkynnis, uppsprettu hinnar upprunalegu frumhvatar.  Hafið því í huga eftirfarandi: 

 1.  Sonurinn er hin geislandi afleiðing af samruna anda og efnis.  Líta má á hann sem 

sólkerfið í heild sinni, sólina og hinar sjö heilögu plánetur. 

 2.  Sonurinn raunbirtist í gegnum eiginleika sína, ljós og hita, sambærilega og sjálf sólin. 

 3.  Sonurinn er orðinn til fyrir raffræðilegan samruna „viðnámselds“ og „rafmagnselds“, 

og hann sjálfur er „sólareldur“, eða raunbirting hinna tveggja, þar af verður til það sem er séð og 

það sem er skynjað. 

 4.  Sonurinn er því miðbirtingin sem getin er af hinu efra og hinu neðra, í dulfræðilegum 
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skilningi.  Sonurinn, á sínu eigin sviði (kosmíska hugarsviðinu), er því sálarlíkami Logossins í 

sama skilningi og sálarlíkami smáheimsins er afleiðing af sameiningu mónadsins, eða andans, og 

efnis.  Sálarlíkami mannsins (sem stundum er nefndur orsakalíkami) er enn í mótun og því ekki 

enn fullkomnaður.  Á því má grundvalla þá ályktun að hið sama sé hægt að segja um sólkerfið, 

sem birtingu Lífs Guðdómsins.  Það er á leið til fullkomnunar.  Sonurinn, sem birtir sig í gegnum 

sólina og áhrifasvið hennar, er enn á stigi vaxtar og þroska, og það er ekki fyrr en allar frumur í 

líkama hans eru orðnar fullkomlega lifandi, og sveiflast með samræmdri sveiflutíðni, að hann er 

„fullvaxta“ og fullkomnaður.  Hann mun ekki skipa til fullnustu sinn sess meðal stjörnukerfa 

himinsins (sem Sonur Guðs í kosmískum skilningi) fyrr en útgeislun hans og ljós sést með 

fullkomnum hætti. 

 Sonurinn á himnum mun ekki „leiftra fram“ fyrr en allar frumur í líkama hans hafa 

ummyndast í geislandi dýrðarljóma — blossa elds og ljóss og uppsprettu segulmagnaðrar 

útgeislunar, eða hita í dulfræðilegum skilningi.  Eins og við vitum telst sólin okkar vera af fjórðu 

gráðu frá kosmísku sjónarmiði og á lægsta kosmíska sviðinu.  Þegar Sonurinn hefur náð fullri 

birtingu í gegnum sólina (m.ö.o. birt til fullnustu ljós sitt og hita) mun hann ljóma fram á öðru 

sviði, hinu kosmíska hugarsviði.  Í smáheiminum eða manninum er samsvörun að finna.  Þegar 

ljós mannsins skín með fullum styrk og segulmögnuð útgeislun hans hefur náð stigi kraftmikils 

lifandi samspils eða heildisvirkni, hefur hann öðlast fullkomna sjálfstjáningu og innifelur hugar-

sviðið innan áhrifasviðs síns og stjórnunar.  Hann telst þá vera meistari.  Hann er einnig af fjórðu 

gráðu; hann er ferndin.  Ethersviðin eru þungamiðja lífs hans efnislega séð, alveg á sama hátt og 

okkur er sagt að litið sé á sólina og pláneturnar, í innræðum skilningi, sem etheríska efnisbirtingu.  

Sem hið efra svo hið neðra er hið dulfræðilega lögmál.  Tengsl Sonar Föðurins og Móðurinnar við 

sólina er því hin sömu og tengsl manns við starfstækið sem hann notar.  Hún er hans 

framgangsmáti og tjáningartæki; hún er formið sem líf hans lífgar með þann sérstaka tilgang í 

huga að: 

 

 a. Öðlast reynslu. 

 b. Ná sambandi. 

 c. Þroska fulla sjálfsþekkingu. 

 d. Ná fullkominni stjórn. 

 e. Öðlast „manndóm“ í kosmískum skilningi.  Hinn kosmíski Kristur verður að ná 

þroska „hins fullvaxta manns“ eins og sagt er í Biblíu kristinna manna.30 

                         
30 Bíblían   Ep, 4:13 
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 f. Víkka út vitund sína. 

 

Öllum þessum stigum verður að ná á kosmísku sviðunum á nákvæmlega sama hátt og 

smáheimurinn berst fyrir sambærilegum markmiðum á sólkerfissviðunum. 

 

II.  HVAÐ ER ÞRÓUN OG HVERNIG MIÐAR HENNI ÁFRAM? 

 

1.  Lífsskeið. 

 

 Ekki er ætlun mín að fjalla um þróunina á annan veg en þann, að benda með fáeinum 

orðum á að háttur þróunarinnar er einfaldlega sá að laga efnið að þörfum andans, svo að hið 

fyrrnefnda reynist fullkomlega hæft sem tjáningartæki fyrir hið síðarnefnda.  Lífsskeið Sonarins 

er eitt hundrað ár Brahma, á sama hátt og æviskeið mannsins nær yfir vissan árafjölda sem 

ákvarðast af karma hans.  Á æviskeiði sínu birtir maðurinn það sem í honum býr í samræmi við 

þróunarstig sitt, og þroskast smám saman frá fósturstiginu, þar sem sjálfið yfirskyggir efnisþáttinn, 

þar til að því kemur á ævinni að formið er reiðubúið fyrir yfirtöku þessa æðra sjálfs.  Hvenær það 

gerist er mismunandi eftir einstaklingum.  Frá þeim tíma er sífellt leitað fyllri sjálfsvitundar, og ef 

maðurinn þroskast á eðlilegan hátt tjáir hann sig sífellt betur í gegnum formið.  Í hverju æviskeiði, 

eða minni umferðartíma hins stærri umferðartíma sálarinnar eða sjálfsins, er birting hennar 

fullkomnari, formið lætur betur að stjórn og meðvitaður skilningur á sjálfinu þroskast, þar til 

hámarki er náð í nokkrum æviskeiðum, þar sem innra sjálfið nær hraðfara yfirráðum og tekur 

stjórnina algerlega í sínar hendur.  Formið er að fullu orðið aðhæft; samruni skautanna tveggja, 

anda og efnis, er fullkominn; og ljós (eldur) og hiti (útgeislun) sést og skynjast sólkerfislega.  Á 

því stigi er formið annað hvort hagnýtt í sérstökum tilgangi eða yfirgefið, og maðurinn er frelsaður.  

Rafmagnseldur og viðnámseldur eru sameinaðir og afleiðingin, sólareldur, blossar fram í geislandi 

dýrð sinni. 

 Útvíkkið nú þessa hugmynd frá manninum, sérgreindri vitundareiningu, til hins mikla 

Himnamanns, í hvers líkama maðurinn er fruma.  Líkamleg birting sérhvers Himnamanns er 

einhver hinna heilögu plánetna, og þeir stefna að sama markmiði og maðurinn — að tjá sig 

fullkomlega á sínu eigin stigi, og þroska starfstæki vitundar sinnar að því marki að andinn geti 

blossað fram í guðlegu ljósi og hita.  Þessi hiti geislar meðvitað og með kröftugri segulmagnaðri 

aðlöðun milli allra hinna sólkerfislegu heilda, eða plánetukerfa.  Virkt segulsvið þeirra nær yfir 
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plánetuáhrifasvið hvers og eins og þeirra allra til samans.  Flytjið þessa hugmynd enn hærra svo 

hún nái yfir Soninn og allt sólkerfið í heild sinni sem hann lífgar; viðleitni hans er að birtast í því 

með fullkomnum hætti, svo um síðir megi ljós hans sjást, og hiti, eða segulmögnuð útgeislun, 

megi skynjast með meðvituðum hætti út fyrir nánasta áhrifasvið hans, hinn guðlega 

takmörkunarhring.  Bæði ljós Sonarins og hiti Sonarins verða að skynjast af gagnstæðu kosmísku 

skauti, því stjörnukerfi sem er hið gagnstæða segulskaut sólkerfisins okkar. 

