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The Light of the Fifth Ray Signs and Planets in Your Astrological Chart 

Ánh sáng Cung Năm trong các dấu hiệu hoàng đạo và hành tinh trong lá số chiêm tinh 

của bạn 

 

1. Leo.  

a. Right now, the strongest distributor of the Fifth Ray within the Fifth Ray 

Triangle (though this is soon scheduled to change). Leo works at first with the 

Fifth Ray Law of Cleavages, and in the human kingdom separates (apparently) 

one individuality from another, one personality from another. Later this 

changes into Isolated Unity (a high state of realization over which Leo rules). 

b. Leo is responsible for five vital changes in the life of the human being, and 

each time the Fifth Ray will be involved. 

i. The process of Individualization by means of which animal man is 

transformed into human man. 

ii. The process of triumphant selfishness or egotism, occurring in the fifth 

petal of the egoic lotus. 

iii. The process of entry into the fifth kingdom of nature which begins 

decisively with the first initiation and the complete opening of the fifth 

petal of the egoic lotus. 

iv. The process of Transfiguration by means of which the personality, 

under the impress of the soul, is made to shine like the Sun. We can see 

how the brilliance of the fifth ray participates in the glorification of the 

personality. 

v. And finally, the process of Mastership, at the fifth inicung tion wherein 

the human being reaches its apotheosis, and a new Kingdom of Nature 

is about to supersede the Kingdom of Souls—namely the Kingdom of 

Planetary Lives.  

c. The Light of the Solar Logos is especially associated with Leo and is 

transmitted powerfully through the Fifth Ray Lord Who is one of the Spirits 

Before the Throne of our Planetary Logos. 

1. Leo. 

a. Hiện tại, là người phân phối Cung Năm mạnh nhất trong Tam giác Cung Năm 

(mặc dù điều này sẽ sớm thay đổi). Lúc đầu, Leo làm việc với Luật Tách Biệt của 

Cung Năm, và tách biệt (dường như) cá thể này với cá thể khác, phàm ngã này 

với phàm ngã khác trong giới nhân loại. Sau đó, điều này chuyển đổi thành sự 

Hợp nhất Cô lập (Isolated Unity), trạng thái nhận thức cao mà Leo cai quản. 

b. Leo chịu trách nhiệm về năm thay đổi quan trọng trong cuộc sống của con người, 
và mỗi lần như vậy, Cung Năm sẽ có liên quan. 

i. Quá trình Cá thể hóa bằng cách mà người thú được biến đổi thành 

con người. 

ii. Quá trình tính ích kỷ hay chủ nghĩa vị kỷ chiến thắng, xảy ra ở cánh 

hoa thứ năm của hoa sen chân ngã. 
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iii. Quá trình đi vào giới thứ năm của tự nhiên, bắt đầu một cách dứt 

khoát với cuộc điểm đạo đầu tiên và sự khai mở hoàn toàn cánh hoa 

thứ năm của hoa sen chân ngã. 

iv. Quá trình Biến hình mà nhờ đó phàm ngã, dưới ấn tượng của linh 

hồn, được làm cho tỏa sáng như Mặt trời. Chúng ta có thể thấy sự 

rực rỡ của cung năm tham gia vào việc tôn vinh phàm ngã như thế 

nào. 

v. Và cuối cùng, quá trình hình thành một Chân sư ở lần điểm đạo thứ 

năm, trong đó con người đạt đến sự thánh hoá, và một Vương quốc 

Thiên nhiên mới sắp thay thế Vương quốc Linh hồn — cụ thể là 
Vương quốc của các Sự sống Hành tinh. 

c. Ánh sáng của Thái dương Thượng đế đặc biệt gắn liền với Leo và được truyền 

mạnh mẽ thông qua vị Chúa tể Cung Năm, một trong các Chơn Linh Trước Ngai 
vàng của Hành tinh Thượng đế chúng ta. 

 

2. Sagittarius has a lesser power for fifth ray transmission at this time. 

a. The way the fifth ray functions in relation to Sagittarius involves bringing to 

light through discovery of many of the many emanations of the Universal 

Logos—but first of our Planetary Logos and then of the planets in our solar 

system. 

b. Sagittarius has the power of Discovery through Light, and the fifth ray provides 

that Light. We might call this the Discovery of the Apparently Other Selves—

through Exploration. 

c. Discovery is really ‘uncovery’-- the removal by means of Light of opacity. 

d. The discoveries of Sagittarius are usually far from home and beyond the usual 

reckoning of horizons. 

e. We can also say that at the time of individualization animal man (represented 

by Sagittarius and not by Gemini) was equipped with something of the fifth ray 

which had been building up over the period of pre-individualization through 

the building of the mental unit. This fifth ray component of animal man helped 

him emerge into the more lighted self-conscious stage. 

f. Both Sagittarius and Leo are involved with the individualization of animal man 
and with that now-human man ‘coming to himself’—becoming self-aware. 

