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KAPITEL VI

Navle-Centret.
(Se Fig. VI under/ned)
Det andet center, ved Navlen eller solar plexus, modtager en oprindelig kraft, som stråler ud i 10 retninger, så at der er ti bølgebevægelser eller kronblade.




FIGUR VI
Navle Centret
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Det Astrale Centers bestilling (funksjon): Følelse, almindelig følsomhed. Det Æteriske Centers bestilling: Følelse af astrale indflydelser.

Udseende: "forskellige nuancer af rødt med meget grønt". Antal "eger": ti.







fra Milt-Centret








Den fremherskende farve er en mærkelig blanding af forskellige nuancer af rødt, men der er også en hel del grønt i den. Den modtager den grønne stråle fra milt-centret; denne stråle fylder også underlivet og levendegør leveren, nyrerne, tarmene og fordøjelses-redskaberne i det hele taget; den går specielt ind i solar plexus.
Centret er nøje forbundet med følelser og sindsbevægelser af forskellig art. Når det tilsvarende astrale center er vækket, giver det evne til følelse, en følsomhed overfor alle slags indflydelser, men endnu uden noget, der ligner den klare opfattelse, der kommer med de evner; som svarer til syn og hørelse. Når det æteriske center bliver virksomt, begynder mennesket derfor i det fysisk legeme at blive sig astrale indflydelser bevidst i det fysiske legeme, ubestemt at føle venskab eller fjendskab, eller at nogle steder er behagelige og andre ubehagelige, men uden i mindste måde at vide hvorfor.
Sanskrit navnet for dette center er Manipura.








KAPITEL VII




Hjerte Centret.

Se fig. VII under/ned




Da vi allerede har behandlet det tredie center, det nær ved milten~ går vi nu over til det ~erde center, det nær ved hjertet.
Dette chakra har tolv eger eller udstrålinger og er af en glødende gylden farve. Det modtager den gule stråle fra milt-centret; når strømmen er fuld og stærk, gør den hjerte-virksomheden stærk og regelmæssig.
Idet den gule stråle flyder rundt om hjerte centret, gennem-trænger den også blodet og føres således over hele legemet. Den går også videre til hjernen og gennemtrænger den, skønt den væsentlig vender sig til den tolvbladede blomst i midten af det syvende eller højeste center. I hjernen giver den evne til høj filosofisk og metafysisk tænkning.
Når  det tilsvarende astrale center bliver vækket, udstyrer det mennesket med evnen til at opfatte, sympatisere med og således instinktivt at forstå andre astrale væseners følelser.
Det æteriske center gør derfor mennesket følsomt i hans fysiske bevidsthed overfor andres glæder og sorger og får ham end også undertiden til af sympati at genfrembringe i sig selv deres fysiske smerter og lidelser.
Sanskrit ordet, for dette chakra er Anahata.





FIGUR, VII Hjerte Center

Til hjernen og hovedsagelig til midterdelen af Isie Centret
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NB! Den gule stråle gennemtrænger blodét og føres med over hele legemet.
Astral Centrets bestilling: Opfattelse af astrale vibratio Det Æteriske Centers bestilling(oppgave): Bevidsthed om andres følelser
Udseende:	"glødende Gylden". Antal "eger": tolv.



KAPITEL VIII
Strube Centret.

Se ellers disse illustrasjoner som min wordutgave ikke klarte å inkludere i dette dokumentet:
(Se figur VIII - klikk link).

Dette chakra det femte har seksten eger og derfor seksten kronblade eller inddelinger. Af farve viser det en god del blåt, men dets almindelige virkning er sølvagtig og glinsende, ulig måneskin på kruset vand.
Det modtager den violet-blå stråle fra milt chakra'et. Dem  stråle synes derpå at dele sig; den lyse blå bliver tilbage for at løbe igennem og levendegøre strube centret, medens den blå bliver tilbage for løbe igennem og levendegøre  strube centeretblå og violette går videre til hjernen.
Den lyse blå giver sundhed og styrke til strube området. Stemmebåndenes styrke og elasticitet hos en stor sanger eller taler er f. eks. forbundet med en særlig glans og virksomhed af de stråle.
Den mørke blå forbruges i de lavere centrale dele af hjernen medens den violette overstrømmer den øverste del og synes at give særlig styrke til isse chakra'et, idet den væsentlig spreder sig gennem de ni hundrede og tres blade i den ydre del af del af dette center.
Almindelig tænkning stimuleres af den blå stråle blå med en del af den gule (fra hjerte centret, se kap. VII).
I nogle former af idioti er den gule og blå-violette strøm til hjernen næsten helt standset.
Tænkning og følelse af høj åndelig art synes i vid udstrekning at være afhængig af den violette stråle.