 

2.  Markmið vitundareininganna. 

 

 Það er því ljóst að eining og samruni eru grundvallarhugsunin sem býr að baki allri 

þróunaráætluninni; maðurinn, Himnamennirnir og kosmíski Maðurinn (Sonur Föðurins og 

Móðurinnar) verða að: 

 

 a. Geisla dulfræðilegum hita út fyrir sérgreindan takmörkunarhring sinn. 

 b. Blossa fram dulfræðilega og tjá ljós eða eld í hlutlægri birtingu. 

 c. Þenjast út og innifela það sem liggur utan við nánasta áhrifasvið sitt. 

 d. Samlaga og blanda eldana tvo til að mynda miðeldinn, sólareldinn, fullkomlega. 

 e. Blanda anda og efni svo að til verði líkami sem er fær um að tjá andann svo vel sé. 

 f. Blanda frumkjarnanum innan formsins, sem dulfræðilega gæðist eigindum á 

þróunartímanum, við frumkjarnann í öllum formum — frá mennsku, sólkerfislegu 

og kosmísku sjónarmiði séð. 

 g. Öðlast mennskan, sólkerfislegan og kosmískan manndóm. 

 h. Öðlast full yfirráð á þrem sviðum sólkerfisins, hvað mannkynið varðar. 

 i. Öðlast full yfirráð á fimm sviðum sólkerfisins, hvað Himnamanninn varðar. 

 j. Öðlast full yfirráð á þrem kosmískum sviðum, hvað hinn Kosmíska Krist, Soninn, 

eða Logosinn í hlutlægri birtingu varðar. 

 

3.  Vitundareiningarnar í birtingu.31 

                         
31 „Hafa verður í huga að efni er öll sú tilvist í Alheiminum sem tilheyrir 

einhverju af sviðum mögulegrar skynjunar.‘‘  S.D. I, 560. 
Þessar tilvistir má setja fram á eftirfarandi hátt: 
1. Himnamennirnir sjö.  Til samans mynda þeir líkama Hins mikla manns 

himnanna, Logossins.  Önnur nöfn þessara vera: 
a) Plánetulogosarnir eða plánetuandarnir sjö. 
b) Prajapatarnir. 
c) Hinir sjö geisladrottnar. 
d) Dyhan Chohanarnir. 
e) Andarnir sjö frammi fyrir hásætinu. 
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 Ef ofangreind markmið eru athuguð vandlega, skilst að allir eiga sinn stað í áætluninni, og 

að þróun er aðeins hugtak sem notað er til að tjá hægfara þroska hinna eðlislægu eiginda 

mannveru, Himnamanns og Hins Mikla Manns Himnanna í tíma og rúmi.  Hafa verður í huga 

innbyrðis afstöðu hvers og eins með tilliti til allra hinna, því enginn gengur þroskabrautina einn 

og óháður.  Hverjir eru þá hér til umræðu? 

 a.  Sonurinn, Hinn Mikli Maður Himnanna.  Hann birtir sig í gegnum sólina og hinar sjö 

heilögu plánetur.  Þær tjá, hver um sig, einn af sjö eðlisþáttum hans, á sama hátt og hann sjálfur í 

heild sinni tjáir einn eðlisþátt í stærri kosmískri veru. 

 b.  Himnamaður.  Hann birtir sig í gegnum plánetu og tjáir einn af sjö eðlisþáttum 

Sonarins, Logossins.  Hann þroskast sjálfur í gegnum sjö eðlisþætti, en þeir eru frumorsök hinnar 

eðlislægu einingar hans og allra annarra Himnamanna.  Kosmískt séð er Sonurinn að þroska 

eðlisþátt æðri kosmískrar Veru, þann eðlisþátt sem við nefnum kærleika-visku.  Það er sá 

grundvallareiginleiki sem hann þarf að þroska á líftíma sínum.  Himnamaðurinn tjáir því í 

meginatriðum eina grein af þessum frumeðlisþætti.  Hann hefur á hliðstæðan hátt sex minni 

                         
f) Erkienglarnir sjö. 
g) Logosarnir sjö. 
h) Byggjendurnir sjö. 

S.D. I, 115, 130, 152, 535. 
Þeir eru hinar ídveljandi verur Guðlega geislans, geisla annars 
Logossins, að mestu í sama skilningi og Fohat og sjö bræður hans 
mynda samheild Frumgeislans.  S.D. I, 100, 108, 155. 

a. Efni er frjóvgað Frumgeisla vitsmuna.  Þetta er anima mundi, sál 
heimsins. 

b. Frumgeislinn er starfstæki fyrir Hinn guðlega geisla kærleiks og 
visku.  Sameining þeirra tveggja er markmið þróunarinnar. 

c. Guðlegi geislinn er sjöþættur.  Hann flytur með sér sjö Verur. 
d. Þessar sjö Verur eru: 

i. Logos vilja eða máttar. 
ii. Logos kærleiks og visku. 
iii. Logos virkni. 
iv. Logos samræmis. 
v. Logos hlutlægra vísinda. 
vi. Logos trúrækni eða óhlutlægra hugsjóna. 
vii. Logos helgisiða eða skipulags. 

2. Menn, mónadinn.  Vitundareiningarnar.  Heild þeirra mynda líkama 
Himnamannanna sjö.  Sérhver mónad er á einum af geislunum sjö.  S.D. I, 
197, 285, 624; S.D. II, 85, 176, 196. 

3. Tívar.  S.D. I, 380;  S.D. II, 107.  Slíkir tívar eru til dæmis: 
a) Tívalávarður sviðs.  Hnattsvið líkama hans er allt sviðið. 
b) Hópar byggingatíva. 

4. Verur sem tilheyra steina- jurta og dýraríkinu.  S.D. I, 210, 298. 
a) Líf þriðja Logossins -- efnisatóm. 
b) Líf annars Logossins -- hópar atóma byggð í form. 
c) Líf fyrsta Logossins -- formin byggð hinum æðsta anda. 

5. Andi plánetunnar.  S.D. I, 178; S.D. II, 251, 500.  Hann er samheild 
hinna fjölmörgu lífa á plánetunni á efnisþróunarbraut 

6. Atómið.  S.D. I, 559, 620-622. 
Samandregið:  Sjá S.D. I, 70, 132 vegna tilgangs og markmiðs. 
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eðlisþætti eins og Sonurinn. 

 c.  Maður.  Hann birtir sig í gegnum form á efnissviðinu og býr einnig yfir sjö eðlisþáttum.  

Hann vinnur að þroska þeirra í sérhverju æviskeiði.  Hann hefur einnig sinn meginlitblæ sem ræðst 

af grundvallareiginleika þess Himnamanns sem hann er hluti af.  Það er því um að ræða: 

 

 LOGOSINN 

 

Faðir-andi........................Móðir-efni. 

myndar: 

 

Soninn eða Hinn Mikla Mann Himnanna, 

hið meðvitaða guðlega sjálf 

sem þróast í gegnum: 

 

Sólina og hinar sjö heilögu plánetur 

sem hver um sig tjáir: 

 

Kosmískan eðlisþátt í sexþættri greiningu 

með aðferð: 

 

a.  Útþenslu, tíðniörvunar og segulmagnaðs samspils, 

eða lögmáli aðlöðunar og fráhrindingar. 

 

b.  Framskriði, síendurtekinni hverfingu 

í hækkandi spíral, 

og þroskar: 

 

a.  Eðlisþátt kærleika-visku með notkun forms 

og hagnýtingu virkra vitsmuna. 

 

b.  Fulla sjálfsvitund. 

 

c.  Fullkomnað sólkerfi, eða formið aðlagað þörfum 

hins ídveljandi anda. 
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 Hægt væri að setja fram svipaða töflu fyrir Himnamann og mann til að benda á 

samlíkinguna á milli þeirra.  Spyrja má: hvers vegna tíu plánetukerfi og í reynd tíu plánetur (sjö 

heilagar og þrjár duldar)?  Það skýrist með því að hinar sjö heilögu plánetur renna saman við hinar 

þrjár þegar tímar líða, og að lokum verða þessar þrjár að einni.  Hliðstæðu er að finna í geislunum 

sjö.  Í raunbirtingu eru geislarnir aðgreindir en samfjallast og sameinast um síðir.  Okkur er sagt 

að minni geislarnir fjórir samlagist þriðja geislanum, og að megingeislarnir þrír renni saman í einn 

samfjöllunargeisla, geisla kærleika og visku (Dreka viskunnar, hinn dulfræðilega snák sem bítur í 

sporð sinn).32  Á þetta hefur verið bent af H.P.B.  Við höfum því þrjá ríkjandi geisla, en sjö í 

birtingu á þróunartímanum.  Hvað Himnamennina varðar, sem starfa í gegnum pláneturnar, má 

líta á þrjár plánetur sem samfjallandi plánetur, og fjórar sem að lokum blandast þar til hinar þrjár 

hafa tekið til sín innri kjarna þeirra; að lokum dregur ein til sín kjarna hinna þriggja og starfið er 

fullkomnað.  Þessir atburðir liggja í fjarlægri framtíð, á þeim tímum þegar dregur að hinni 

óhjákvæmilegu myrkvun sólkerfisins okkar.   

