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Gayatri-mantraet – denne hyldest til Sollogos − tiltrækker opmærksomhe den fra 
meget store åndelige skabninger. Desuden er mantraet i sig selv me get fredfyldt, 
når det intoneres korrekt. Hovedsagelig tiltrækker det skabninger, der er forbundet 
med den åndelige, overfysiske og fysiske Sol – herunder planetens devahierarkier 
og sefiroth og gennem dem – og endog direkte – store devaer, der er forbundet 
både med selve Solen og med Sollogos.

Denne respons, som egentlig ikke kan beskrives med menneskelige udtryk, minder 
om et vibratorisk svar – en anerkendelse af og forening med både den mantra-syn-
gende yogis og planetens højere principper. Det drejer sig især om monadens atma 
og buddhi i mennesket, og også – hvor det drejer sig om planetariske sefiroth – hø-
jere manas. Det er svært at finde ord, der fuldt ud kan beskrive disse responser – på 
trods af at de i høj grad er virkelige og genkendelige, når de iagttages, ligesom man 
normalt ikke fysisk kan se hverken trans mission eller modtagelse af radiobølger.
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Høje bevidsthedsniveauer
Disse bevidsthedsniveauer er meget høje, og det er nyttigt at forsøge at forene sig 
med dem under meditation, men man skal altid være helt upersonlig og helt undgå 
at menneskeliggøre dem. Ikke desto mindre kan mentale billeder automatisk forme 
sig i tankesindet, som f.eks. billedet af en mægtig trappe med talløse hvide, lysende, 
kraftige trin. Man kan se dem opbygget, så de rækker fra de store ærkeengles og 
devaers højere manasiske, buddhiske og atmiske legemer og bevidsthed, som 
Sollogos manifesterer sig og udtrykker sig igennem − ja man kan næsten sige, at 
Sollogos eksisterer via dem. Selvom disse soldevaer er væsener, som selv er under 
udvikling, er de samtidig dele af selve Universets Herre og Konge.

Gayatri er et mantra, der kan opvække solprincippet eller Sollogos’ nærvær i monade-
sjæl-personlighed og overføre sin kraft og stråleglans for at skabe forøget aktivitet 
i dem på alle niveauer − herunder både i legemerne og den højere bevidsthed.

Erkendelse af enhed
Yogaens mål er ikke alene, at yogien erkender sin enhed med Sollogos, men også 
at give Sollogos stadig større kraft, så denne kraft naturligt kan komme til udtryk i 
yogiens daglige bevidsthed. Yoga er på denne måde en todelt proces, der indebærer, 
at tankesindet trænger ind til erkendel sen af enhed, samtidig med at der skabes en 
voksende aktivitet af det univer selle livsprincip i yogien. Yogien rækker indad mod 
“Gud”, og “Gud” opnår en voksende kontrol over yogiens hjerne-sind-årvågenhed. 
Det trefoldige mål er at bygge en bro mellem de to, at holde broen åben og lære 
at bruge den.

Indre eller højere?
Det kan anbefales, at der mediteres på selve ideen om at forsvinde ind i den 
ubeskrivelige stråleglans, der er højdepunktet af kosmisk eksistens, og som i virke-
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ligheden er INDRE snarere end HØJERE. Det anbefales, at man fortsætter med 
denne mentale øvelse, og det indebærer, at de form løse manifestationer kommer 
til udtryk, som om en stor ærkeengel svæ vede i fuldstændig ro på begge sider af 
hvert trin på vejen indad eller opad. Når aspiranten bevæger sig op gennem de 
forskellige planer ved hjælp af sin mantriske sang, ser det ud til, at disse væsener 
svarer gennem et “blik”. Det betyder naturligvis en kraftnedstrømning, uanset hvor 
kortvarigt det er på deres niveau.

Den mantriske deva-sang
“Trappen” fortsætter naturligvis langt forbi ærkeenglene mod det fantasti ske Sol-
logos-hierarki − Solens ophøjede dhyanier − og den fortsætter uden tvivl opad (og 
det vil reelt sige indad) mod Den Kosmiske Logos og videre ind i uendeligheden. 
Alle de ophøjede devaer, der er forbundet med deva-herrerne på den opstigende 
trappe, fortsætter uden ophør med deres egen påkaldende deva-sang. Efter den 
mantriske sang vil det være fornuftigt, hvis yogien bliver stille med tankesindet 
vendt mod disse indflydelser, kræfter og fantastiske skabninger og åbner sig for 
størst mulig modtage lighed.

Logoisk kraft, lys og intelligens
Man må være forsigtig med ikke at blive for konkret i den mentale beskrivelse. 
Selvom den er korrekt, er den alligevel alene en verbal fremstil ling af det, der er 
ordløst. Devaer har naturligvis synlige aspekter, der minder om ide-skabte former 
– guddommelige tanker – på disse overfysi ske niveauer. Men de kan bedre opfattes 
som koncentrationer af logoisk kraft, lys og intelligens med langtrækkende auraer, 
der er arrangeret i de særlige farvegrupper, som de hver især repræsenterer og 
udtrykker. Alle disse fænomener rækker “ned” til planetens formniveauer (konkret 
tænkning, følelse og fysisk substans), hvor devaerne og naturånderne er præget af 
guddommelige tanker, samtidig med at de også selv er skabninger under udvikling 
– et paradoks måske, men ikke desto mindre en sandhed.
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Lyde af kraft
Når Gayatri synges korrekt, især i overensstemmelse med den fulde hindutradition 
og ifølge ældgammel forskrift, er responserne endnu større end de her er beskrevet. 
Ikke desto mindre vil enhver, der benytter denne form for “ kraftlyde”, skabe indre 
respons. Yogier, reinkarnerede brahminere og medlemmer af mysterieskoler, der 
med viden og forståelse synger mantriske sange i grupper, skaber en meget stor 
og anderledes respons. Den gennemstrømmer ikke alene deres egne auraer, men 
strømmer også ud i omgivelserne. Det er unødvendigt at sige, at al sang skaber 
disse virkninger til en vis grad, fordi det hele i høj grad er mantrisk, og fordi den 
lyd, der skabes, er forbundet med ideen om identitet. På trods af at det ikke be-
vidstgøres, så velsignes og hjælpes alle gennem mantra-yogaens praksis, hvis den 
udføres korrekt.

Om bhur bhuva svaha
Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat

“Du, som giver næring til Universet,
fra hvem alle ting udgår,

til hvem alle ting vender tilbage.
Afdæk for os den sande åndelige sols ansigt,

skjult bag en skive af gyldent lys,
så vi må kende sandheden
og gøre vores fulde pligt

på rejsen til dine hellige fødder.”
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