2. Nhân Mã có sức mạnh truyền dẫn cung năm kém hơn vào thời điểm này. 

a. Cách thức hoạt động của cung năm trong mối quan hệ với Nhân Mã liên quan 

đến việc đưa ra ánh sáng thông qua việc khám phá ra nhiều trong số rất nhiều 

biểu lộ của Thượng đế Vũ trụ — nhưng trước tiên là Hành tinh Thượng đế của 

chúng ta, và sau đó là các hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta. 

b. Nhân Mã có sức mạnh Khám phá thông qua Ánh sáng, và cung  thứ năm cung cấp 

Ánh sáng đó. Chúng ta có thể gọi đây là Sự Khám phá các Cái ngã Có Vẻ Khác — 

thông qua thăm dò khám phá. 

c. Khám phá thực sự là ‘phá bỏ lớp che phủ’ — việc loại bỏ độ mờ bằng Ánh sáng. 
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d. Những hoạt động khám phá của Nhân Mã thường ở xa nhà và vượt ra ngoài tầm 

nhìn chân trời thông thường. 

e. Chúng ta cũng có thể nói rằng vào thời điểm biệt lập ngã tính, người thú (đại 

diện là Nhân Mã chứ không phải Song Tử) đã được trang bị một thứ gì đó của 

cung năm đã được hình thành trong thời kỳ tiền biệt lập ngã tính thông qua việc 

xây dựng đơn vị hạ trí1. Thành phần cung năm này của người thú đã giúp y bước 

vào giai đoạn tự ý thức với nhiều ánh sáng hơn. 

f. Cả Nhân Mã và Sư Tử đều tham gia vào quá trình biệt lập ngã tính người thú, và 

cùng với đó, con người hiện nay là con người ‘tự đến với chính mình’ — trở nên 

tự nhận thức. 

(TWM 440—441)  "The sons of God shot forth like arrows from the bow.  The forms received 

the impulse and lo!  a God was born.  The tiny babe knew not the great event." 

This took place twenty-one million years ago.  Cycles passed and when at a later date the sun 

was in Leo (approximately eighteen million years ago) the first instances of coordination 

between brain and mind took place and the human being was definitely self-conscious.  He 

registered his individuality.  The figures for the first [Page 441] date (though exactness is not 

possible in a system of mutation such as ours) are 21,688,345 years ago.  These figures are 

useless at this time for they can neither be proved correct nor incorrect.  Later investigation 

will prove their usefulness, when the nature of time is better understood.  Sagittarius 

governs human evolution, for it symbolises progress towards a conscious goal.  Leo governs 

the human consciousness in the human kingdom for the energy pouring through it enables 
man to say "I am".  

(TWM 440-441) “Các con của Thượng Đế bắn ra giống như các mũi tên từ cây cung. Các hình 

hài đã nhận được sự thúc đẩy, và, ô kìa! (lo!) một Thượng Đế (God) đã được sinh ra. Các trẻ 

nhỏ đã không biết đến sự kiện vĩ đại”. 

 

Sự kiện này đã diễn ra hai mươi mốt triệu năm trước đây. Các chu kỳ đã trôi qua và khi ở một 

niên đại muộn hơn, mặt trời ở cung Hải Sư (khoảng mười tám triệu năm trước đây), các trường 

hợp đầu tiên của sự phối hợp giữa bộ não và thể trí đã diễn ra, và con người đã có ngã thức 

một cách rõ rệt. Y ghi nhận sự tồn tại riêng của mình. Các con số về niên đại đầu tiên (mặc dù 

tính chính xác là không thể có được trong một hệ thống biến đổi như là hệ thống chúng ta) là 

21.688.345 năm trước đây. Những con số này thật là vô ích vào lúc này, vì chúng không thể 

được chứng minh là đúng hay sai. Sự nghiên cứu sau này sẽ chứng minh tính hữu dụng của 

chúng, khi bản chất của thời gian được hiểu rõ hơn. Nhân Mã chi phối sự tiến hóa của con 

người, vì nó tượng trưng cho sự tiến bộ hướng tới một mục tiêu hữu thức. Hải Sư chi phối ý 

thức con người trong giới nhân loại, vì năng lượng đang tuôn đổ qua nó giúp cho con người 
nói “Tôi hiện hữu” (“I am”). 