      Fjórir Himnamannanna finna gagnstætt segulskaut sitt og blandast og renna saman.  Þetta 

gerist fyrst á meðal þeirra sjálfra, þegar hinir negatífu og pósitífu geislar renna saman og blandast 

og mynda tvo úr fjórum.  Hinir tveir renna svo saman og mynda hina sameinuðu heild.  Þessi eini, 

sem þannig verður til, rennur saman við þriðja megingeislann, eðlisþátt vitsmunanna — geislann 

sem Lávarður siðmenningarinnar er fulltrúi fyrir í Helgistjórn plánetunnar.  Þannig mun 

samruninn halda áfram í sólkerfinu þar til einingu er náð að lokum, og Sonurinn hefur lokið 

ætlunarverki sínu.  Hann er þá kærleikur-viska í fullum þroska; ljós hans skín fram alheimslega; 

radíus segulsviðs hans snertir útjaðar hinnar kosmísku gagnstæðu hans og hjónaband Sonarins 

verður að veruleika.  Hinar tvær kosmísku einingar sameinast. 

 Ef við spyrjum eins og eðlilegt er, hver hún er, sú kosmíska vera sem er gagnstæða 

sólkerfisins okkar, er okkur sagt að svarið við þeirri spurningu sé dulið nú á tímum, þó 

vísbendingar sé að finna í Secret Doctrine og öðrum helgum bókum.  Vísbending liggur falin í 

sambandi Sjöstirnisins og jarðarinnar, en ekki mun sjást nákvæmlega hvers konar samband er um 

að ræða fyrr en vorpunkturinn hefur þokast nokkuð lengra á braut sinni um stjörnumerkja-

hringinn.33 

                         
32 Snákur sem bítur í sporð sinn.  S.D. I, 704; II, 531. 

 
33 Nemar geta borið saman eftirfarandi tilvitnanir, og myndað sér síðan eigin 

skoðun.  S.D. I, 711 athugasemd, 545, 439; II, 811, 830, 581, 582, 426, 454, 
654, 371. 
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III. HVERS VEGNA ÞRÓAST SÓLKERFIÐ Á BRAUT TVÍGREININGAR? 

 

1.  Ráðgáta tilvistarinnar. 

 

 Í þriðju spurningunni er að finna eitt erfiðasta vandamál háspekinnar, og athugun á henni 

nær yfir hina flóknu ráðgátu um ástæðuna fyrir því að hlutveruleikinn er staðreynd þrátt fyrir allt. 

 Þetta er sú spurning sem menn af öllum hugmyndastefnum hafa spurt með margvíslegum 

hætti.  Trúaðir menn spyrja:  „Hvers vegna skapaði Guð heiminn?  Hvers vegna er tilverunni 

þröngvað upp á allt og alla?“  Vísindamenn spyrja hennar í leit sinni að hinum algildu sannindum 

og í viðleitni sinni við að uppgötva frumhvöt alls hins sýnilega og ástæðuna fyrir skynrænu lífi.  

Heimspekingar spyrja hennar í jafn ákafri leit sinni að hinum lífgefandi innra þætti sem birtist í 

öllum siðfræðivísindum sérhverrar siðmenningar og meðal allra þjóða.  Líffræðingar spyrja 

hennar í því þrotlausa starfi sínu, að leita að uppsprettu lífsins, og í ákafri viðleitni sinni til að gera 

grein fyrir frumtaki lífsins sem ætíð virðist sleppa undan rannsóknum þeirra.  Stærðfræðingar 

spyrja hennar þar sem þeir fást við formhlið birtingarinnar á öllum stigum stærðfræðinnar.  Þeir 

komast að raun um að Guð beitir rúmfræðilögmálum, að alheimurinn grundvallast á lögum og 

reglum og að tilvera eins byggist á mörgum, en eru samt ófærir um að ráða gátuna um tilvist þessa 

mikla rúmfræðings. 

       Vandamálið er því enn óleyst, og allar hinar margvíslegu leiðir í viðleitninni við að finna lausn 

enda í blindgötum kenninga.  Menn skynja eitthvað, sem er svo óljóst og torskilið að þeir neyðast 

til að gera ráð fyrir einhverri uppsprettu orku, lífs og vitsmuna og nefna hana mismunandi nöfnum, 

allt eftir hugrænni tilhneigingu sinni (trúarlegri, vísindalegri eða heimspekilegri):  Guð, 

Alheimshugur, Orka, Kraftur, Hið Algilda, Hið Óþekkta — þessi hugtök og mörg fleiri hrjóta af 

vörum þeirra sem leita með tilstilli formsins að íbúanum innan formsins og geta ekki enn fundið 

hann.  Orsökin fyrir því að hann finnst ekki felst í takmörkunum efnisheilans og skorti á þroska 

þeirra líffæra sem gera þekkingu á hinu andlega mögulega.   Með notkun þeirra er sambandið við 

hann möguleiki og raunveruleiki um síðir. 

 Ráðgáta tvígreiningar er ráðgáta sjálfrar tilvistarinnar, og hún er óleysanleg þeim manni 

sem neitar að fallast á möguleika tveggja dulfræðilegra staðreynda: 

 

 1. Að sólkerfið allt í heild sinni býr yfir vitund Lífs sem á upptök sín á sviðum sem 

liggja algjörlega utan við takmörkunarhring sólkerfisins. 

 2. Að raunbirting er lotubundin, og að lögmál endurholdgunar er aðferðin sem 
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þróunin notar í tengslum við mann, Plánetulogos og Sólarlogos.  Þar af leiðir þá 

áherslu sem lögð er á grundvallaratriðin þrjú í inngangi Secret Doctrine:34 

   a.  Hið takmarkalausa óumbreytanlega frumeðli, 

   b.  lotubundin birting í alheiminum og 

   c.  eining allra sálna við yfirsálina. 

 

 Þegar vísindamenn viðurkenna þessar tvær staðreyndir munu útskýringar þeirra breytast 

og sannleikurinn eins og hann er fer að lýsa í gegnum rök þeirra.  Enn eru fáir menn reiðubúnir 

fyrir uppljómun, en hún er einfaldlega ljós innsæisins sem brýst í gegnum hindranirnar sem 

rökhugurinn hefur byggt.  Þegar fram líða stundir mun sjást að tvígreind þróun sólkerfisins byggist 

á eftirfarandi þáttum: 

 

 a. Sjálfri tilvistinni. 

 b. Tíma og rúmi. 

 c. Eiginleika löngunar eða nauðsynjar. 

 d. Söfnunareiginleikanum sem er eðlislægur í sjálfu lífinu.  Þessi eiginleiki safnar til 

sín, með aðferð hreyfingar, því efni sem honum er nauðsynlegur til að fullnægja 

löngun sinni, byggja upp form sem notuð eru til að leita tjáningar og til innilokunar 

í fangelsi hjúpsins í þeim tilgangi að öðlast reynslu. 

 

 Sú athugasemd er rétt að þessi kenning gerir ráð fyrir máttugri vitsmunaveru sem starfar 

eftir skipulagðri áætlun og efnisbirtist meðvitað í þeim tilgangi að framfylgja sínu eigin sérstaka 

ætlunarverki.  Þessi tilgáta er þó sá klettur sem hin austrænu fræði byggjast á, og hún er almennt 

viðurkennd, þótt hugsuðir hinna mismunandi hugmyndastefna um allan heim hafi mismunandi 

viðhorf til hennar og setji hana fram hver með sínum hætti.  Þessi hugmynd er þó aðeins 

ófullkomin framsetning hinnar sönnu hugmyndar, en vegna takmarkana mannsins á núverandi 

þróunarstigi er hún fullnægjandi sem grunnur að því musteri sannleikans sem hann ætlar sér að 

reisa. 

 Þessi Vera, sem við gefum nafnið Sólarlogos, er á engan hátt hin sama og persónulegur 

Guð hins kristna manns.  Sá Guð er engu meiri eða minni en maðurinn sjálfur, upphafinn í veru 

sem býr yfir ógnþrungnum mætti og er háð sömu dyggðum og löstum og maðurinn sjálfur.  

                         
34 S.D. I, 42-44. 
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Sólarlogosinn er meira en maður, því hann er samheild allra þróunarleiða innan alls sólkerfisins, 

að mannkyninu meðtöldu, sem hefur miðlæga stöðu gagnvart hinum þróunarleiðunum.  Á aðra 

hlið mannkynsins raðast sægur vera sem eru æðri manninum og hafa gengið í gegnum 

mannkynsþróunina í fyrri kölpum (sólkerfistímabilum); á hinni hliðinni er að finna herskara hinna 

lægri þróunarleiða sem í kölpum framtíðar munu ná stigi mannsins.  Maðurinn stendur á 

jafnvægispunktinum mitt á milli þessara hópa; í því er vandi hans fólginn.  Hann tekur ekki 

fullkomlega þátt í efnislegri hlið þróunarinnar og er ekki heldur full tjáning þriðja Logossins, 

Brahma-eðlisþáttar guðdómsins, sem er birting hreinnar orku eða vitsmuna og mótar þetta 

fíngerða eitthvað sem við nefnum efni.  Hann er ekki fullkomlega andi, tjáning fyrsta Logossins, 

Mahadeva-eðlisþáttarins, sem er birting hreins vilja eða þurfandi löngunar sem knýr fram 

raunbirtingu.  Þessi eðlisþáttur er frumhvötin sjálf eða hinn mikli vilji til tilvistar.  Maðurinn verður 

til fyrir sameiningu þessara tveggja; í honum mætast efni, eða virkt vitsmunaefni, og andi, eða 

frumviljinn.  Hann er barn sem getið er af hjónabandi þeirra eða sameiningu.  Hann raunbirtist í 

þeim tilgangi að tjá það sem býr í báðum þessum andstæðum ásamt afleiðingu samruna þeirra í 

honum sjálfum. 