Vækkelsen af det tilsvarende astrale center giver evnen i høre på det astrale plan, dvs. den evne, som i den astrale verden frembringer den virkning, der svarer til det, vi i den fyiske verden kalder hørelse.
Når det æteriske center er vakt, hører mennesket i sin fysiske bevidsthed stemmer, som undertiden gør ham alle slags forslag. Han kan også høre musik eller andre, mindre behagelige lyde. Når det er i fuld virksomhed, gør det mennesket clairaudient med hensyn til de æteriske og astrale plan.
Sanskrit ordet for dette center er Visuddha.

Se ellers disse illustrasjoner som min wordutgave ikke klarte å inkludere i dette dokumentet:
(Se figur VIII - link).




KAPITEL IX.

Centret mellem øjenbrynene.

FIGUR IX
Centret mellem øjenbrynene - link fordi min wordutgave ikke klarte å inkludere i dette dokumentet:

Det sjette center, det mellem øjenbrynene, har seks og halv-fems eger (96). Men i indiske bøger siges der om det, at det kun har to kronblade, og dette skyldes formodentlig, at det frembyder et udseende, som om det var delt i to halvdele. Af disse er den ene overvejende rosafarvet skønt med en hel del gult i sig, og den anden er overvejende en slags purpuragtig blåt.
Forfatteren har været ude af stand til at finde nogen speciel beskrivelse af kilden til den praniske strøm, som flyder ind i dette center, skønt der siges i "The Inner Life, p. 449", at det purpuragtige blå udseende af den ene halvdel af centret stemmer nøje med farverne af de specielle typer af livskraft, der levendegør det. Dette synes at antyde den mørke blå (og violette) stråle, som passerer strube centret og går videre til hjernen.
Udviklingen af det tilsvarende astrale center giver evnen til i tydeligt at iagttage astrale genstandes art og form, i stedet for utydeligt at føle deres nærværelse.
Vækkelsen af det æteriske center bringer et menneske til i vågen tilstand at have forskellige syner af steder og mennesker. Lige ved begyndelsen af vækkelsen ser man halvt landskaber og  skyer af farver. Når den er fuldt udviklet medfører den klarsyn.
Den mærkelige evne til at forstørre visionen, eller det modsatte,  står i forbindelse med dette center og vil blive beskrevet i kapitlet om Æterisk Syn. I Sanskrit kaldes dette center A'jna.

FIGUR IX
Centret mellem øjenbrynene - link


KAPITEL X.

Isse Centret.

(Se fig. X).link


Bygningen af dette center, det syvende, som ligger ved issel er noget forskellig i bygning fra de andre centre. I indiske bøger beskrives det som den tusindbladede lotus; men det virkelige antal udstrålinger af den oprindelige kraft er 960.) Desuden har det i sin midterste del en slags hjælpestrømhvirvel eller underordnet virksomhed, som selv har tolv bølgebevægelser.
Når dette chakra er i fuld virksomhed, er det måske det mest strålende af alle, fuldt af ubeskrivelige kromatiske virkninger og vibrerende med næsten ufattelig hastighed. Midterdele funkler hvidt, farvet med guld i hjertet.
I sin ydre del får dette center den violette stråle, som passerer gennem strube-centret, medens det i sin midterste del får den gule stråle fra hjerte-centret.
Vækkelsen af det tilsvarende astrale center afrunder og fuldstændiggør det astrale liv og gør menneskets evner fuldkomne.
Hos én mennesketype løber de astrale chakra'er, der svarer til de sjette og syvende æteriske chakra'er, begge sammen på det pituitære legeme; dette sidste organ er praktisk talt det eneste direkte bindeled mellem det fysiske plan og de højere plan.
Men medens det sjette chakra hos en anden mennesketype stadig er fæstet til det pituitære legeme, er det syvende chakra bøjet eller skrånet, til det falder sammen med det hentørrede organ, som kaldes pinealkirtlen, der hos denne type mennesker bliver en direkte forbindelses-linje med det lavere mentale, tilsyneladende uden at passere gennem det mellemliggende astrale plan, på den sædvanlige måde. Dette forklarer den betydning, der undertiden tillægges udviklingen af pinealkirtlen.
Vækkelsen af det æteriske center sætter et menneske i stand til gennem det at forlade det fysiske legeme i fuld bevidsthed og også at vende tilbage til det uden den sædvanlige afbrydelse, så at hans bevidsthed forbliver ubrudt hele døgnet igennem.
Den virkelige grund til tonsuren som anvendt af Romerkirken, var at holde Brahmarandra chakraet udækket, for at ikke skulle være den ringeste hindring i vejen for den psykiske kraft, som det var hensigten, at aspiranterne skulle prøve at vække i deres meditationer.