 

2.  Tvígreint eðli tilverunnar. 

 

 Frá sjónarmiði eiginleika, hvað er þá um að ræða?  Virkir vitsmunir í sameiningu með 

vilja eða mætti mynda þennan „Son nauðsynjar“ 35(eins og H.P.B. orðar það) sem býr yfir 

vitsmunum, vilja eða löngun og hinni sameiginlegu duldu birtingu þeirra, kærleika-visku. 

 Hvernig getum við tjáð sambærilega hugmynd með hugtökum elds?  Dulinn eldur efnisins 

— sem sjálfur er orðinn til í fyrri birtingu þessarar sömu kosmísku Veru, eða hinn hlutfallslega 

fullkomnaði eiginleiki sem hún þróaði í fyrri kosmískri birtingu — er á ný settur á hreyfingu af 

löngun þessarar sömu Veru til að ganga enn og aftur í gegnum eina hringferð um hjól 

endurfæðingarinnar.  Þessi „viðnámseldur“ myndar hita og geislun og kallar fram svörun frá 

gagnstæðu sinni, „rafmagnseldi“ eða anda.  Hér birtist hugmyndin um Geislann sem brýst í 

gegnum efnið, því hreyfing rafmagnselds er ætíð fram á við, eins og áður hefur verið minnst á.  

Geislinn eini fellur niður í efnið.  Þetta er hið sólkerfislega hjónaband Föðurins og Móðurinnar.  

Afleiðingin er blöndun eldanna tveggja og sameiginleg myndun á þeirri birtingu elds sem við 

nefnum „sólareld“.  Þannig verður Sonurinn til.  Virkir vitsmunir og vilji sameinast og afleiðingin 

                         
35 S.D. I, 74. 
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verður kærleikur-viska sem fullkomnast í rás þróunarinnar. 

 Rafmagnseldur eða andi sameinaður viðnámseldi (hita) myndar sólareld eða ljós. 

 Af þessu leiðir að þegar hin kosmíska Vera tekur sér formbirtingu bætist nýr eiginleiki við 

hina virku vitsmuni sem voru ávöxtur fyrri raunbirtingar, en það er hinn eðlislægi eiginleiki 

kærleikur-viska.  Hann er hæfileikinn til að bera kærleik til hins hlutlæga, eða ekki-sjálfsins, og 

um síðir að hagnýta formið með visku.  Enn um sinn er hreinn vilji aðeins óskilgreint hugtak, og 

hann mun ekki ná fullri birtingu fyrr en í síðara æviskeiði Logossins.  Hugur eða vitsmunir eru 

ekki óskilgreint hugtak; þeir eru nokkuð sem ER.  Kærleikur-viska eru ekki heldur óskilgreind.  

Sá eiginleiki er nú að þroskast eða raunbirtast; hann er eðlisþáttur Sonarins. 

 Í því sem að ofan greinir er ekki að finna nein ný sannindi, en þessar hugmyndir um hina 

eðlislægu tvígreiningu eru settar fram í þeim tilgangi að hugurinn fái skilning á nauðsyn þess að 

þessi atriði séu skoðuð frá sjónarmiði stöðu þeirra í hinni kosmísku áætlun, en ekki eingöngu frá 

sjónarmiði okkar eigin plánetuþróunar og mannsins sjálfs.  Mannkynið er sú þróunarleið sem 

ætlað er að birta eðlisþátt Sonarins með fullkomnustum hætti í þessu kosmíska æviskeiði.  

Maðurinn blandar saman andstæðunum, og í honum mætast eldarnir þrír.  Hann er besta tjáning 

hugræna eðlisþáttarins, og líta mætti á hann, frá einu mjög áhugaverðu sjónarmiði, sem 

meistaraverk Brahma.  Hann er hjúpur fyrir líf Guðs; hann er sérgreind vitund Logossins sem 

birtist í gegnum hina sjö guðlegu Manasapútra, eða Himnamenn, en í líkömum þeirra á sérhver 

eining í fjölskyldu mannsins sinn stað.  Hann er Vishnú-þátturinn sem er að þroskast í gegnum 

vitsmuni Brahma, knúinn áfram af vilja Mahadeva.  Þannig er maðurinn á vissan máta ákaflega 

mikilvægur, þar sem í honum mætast allir eðlisþættirnir þrír; samt sem áður er hann einnig mjög 

lítilvægur, því hann er ekki hápunktur þríhyrningsins heldur einfaldlega miðpunkturinn, ef litið er 

á þríhyrninginn á eftirfarandi hátt: 

 

                                Andi-Faðir. 

                    Sonurinn eða maður. 

                               Efni-Móðir. 

 

 Þróun Sonarins, eða hinnar kosmísku formbirtingar Krists, er ákaflega mikilvæg í 

áætlunum Þess Lífs sem er æðri okkar Sólarlogosi, ÞESS SEM ENGIN ORÐ NÁ YFIR.  Hinn 

lífgefandi frumþáttur tengdra stjörnukerfa og sólkerfa vakir með náinni athygli yfir þróunarárangri 

Sonarins. 

 Litið er á plánetuna jörð sem stað tímamóta, eða vettvang fyrir baráttu anda og efnis, og 

af þeirri ástæðu telst hún ákaflega mikilvæg.  Sólkerfið okkar hefur einnig sambærilega stöðu í 
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kosmísku áætluninni.  Hinn kosmíski maður, Arjuna sólkerfisins, berst fyrir sinni eigin sérgreindu 

fullkomnuðu sjálfsvitund, og fyrir frelsi eða lausn frá formi og því sem er ekki-sjálfið.  Þannig 

berst einnig maðurinn á þessari plánetu í smáum stíl; þannig berjast á himnum Mikael og Englar 

hans, eða hinir guðlegu Himnamenn, sem glíma við sama vandamál, aðeins margfalt stærra í 

sniðum. 

 Tvígreiningin og samspilið á milli hinna tveggja mynda: 

 

 a. Hlutveruleikann eða hinn raunbirta Son eða sól. 

 b. Sjálfa þróunina. 

 c. Þroskun eiginda. 

 d. Tíma og rúm. 

 

 Spurningarnar sem við erum nú að leitast við að svara fela í sér vissa grunnþætti 

raunbirtingar frá óhlutlægu eða sálrænu sjónarmiði séð. 

 

IV.  HVAÐ ER VITUND?  HVERT ER HLUTVERK HENNAR Í KERFISÁÆTLUN-

INNI? 

 

 Hægt er að skilgreina vitund sem hæfileika til skynjunar.  Hún varðar aðallega samband 

sjálfsins og ekki-sjálfsins, þekkjandans og hins þekkta, og hugsuðsins og viðfangsefnis 

hugsunarinnar.  Þessar skilgreiningar gera ráð fyrir tvígreiningu, hinu hlutlæga og því sem býr að 

baki hins hlutlæga.36 

 Vitund er tjáning þess þáttar sem líta má á sem miðhluta raunbirtingarinnar.  Í henni felst 

ekki að fullu póll andans.  Hún myndast við sameiningu hinna tveggja póla og það ferli samspils 

                         
36 „Vitund er hið kosmíska fræ yfirkosmískrar alvisku.  Hún býr yfir 

möguleikum á því að blómgast og verða að guðlegri vitund.‘‘  S.D. III, 555. 
Alheimurinn er samsafn vitundarstiga.  S.D. II, 633. 
Í grófum dráttum má skipta vitund í eftirfarandi stig: 

1. Ótakmörkuð Guðsvitund .... Óraunbirtur Logos  „Ég er það ég er.‘‘ 
2. Alheimsleg eða heildisvitund Raunbirtur Logos  „Ég er það‘‘  Vitund 

Plánetulogoss. 
3. Einstaklings- eða sjálfsvitund Mennsk vitund.  „Ég er.‘‘ 
4. Vitundarstig atóms ....... Vitund lægri lífsforma. 

Markmið vitundar fyrir: 
1. Plánetulogos ............. Ótakmörkuð vitund 
2. Mann ..................... Heildisvitund 
3. Atóm ..................... Sjálfsvitund. 

Logosinn er stórheimur fyrir manninn.  S.D. I, 288, 295. 
Maðurinn er stórheimur fyrir atómið. 
Samantekt:  Lífið og Lífin.  S.D. I, 281, 282. 
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og aðlögunar sem óhjákvæmilega fylgir í kjölfarið.  Þetta má setja upp í töfluform á eftirfarandi 

hátt til útskýringar: 

 

               

 

 

 

                  Póll 1                 Miðpunktur sameiningar         Póll 2 

 

Fyrsti Logosinn.......... Annar Logosinn.......... .......Þriðji Logosinn. 

Mahadeva...................Vishnú................... .........    Brahma. 

Vilji........................... Viska-kærleikur.................. Virkir vitsmunir. 

Andi.............. ............Vitund.................................. Efni. 

Faðir...........................Sonur................................... Móðir. 

Mónad........................Sál....................................... Persónuleiki. 

Sjálf.......................... Sambandið á milli............... Ekki-sjálf. 

Sá sem veit............... Vitneskja............................. Hið þekkta. 

Líf............................. Skilningur........................... Form. 

 

 Hægt væri að hafa þessa töflu mun lengri, en þetta nægir til að útskýra tengsl hinna þriggja 

Logosa á meðan á raunbirtingartímanum stendur.  Leggja verður áherslu á framangreinda stað-

reynd:  Sólkerfið felur í sér ofangreind tengsl Logosanna á meðan á hlutlægri þróun stendur, og 

markmið hinnar framsæknu þróunar er að gæða Son Föðurins og Móðurinnar fullum skilningi, 

fullkominni sjálfsvitund og fullri og virkri þekkingu.  Sonurinn er hlutrænt séð sólkerfið, eðlislægt 

vilji eða máttur og óhlutlægt er hann kærleikur-viska.  Þessi síðastnefndi eiginleiki er að þroskast 

með hagnýtingu virkra vitsmuna. 

 Hinar þrjár raunbirtu persónur hinnar guðlegu þrenningar leita eftir fullum þroska með 

aðstoð hverrar annarrar.  Vilji Mahadeva-meginþáttarins til tilvistar leitast við að þroska kærleik-

visku, eða meginþátt Sonarins, Vishnú, með aðstoð vitsmuna Brahma.  Í smáheiminum er 

eftirmynd hins þrígreinda Logoss, maðurinn, að leitast við að ná þessum sama þroska í gegnum 

starfstækin þrjú á sínu eigin sviði.  Á æðri sviðunum stefna Himnamennirnir (í gegnum atma-

búddhi-manas) að svipuðum markmiðum.  Himnamennirnir ásamt einingunum í líkama þeirra, 

sem samsettar eru úr mónödum tíva og manna, mynda í heild sinni Hinn Mikla Mann Himnanna.  

Þegar maðurinn nær marki sínu munu Himnamennirnir einnig ná sínu marki; þegar þeir ná fullum 
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vexti og þekkingu og eru orðnir sjálfsmeðvitaðir á öllum sviðum, mun Sonurinn ná markmiði sínu 

og sólkerfið (raunbirtingar- og reynslulíkami hans) hefur þjónað hlutverki sínu.  Sonurinn er 

frelsaður.  Ef þessi þrígreindi þroski vitundarinnar er víkkaður út til hins meira tímaskeiðs 

Logossins (þess sem nær yfir sólkerfistímabilin þrjú, en af þeim er okkar sólkerfi, annað í röðinni) 

þá höfum við endurtekið, á kosmískum sviðum í tengslum við Logosinn, þroskaferil mannsins í 

heimunum þrem. 

 

 STÓRHEIMURINN 

Fyrsta sólkerfið .. raunbirti frumregluna „Ég er“. 

Annað sólkerfið ... er að raunbirta frumregluna „Ég er það“. 

Þriðja sólkerfið .. mun raunbirta frumregluna „Ég er það, ég  er“. 

 

 SMÁHEIMURINN 

 

Fyrsta birtingin, persónuleikinn, raunbirtir frumregluna „Ég er“. 

Önnur birtingin, sálin, er að raunbirta frumregluna „Ég er það“. 

Þriðja birtingin, mónadinn, mun raunbirta frumregluna „Ég er það,  ég er“. 

 

Þannig hafa hinir mismunandi þættir hver sínu hlutverki að gegna í hinni almennu kerfisáætlun, 

allir eru innbyrðis tengdir, og allir eiga þeir hlut hver í öðrum. 

 

 

V.  ER UM AÐ RÆÐA BEINA SAMSVÖRUN Á MILLI ÞROSKAFERLIS 

SÓLKERFIS, PLÁNETU, MANNS OG ATÓMS? 

 

 Ef það er ósk manna með þessari spurningu, að sýna fram á nákvæma samsvörun, hlýtur 

svarið að verða:  Nei, hliðstæðan er aldrei nákvæm í smáatriðum, aðeins hvað varðar vissar 

víðtækar meginsamsvaranir.  Í öllum fjórum er að finna óumbreytanlega hliðstæða þætti, en á 

þroskabrautinni er þróunin ekki samsvarandi í smáatriðum, þegar litið er á hana frá sjónarmiði 

mannsins í heimunum þrem, hindraður eins og hann er af takmörkuðum skilningi sínum.  

Eftirfarandi er samantekt á þeim atriðum sem eru hliðstæð hjá þessum fjórum.  Við byrjum á atómi 

efnissviðsins og tökum svo röðina stig af stigi: 
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Atóm.37 

 a.  Atómið er hnattlaga form og innan þess er lífskjarni. 

 b.  Í atóminu er að finna aðgreindar öreindir sem í heild sinni mynda sjálft atómið.  Okkur 

er sagt, til dæmis, að innan ummálshrings atómsins séu fjórtán þúsund milljónir erkitýpu-atóma, 

samt birtist allur þessi aragrúi sem ein heild. 

 c.  Atómið einkennist af virkni og sýnir eftirfarandi eiginleika: 

  a.  Snúningshreyfingu. 

  b.  Aðgreiningarhæfni. 

  c.  Getu til að þróast. 

 d.  Okkur er sagt að innan atómsins séu þrír meginspíralar, eða orkusveipir, og sjö minni.38  

Lífmögnun allra tíu er í gangi, en þeir hafa ekki enn náð fullri virkni.  Á núverandi stigi eru aðeins 

fjórir starfandi og sá fimmti að þroskast. 

 e.  Atómið er undir yfirráðum Hagkvæmnilögmálsins, það er hægt og hægt að komast 

undir yfirráð Aðlöðunarlögmálsins og mun þegar tímar líða komast undir yfirráð 

Samfjöllunarlögmálsins. 

 f.  Atómið á sinn stað innan einhvers forms; form eru mynduð úr samsafni atóma. 

 g.  Svörunarhæfni þess við ytri örvun: 

  Raförvun sem hefur áhrif á ytra form þess. 

  Segulörvun sem hefur áhrif á innra líf þess. 

                         
37 Í Secret Doctrine er eftirfarandi að finna varðandi atómið: 

1. Ótakmarkaðir vitsmunir hríslast í gegnum sérhvert atóm. S.D. I, 298 
2. Hvar sem efnisatóm er að finna, þar er líf.. S.D. I, 245, 269, 279. 
3. Atómið er efnisleg birting hinnar alheimslegu orku S.D. I, 201 
4. Hin sömu ósýnilegu líf mynda atómin, o.s.frv. S.D. I, 281 
5. Sérhvert atóm alheimsins býr yfir möguleika á sjálfsvitund S.D. I, 

132; II, 742 
6. Atóm og Sál eru samheiti í máli vígsluhafans S.D. I, 620, 622. 
7. Atómið tilheyrir algerlega sviði háspekinnar S.D. I, 559. 
8. Guðdóm er að finna í sérhverju atómi........ S.D. I, 89, 183. 
9. Sérhvert atóm á fyrir höndum óendanlega sérgreiningu S.D. I, 167. 
10. ............................................................................................... Þróunarmarkmið atóms er 

maður....................................... S.D. I, 206. 
11. ............................................................................................... Í kjarna hvers atóms er 

frjóangi.................................... S.D. I, 87; II, 622 
12. ............................................................................................... Í öllum atómum er hiti S.D. 

I, 112. 
13. ............................................................................................... Í öllum atómum eru sjö 

tilvistarsvið............................... S.D. I, 174. 
14. ............................................................................................... Atóm eru sveiflutíðni S.D. 

I, 694 

 
38 Inner Life: Vol. II, 177-179.  Occult Chemistry, bls. 22.  Occult 

Chemistry, Viðauki II og III.  Babbits Light and Colour, bls. 99-101. 
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  Sameiginleg áhrif þeirra beggja sem valda innri vexti þess og þroska. 

 Atómið einkennist því af: 

 1. Hnattlaga formi sínu.  Takmörkunarhringur þess er skýr og sjáanlegur. 

 2. Innra fyrirkomulagi sínu sem tekur til áhrifasviðs sérhvers atóms. 

 3. Lífsvirkni sinni, eða þeim mæli sem lífið innan kjarnans lífmagnar atómið, sem er 

afstætt á núverandi stigi. 