Link til FIGUR X
Isse Centeret



	
KAPITEL XL

Afsodringer.

(Se fig. XI). som min wordutgave ikke klarte å inkludere i dette dokumentet:

Ligesom det tætte fysiske legeme forbruger sine materialer og udstøder sine spild produkter gennem de fem afsondringsorganer - huden, lungerne, leveren, tarmene og
 nyrerne - således forbruger det æteriske legeme de materialer, det bliver forsynet med gennem den fysiske føde og Vitalitets-kuglens opsugning, og udstøder spild partiklerne på forskellige måder.
Her er vedføjet et kort over disse afsondringer; de resultater det viser, beskrives på følgende måde.
Både de blå-hvide partikler, hvorfra Prana er blevet uddraget, og sådanne partikler som endnu er ladede med rosafarvet Prana, og som er overflødige for legemets behov, og også de atomer fra de blå stråler, som bruges af strube centret, afsondres gennem åndedrættet og gennem hudens porer.
De tømte atomer fra den grønne stråle fra fordøjelses systemet, og hos det almindelige menneske også atomerne fra den rød-orange stråle, passerer gennem de lavere afsondrings organer.
Atomerne fra de mørkeblå og violette stråler passerer gennem Issen.
Men hos et udviklet menneske, som har fuldført opadbøjningen af den rød-orange stråle, afsondres partiklerne fra den stråle gennem issen. De danner en glødende kaskade, der ofte ses som en flamme i oldtidens statuer af Buddha og andre helgener.
Atomer, som er blevet tømt for Prana, bliver igen nøjagtig som alle andre atomer. Nogle af dem bliver opsugede af legemet og indgår i de forskellige forbindelser, som bestandig dannes, medens andre, som ikke behøves, udstødes gennem em hvilken som helst passende kanal.
Foruden ovennævnte udstødes stof fra den Æteriske Dublet også bestandig af legemet gennem hudens porer, ligesom gastige stoffer udstødes. Følgelig er mennesker, som er i hinandens nærhed, udsat for at opsuge hinandens æteriske uddunstninger.
Udstrålingen af æterisk stof er stærkest fra fingerspidserne og tåspidserne; derfor er det uhyre vigtigt at holde disse legemsdele omhyggeligt rene. Når et menneske har snavs under finger neglene, f. eks., udsender han bestandig en strøm af usun indflydelse i den æteriske verden.
De fysiske udstrømninger fra legemet, der for en stor del består af findelte salte, ser for det clairvoyante syn ud som en mangfoldighed af bitte små former, såsom terninger, stjerner og dobbelte pyramider. Disse små partiklers natur kan påvirkes af tab af helbred, af en bølge af sindsbevægelse og endogså af en bestemt tankerække. I forbindelse med disse salte skal Professor Gates have sagt, (a) at det levende legemes materielle udstrømninger er forskellige både i henhold til sindets tilstande og til den fysiske helbreds tilstand; (b) at disse udstrømning kan prøves med nogle selensaltes kemiske reaktioner; (c) at disse reaktioner karaktériseres af forskellige anstrøg eller farver i henhold til de mentale indtryks natur; (d) at man allerede har opnået fyrre forskellige følelses produkter, som han kalder dem.

Se ellers disse illustrasjoner som min wordutgave ikke klarte å inkludere i dette dokumentet: 
(Se fig. XII).


Og  (Se fig. XIII).
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