 4. Sjöþættri innri skipulagningu sinni sem er að þróast. 

 5. Innri samfjöllun sinni úr sjö í þrjá sem gerist síðar meir. 

 6. Hóptengslum sínum.  

 7. Þroska vitundar sinnar, eða svörunarhæfni. 

 

Eftir að hafa sett fram ofangreindar staðreyndir varðandi atómið getum við greint manninn í 

megindráttum eftir sömu aðferð: 

 

Maður. 

 a.  Form mannsins er hnattlaga.  Hann má sjá sem hnattlaga takmörkunarhring, efnishnött 

með lífkjarna í miðjunni.  Með þessum orðum erum við að ræða um hinn sanna mann í grunnstöðu 

sinni sem sálin, ásamt formbirtingu sinni orsaka- eða sálarlíkamanum — þeim líkama sem er 

miðbirtingin á milli anda og efnis. 

 b.  Innan mannsins eru aðgreind atóm.  Þau mynda til samans hlutlægt form hans á þeim 

sviðum sem hann hefur formbirtingu.  Öll eru þau lífguð af lífi hans, af varanlegum lífsvilja hans.  

Sveiflutíðni þeirra allra er í beinu  samræmi við þann þroska sem maðurinn hefur náð á 

þróunarbrautinni.  Frá æðri sviðunum lítur maðurinn út sem hnöttur (eða hnettir) úr aðgreindu efni 

sem hefur vissa sveiflutíðni, ber sérstakan litblæ og snýst með fastmótuðum umferðartíma — 

umferðartímanum sem tímahringferill æviskeiðsins ákvarðar. 

 c.  Maðurinn einkennist af virkni á einu eða fleiri sviðum í heimunum þrem.  Hann birtir í 

sér eftirfarandi eiginleika: 

 

 1. Snúningshreyfingu, eða þá sérstöku hringferð um hjól lífsins í kringum pól 

sálarinnar. 

 2. Hæfni til að beita dómgreind, eða getu til að velja og öðlast reynslu. 

 3. Getu til að þróast og breytast, til að auka sveiflutíðni sína og mynda sambönd. 

 

 d.  Maðurinn hefur í sér þrjá meginþætti — vilja, kærleik-visku og virka vitsmuni eða 
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aðlögunarhæfni — og deilingu þeirra í sjö eðlisþætti.  Til samans munu þeir mynda tíu eðlisþætti 

hinnar fullkomnu birtingar.  Þeir vakna smám saman til lífs en hafa ekki enn náð fullri birtingu.  Í 

manninum eru aðeins fjórir eðlisþættir virkir, og sá fimmti, eða eðlisþáttur hugans, er nú að 

þroskast.  Takið eftir hinu nákvæma samræmi milli mannsins, ef litið er á hann sem hina lægri 

fernd að vinna að þroska eðlisþáttar hugans, og atómsins sem hefur fjóra kraftsveipi virka og er 

að vinna að örvun hins fimmta. 

 e.  Maðurinn er undir yfirráðum Aðlögunarlögmálsins, hefur þróast undir áhrifum frá 

Hagkvæmnilögmálinu og er að komast undir yfirráð Samfjöllunarlögmálsins.  Hagkvæmni ræður 

hinu efnislega ferli sem snertir manninn lítið á meðvitaðan hátt; aðlöðun er ráðandi í samskiptum 

hans við aðrar einingar og hópa, og samfjöllun er lögmál innra sjálfs hans, lífsins innan formsins. 

 f.  Staður mannsins er innan heildisformsins.  Sálnaheildi og Himnamenn eru myndaðir úr 

samsafni manna- og tívaeininga. 

 g.  Svörunarhæfni hans við ytri örvun: 

 

  a. Raförvun hefur áhrif á hið ytra form eða hina pranísku svörun. 

  b. Segulörvun hefur áhrif á hið innra huglæga líf hans.  Þessi örvun stafar frá 

sálnaheildi hans og síðar meir frá Himnamanninum, þeim sem hann er 

staðsettur í sem fruma. 

  c. Sameinuð áhrif þeirra beggja sem er aflvaki viðvarandi vaxtar og þroska. 

 

 Maðurinn einkennist því af eftirfarandi: 

 

 1. Hnattlaga formi sínu.  Takmörkunarhringur hans er glöggur og sjáanlegur. 

 2. Innra fyrirkomulagi sínu; allt áhrifasvið hans er að mótast og þroskast.  Sem 

stendur er áhrifasviðið takmarkað og virkni hans ekki víðtæk.  Eftir því sem 

sálarlíkami hans þroskast, færir miðkjarni lífsins út áhrifasvið sitt þar til öll heildin 

er komin undir stjórn og reglu. 

 3. Lífsvirkni sinni, eða þeim mæli sem hann á hverjum tíma birtir sjálfsvitund eða 

tekur stjórn hins þrígreinda lægra eðlis í sínar eigin hendur. 

 4. Sjöþættri innri skipulagningu sinni, eða þroska og þróun hinna sjö eðlisþátta hans. 

 5. Væntanlegri innri samfjöllun sinni, sem vinnst undir stjórn lögmálanna þriggja, úr 

sjö í þrjá og síðar meir í einn. 

 6. Hóptengslum sínum. 

 7. Þroska vitundar sinnar, og þroska á næmni fyrir snertingu, sem felur þar af leiðandi 
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í sér vöxt varurðar eða athyglisgáfu. 

 

Himnamaður.39 

 a.  Himnamaður er einnig sýnilegur sem hnattlaga form.  Hann hefur sinn sérstaka 

takmörkunarhring, sambærilega og maður og atóm.  Áhrifasvið hans nær yfir allt plánetukerfið.  Í 

hans tilfelli samsvarar einhver einn efnisþéttur hnöttur einhverrar hnattakeðjunnar efnislíkama 

manns og atómi á efnissviðinu.  Sérhvert hnattakerfi með sjö hnattakeðjum er tjáning Lífveru.  

Hún dvelur í hnattakerfinu á sama hátt og maður dvelur í líkama sínum í þeim tilgangi að tjá sig 

hlutlægt og öðlast reynslu. 

 b.  Í himnamanni er að finna hliðstæðu við frumurnar í starfstækjum manns.  Atómin eða 

frumurnar í líkama hans eru myndaðar af hópi tíva- og mannaeinda sem sveiflast í samræmi við 

grunntón hans og andsvara lífi hans.  Öllu er haldið saman og lífmagnað af vilja hans til tilvistar, 

og allt hefur sveiflutíðni sem er í samræmi við þróunarstigið sem hann hefur náð á þróunar-

brautinni.  Frá kosmísku sjónarmiði má sjá himnamann sem hnattsvið dýrlegs lífs.  Innan 

áhrifasviðs þess er að finna allt tíðnisvið og getu heils hnattakerfis.  Hann hefur sérstaka 

sveiflutíðni sem hægt er að áætla út frá virkni lífsins sem tifar í miðbiki hnattsviðsins.  Allt 

plánetukerfið ber vissan litblæ og snýst með föstum umferðartíma, sem er umferðartími lífhring-

rásar hans innan hins ennþá lengri sólkerfistíma eða mahamanvantara. 

 c.  Himnamaður einkennist af starfsemi sinni á einhverju af sviðum andlegu þrenndarinnar, 

eða Atma-Búddhi-Manas, á sama hátt og maður einkennist af starfsemi sinni á einhverju af 

                         
39 Þessir Himnamenn eru: 

1. Samheild vitundar .................... S.D. I, 626 
2. Skapararnir .......................... S.D. I, 477, 481-485 Sbr. S.D. II, 

244. 
a. Þeir eru frum sköpunarverkin sjö, eða íklæðing Himnamanns í 

etherlíkama. 
b. Þeir eru síðari sköpunarverkin sjö, eða íklæðing Himnamanns í 

efnisþéttan líkama. 
Fylgið þessu eftir í smáheiminum, og starfi etherísku tívanna við 
byggingu líkamanna. 

c. Samsafn guðlegra vitsmuna ......... S.D. I, 488. 
d. Hugbornir Synir Brahma ............ S.D. I, 493; II, 610, 618. 

Þeir eru guðlega ferndin, hinir fimm, og hinir sjö. 
e. Geislarnir sjö .................... S.D. I, 561; II, 201. 

Þeir eru hinar sjö brautir sem liggja aftur til Guðs...Andans. 
Þeir eru meginþættirnir sjö dulfræðilega. 
Þeir eru kynstofnarnir sjö efnislega. 

f. Lávarðar óendanlegrar og óþreytandi 
hollustu .......................... S.D. II, 92 

g. Mistök síðasta sólkerfis .......... S.D. II, 243 
h. Pólarandstæða Pleiades eða Sjöstirnisins S.D. II, 579, 581. 

Okkar sólkerfi er karlkyns, Sjöstirnið er kvenkyns. 
Himnamaður í plánetukerfi sínu skapar á líkan hátt.Sjá S.D. II, 626 
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sviðum heimanna þriggja, hugar geðs eða efnis.  Að lokum verður maðurinn sjálfsmeðvitaður á 

öllum þrem.  Að síðustu verður himnamaðurinn fullkomlega sjálfsmeðvitaður á hinum þrem æðri.  

Allri framför, eða aukinni lífsvirkni meðal hópa manna í heimunum þrem, fylgir sambærileg 

virkni á æðri sviðunum þrem.  Starfsemin og samspilið á milli lífsins, sem lífgar heildin eða 

himnamennina, og lífsins, sem lífgar atómin, eða mennina sem einingar heildanna, eru bæði 

leyndardómsfull og dásamleg.  Himnamaður á sínu eigin sviði birtir á sambærilegan hátt 

eftirfarandi eiginleika: 

 

 1. Snúningshreyfingu, eða sína sérstöku hringhreyfingu umhverfis lífhjól sitt, 

plánetukerfi, og þannig umhverfis sálarpól sinn. 

 2. Dómgreindarhæfni, eða hæfileikanum til að velja og öðlast þannig reynslu.  

Himnamenn eru ímynd manas-þáttarins eða vitsmuna (af því er dregið heiti þeirra 

Hinir Guðlegu Manasapútrar), vitsmuna sem skilja, velja og hafna.  Þannig öðlast 

þeir þekkingu og sjálfsvitund.  Þessi manas-eiginleiki þroskaðist með þeim í fyrri 

kölpum eða sólkerfum.  Markmið þeirra að þessu sinni er að hagnýta það sem áður 

var aflað til að ná fram vissum sérhæfðum áhrifum og að ná sérstökum 

markmiðum. 

 3. Hæfileika til að þroskast, auka sveiflutíðni sína, öðlast þekkingu og ná sambandi.  

Aukning sveiflutíðninnar er hægfara og þróast stig af stigi frá orkustöð til 

orkustöðvar eins og hjá manninum, og eins og það gerist í spíralvafningum 

atómsins.  Markmið þeirra er að ná samræmdri snertingu hver við annan, og að 

síðustu að sameina sérgreind sjálf sín hinu eina Sjálfi, en halda samtímis fullri 

sjálfsvitund eða einstaklingsbundinni sjálfsvarurð. 

 d.  Himnamaður hefur þrjá meginþætti — vilja, kærleik-visku og vitsmuni — og þeir 

birtast í gegnum sjö eðlisþætti eins og svo oft er rætt um í dulfræðiritum okkar.  Þeir mynda til 

samans hina tíu í lokafullkomnun hans, þar eð hinir sjö leysast upp í þrjá, og þessir þrír renna 

saman í einn. 

 Sérhver himnamaður hefur að sjálfsögðu sinn sérstaka aðallit eða megineðlisþátt eins og 

maðurinn og atómið.  Aðallitur eða megineðlisþáttur mannsins er hinn sami og einkennir 

Himnamanninn sem hann tilheyrir.  Maðurinn hefur einnig tvo aðra meginþætti (eins og 

Himnamaðurinn), og aðgreiningu þeirra í sjö eins og áður var greint frá.  Aðallitblær eða 

meginþáttur atómsins er sá sami og einkennir sálargeislann í líkama þess manns sem það, til 

dæmis, er hluti af.  Hér er að sjálfsögðu átt við efnisatóm í líkama manns.  Litblærinn birtir sig í 

sveiflutíðninni sem er grunntíðni meginspíralanna þriggja og hinna sjö minni. 
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 Aðeins fjórir eðlisþættir Himnamannanna eru í raunbirtingu að einhverju verulegu leyti; 

þó er einn Himnamannanna nokkuð lengra kominn en hinir, þar eð fimmti eðlisþátturinn hjá 

honum er orðinn nægilega virkur, en sumir hinna eru að vinna að fullkomnun þess fjórða.  

Himnamaður okkar hnattakeðju bregst að nokkru leyti við fimmta eðlisþættinum, eða öllu heldur, 

hann er að vinna að því að vekja hann til virkni.  Fjórða sveiflutíðni hans, eða eðlisþáttur, í 

núverandi fjórðu umferð og fjórða hnetti er virk, en ekki í sama mæli og hún mun verða í fimmtu 

umferðinni.  Margir erfiðleikanna, sem ríkja á plánetunni nú á tímum, stafa af því að hin æðri 

fimmta sveiflutíðni er að byrja að hafa áhrif, en hún mun ná fullri virkni og verða fullkomlega 

aðhæfð í næstu umferð, sem er sú fimmta í röðinni.  Samsvörunin við manninn og atómið er í 

fullu gildi, en ekki í smáatriðum. 

 e.  Himnamaður er undir yfirráðum Aðlöðunarlögmálsins, hefur að fullu yfirstigið 

Hagkvæmnilögmálið og er að komast hröðum skrefum undir yfirráð Samfjöllunarlögmálsins.  

Takið eftir stigvaxandi hækkun yfirráðanna og eftirfarandi staðreyndum: 

 

 1. Hagkvæmnilögmálið er aðallögmál atómsins.  Aðlöðunarlögmálið er að byrja að 

hafa áhrif á atómin.  Samfjöllunarlögmálið greinist aðeins lítillega með lífi 

atómanna.  Það er lögmál lífsins. 

 2. Aðlöðunarlögmálið er meginlögmál mannsins.  Hagkvæmnilögmálið er 

aukalögmál mannsins.  Það ræður efninu í starfstækjum hans.  

Samfjöllunarlögmálið er jafnt og þétt að byrja að hafa áhrif. 

 3. Samfjöllunarlögmálið er frumlögmál Himnamannsins.  Aðlöðunarlögmálið 

verkar af fullum krafti.  Hagkvæmnilögmálið er að fullu yfirunnið. 

 

 Fyrir Himnamanninum er hinn þétti efnislíkami ekki sjálfstæður eðlisþáttur, af því leiðir 

að Hagkvæmnilögmálið hefur engin áhrif.  Aðlöðunarlögmálið ræður hinni efnislegu atburðarás 

formbyggingarinnar.  Samfjöllunarlögmálið er ríkjandi lögmál tilveru hans. 

 f.  Himnamaður er að leitast við að finna sinn stað innan hinna guðlegu heilda.  Hann er 

að átta sig á stöðu sinni meðal hinna sjö og er með því að öðlast skilning á einingu og nálgast 

hana. 

 g.  Svörunarhæfni hans við ytri örvun.  Sé hún skoðuð frá hinum takmarkaða sjónarhóli 

mannsins snertir hún svið sem er vitsmunum mannsins ofviða um þessar mundir.  Þá er átt við: 

 a. Raffræðilega örvun, sem varðar svörun við útgeislun sólar og hina samhliða 

útgeislun plánetnanna. 

 b. Segulörvun, sem hefur áhrif á hið innra huglæga líf hans.  Upptök þessara áhrifa 
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eða geislunar eru algerlega utan við sjálft sólkerfið.  Eftirfarandi staðreyndir er vert 

að hafa í huga: 

  1. Segulörvun efnislegs atóms stafar frá manninum á geðræna sviðinu og 

síðar frá innsæissviðinu. 

  2. Segulörvun manns stafar frá Himnamönnunum á innsæissviðinu og síðar 

frá mónadsviðinu. 

  3. Segulörvun Himnamanns stafar frá upptökum utan sólkerfisins, frá 

kosmíska geðsviðinu.  Sameinuð áhrif allra þessara gerða örvunar eru 

drifkraftur stöðugs innri þroska. 

 

  

Himnamaður einkennist því af eftirfarandi: 

 

 1. Hnattlaga formi sínu.  Á tímum hlutlægrar birtingar er takmörkunarhringur hans 

er glöggur og sjáanlegur. 

 2. Innra skipulagi og áhrifasviði sínu, eða þeirri lífsvirkni sem gæðir plánetukeðjuna 

lífi. 

 3. Andlegri lífsstjórn sinni á öllum tímum.  Með þeim mætti lífgar hann hið 

sjögreinda eðli sitt.  Veitið athygli aukningu áhrifanna ef borið er saman við 

þrígreint áhrifasvið mannsins. 

 4. Væntanlegri innri samfjöllun sinni frá sjö í þrjá og síðar meir úr þrem í einn.  Þetta 

tímaskeið nær yfir myrkvun hnattanna og samblöndun eðlisþáttanna sjö, sem hver 

hnöttur er að þroska, þar til einingu er náð. 

 5. Þróun sinni samkvæmt lögmálinu og þroskanum sem er afleiðing hennar. 

 6. Hóptengslum sínum. 

 7. Þroska vitundar sinnar og athyglisgáfu. 

 

 Að síðustu verðum við að yfirfæra þessar hugmyndir upp á svið Sólarlogoss til að sjá 

hvernig samsvörunin heldur sér fullkomlega.  Þær setningar sem fjalla um segul- og raförvun 

beina athyglinni óhjákvæmilega að eldinum, grundvelli og uppsprettu alls lífs. 

 

Sólarlogos. 

 a.  Sólarlogos, Hinn Mikli Maður Himnanna, hefur einnig hnattlaga lögun.  

Takmörkunarhringur hans nær yfir allt ummál sólkerfisins og tekur til alls sem er innan áhrifasviðs 
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sólarinnar.  Sólin hefur sambærilega stöðu og lífkjarninn í miðju atómsins.  Innan hins hnattlaga 

ummálshrings sólkerfisins eru hnattakerfin sjö ásamt hinum samfjallandi þrem.  Þau til samans 

mynda hin tíu kerfi guðlegrar birtingar.  Sólin er efnislíkami Sólarlogoss, eða raunbirtingarlíkami 

hans, og líf hans streymir í hringrásum um hnattakerfin sjö með svipuðum hætti og líf 

Plánetulogoss streymir sjö sinnum um sérhverja af hnattakeðjunum sjö í hnattakerfi hans.  Fyrir 

Sólarlogosi hefur sérhver hnattakeðja sambærilega stöðu og hnöttur í hnattakeðju hefur fyrir 

Plánetulogosi.  Takið eftir fegurðinni í samsvöruninni þó svo hliðstæðan sé ekki nákvæm í 

smáatriðum.40 

 b.  Heildi af öllum gerðum eru sem atóm innan raunbirtingarlíkama Sólarlogoss, allt frá 

hópsálum á efnisþróunarbraut til sálnaheilda á hugræna sviðinu.  Hinar lífgefandi orkustöðvar 

hans eru meginheildin sjö eða Himnamennirnir sjö, sem geisla áhrifum sínum frá sér til allra hluta 

hins guðlega hnattsviðs, og fela í sér öll lægri líf, hin minni heildi, manna- og tívaheildi, frumur, 

atóm og atómklasa. 

 Kosmískt séð er hnattsvið Logossins á að líta sem tifandi eldhnöttur guðdómlegrar dýrðar.  

Innan áhrifasviðs þess má líta hnattsvið plánetnanna, einnig sem tifandi eldhnetti.  Sveiflutíðni 

Hins Mikla Manns Himnanna er stöðugt vaxandi, og allt kerfið ber sérstakan litblæ, — það er 

lífslitur Logossins, Hinn eini guðlegi geisli.  Sólkerfið snýst með sérstakri snúningstíðni, sem er 

tíðni stórkölpunnar, eða sólkerfistímans, og er á braut umhverfis miðlægan sólarpól sinn. 

 c.  Sólarlogosinn einkennist af virkni sinni á öllum sviðum sólkerfisins.  Hann er samheild 

allra raunbirtinga, allt frá hinu lægsta og þéttasta efnisatómi upp til hins dýrlegasta og himneskasta 

Dhyan Chohans.  Þessi sjögreinda sveiflutíðni er tíðnilykill lægsta kosmíska sviðsins.  Sveiflutíðni 

þess greinist á kosmíska geðsviðinu og veikt endurvarp skynjast á kosmíska hugarsviðinu.  Þannig 

má sjá að líf guðlegrar tilvistar á kosmískum sviðum er samstiga lífi manns í heimunum þrem á 

lægstu sviðum sólkerfisins. 

 Sólarlogosinn birtir á sambærilegan hátt eftirfarandi eiginleika á sínum eigin sviðum: 

 

 1. Snúningshreyfingu.  Á meðan líf hans streymir um einn dag Brahma, má sjá það 

snúast um hið mikla hjól hans, hin tíu hnattakerfi sólkerfisins. 

 2. Dómgreindarhæfni.  Eins og við vitum var fyrsta athöfn hans að aðgreina eða velja 

efnið sem hann þurfti á að halda til raunbirtingarinnar.  Það val stjórnaðist af: 

   Kosmísku karma. 

                         
40 S.D. I, 136. 
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   Sveifluhæfni. 

   Svörunareiginleika eða litblæ. 

   Tölulegum þáttum tengdum kosmískri stærðfræði.  

 

 Hann er ímynd hins kosmíska huga, og með því að nýta þann eiginleika leitast hann við 

— með tilstilli lífgaðra forma — að greipa inn í kosmískan sálarlíkama sinn samsvarandi 

eiginleika kærleiks-visku. 

 

 3. Hæfni til að taka framförum, að auka sveiflutíðni sína og öðlast fulla sjálfsvitund 

á kosmískum sviðum. 

 

 d.  Sólarlogosinn hefur í sér þrjá meginþætti ásamt aðgreiningu þeirra í sjö eðliseiginleika.  

Til samans mynda þeir hina tíu í endanlegri fullkomnun hans, og að síðustu munu þeir sameinast 

í hinum eina fullkomna meginþætti kærleik-visku.  Sá meginþáttur er frumlitur hans.  

Eðlisþættirnir birta sig í hnattakerfunum, einn í hverju kerfi, og Himnamennirnir vinna hver um 

sig að framþróun einhvers eins þessara eðlisþátta.  Aðeins fjórir þeirra eru, enn sem komið er, að 

einhverju leyti í birtingu, því þróun Logossins fylgir þróun Himnamannanna. 

 e.  Sólarlogosinn er undir yfirráðum Samfjöllunarlögmálsins.  Hann viðheldur öllu í 

samfjallaðri einingu eða einsleitni.  Innra líf hans er undir yfirráðum Aðlöðunarlögmálsins, og 

efnisform hans er undir yfirráðum Hagkvæmnilögmálsins.  Hann er að færast undir yfirráð annars 

kosmísks lögmáls.  Það lögmál er mönnum enn algerlega óskiljanlegt og er aðeins opinberað fyrir 

æðstu vígsluhöfum. 

 f.  Sólarlogosinn er að leitast við að finna sinn stað innan hins stærra kerfis, en í því kerfi 

hefur hann svipaða stöðu og Himnamaður innan sólkerfis.  Hann er í fyrsta lagi að vinna að því 

að leysa ráðgátuna um sína eigin tilveru og öðlast fullkomna sjálfsvitund; í öðru lagi er hann að 

ganga úr skugga um stöðu og staðsetningu pólarandstæðu sinnar; í þriðja lagi að sameinast þeirri 

pólarandstæðu.  Það er hið kosmíska hjónaband Logossins. 

 g.  Sólarlogos einkennist af svörunarhæfni sinni við ytri örvun.  Þá er átt við: 

 Raffræðilega örvun, eða viðbrögð hans við raffræðilegum fóhatkröftum sem stafa frá 

öðrum stjörnumiðstöðvum og stjórna í megindráttum athöfnum okkar sólkerfis og 

hreyfingum þess í tengslum við önnur stjörnukerfi. 

 Segulörvun, sem hefur áhrif á hið innra huglæga líf hans og stafar frá vissum kosmískum 

orkustöðvum sem vikið er að í The Secret Doctrine.  Þær eiga upptök sín á 

kosmíska búddíska sviðinu. 
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 Sameinuð áhrif þeirra eru aflvaki viðvarandi þróunar. 

 

 Sólarlogosinn einkennist af: 

 

 1. Hnattlöguðu raunbirtingarformi sínu.  Takmörkunarhringur sólkerfisins er glöggur 

og sjáanlegur.  Að sinni er aðeins hægt að sýna fram á þetta með því að leitast við 

að ákveða umfang hins innra stjórnsviðs og með því að mæla áhrifasvið sólarinnar, 

eða hina segulmögnuðu aðlöðun sem sólin hefur á aðra minni hnetti sem hún 

heldur á hringlaga braut umhverfis sig. 

 2. Virkni lífsins sem lífgar hnattakerfin tíu. 

 3. Þeirri stjórn sem Logosinn beitir á hverjum tíma. 

 4. Hinni endanlegu sameiningu hnattakerfanna sjö í þrjú og síðar í eitt.  Þetta nær yfir 

tímann á meðan kerfin eru að hverfa úr birtingu og meginþættirnir sjö sem þau 

birta að sameinast. 

 5. Fylgni sinni við lögmál tilveru sinnar. 

 6. Heildistengslum sínum. 

 7. Þroska vitundar sinnar.  Tíminn sem það tekur ræðst af þroska allra hinna 

meðvituðu eininga í líkama hans. 

 

 Við höfum hér rakið mjög stuttlega nokkrar hliðstæðnanna milli hinna fjögurra þátta sem 
áður var minnst á og svarað spurningunni í stórum dráttum.  Ef neminn tekur sér tíma til að 
skoða þessi atriði, ætti það að hjálpa honum mikið við að efla hugrænt mat sitt og auka skilning 
hans á fegurð allrar sólkerfisáætlunarinnar. 