g.  Also it must be said that the fifth ray within Sagittarius assists to achieve that 

state of mentality or consciousness described by the words “Three Minds 

Unite”. This is achieved by the projection process (aiming at first towards the 

 
1 Mental unit: đơn vị hạ trí hay hạt nguyên tử thường tồn hạ trí 
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manasic permanent atom). The projection process is strongly impulsed by 

Sagittarius. To project (in this instance) is to release an arrow of light. 

g. Ngoài ra, cần phải nói rằng cung năm trong Nhân Mã hỗ trợ để đạt được trạng 

thái trí tuệ hoặc ý thức được mô tả bằng từ “Ba Trí Hợp nhất”. Điều này đạt được 

bằng quá trình phóng chiếu (mục tiêu đầu tiên là hướng tới nguyên tử thường 

tồn thượng trí). Quá trình phóng chiếu được Nhân Mã thúc đẩy mạnh mẽ. Để 

phóng chiếu (trong trường hợp này) là phóng ra một mũi tên ánh sáng. 

3. Aquarius: Before long the greatest intensity of the Fifth Ray Lord will be transmitted 

through Aquarius. 

a.  Whereas Sagittarius customarily leads to discovery more related to the dense 

physical body of the Greater Beings (and, to an extent, later in the 

developmental process, to the reaches of abstract mind and the intuition) 

Aquarius deals with discovery of subtle energies and their application in 

service—right down onto the dense physical plane which the Creative 

Hierarchy of Aquarius rules. 

b. The influence of the fifth ray through Aquarius works powerfully through the 

etheric body—more powerfully than Leo or Sagittarius. Both the fifth ray and 

seventh ray are employed in rendering etheric dynamics more exact. 

c.  The whole matter of action at an apparent distance is undertaken in Aquarius. 

Contacts which are not physically visible are demonstrated through subtle 

interactions. We thus have very subtle applications of the fifth ray. 

d. The fifth ray is really put to use for the benefit of humanity and the upliftment 

of the group. 

e. Higher and higher accessible vibrations are disclosed under Aquarius and 

through the discrimination between these vibrations higher and higher points 

of contact are enabled and higher and more subtle points of tension are 

achieved (from which the disciple or inicung te can operate). 

3. Bảo Bình: Không bao lâu nữa, cường độ lớn nhất của Chúa Tể Cung Năm sẽ được truyền 

qua Bảo Bình. 

a. Trong khi Nhân Mã thường dẫn đến việc khám phá liên quan nhiều hơn đến cơ 

thể vật chất đậm đặc của các Đấng Vĩ đại (và sau này trong quá trình phát triển, 

ở một mức độ nào đó đạt đến trí trừu tượng và trực giác) Bảo Bình liên quan 

đến việc khám phá ra những năng lượng vi tế và ứng dụng của chúng trong việc 

phụng sự — ngay vào cõi vật chất dày đặc mà Huyền giai sáng tạo của Bảo Bình 

cai quản. 

b. Ảnh hưởng cung năm thông qua Bảo Bình hoạt động mạnh mẽ qua thể dĩ thái—

mạnh hơn cả Sư Tử hoặc Nhân Mã. Cả cung năm và cung bảy đều được sử dụng 

để hiển thị động lực dĩ thái chính xác hơn. 

c. Toàn bộ vấn đề hành động ở một khoảng cách rõ ràng được thực hiện trong Bảo 

Bình. Các tiếp xúc vô hình về mặt vật lí được thể hiện qua các tương tác tế vi. Do 

đó, chúng ta có những ứng dụng rất tế vi của cung năm. 
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d. Cung năm thực sự được đưa vào sử dụng vì lợi ích của con người và sự phát 

triển của nhóm. 

e. Các rung động ngày càng cao hơn được bộc lộ dưới Bảo Bình, và thông qua sự 

phân biệt giữa các rung động này, các điểm tiếp xúc ngày cao hơn trở nên khả 

dĩ, và các điểm trụ nhất tâm ngày cao hơn và tinh tế hơn (từ đó người đệ tử hoặc 

điểm đạo đồ có thể hoạt động). 

 

4. The key is to apply each of these fifth ray potentials in relation to the sign through 

which they are passing and to that portion of the astrological chart where they are 
placed. 

4. Chìa khóa là áp dụng những tiềm năng cung năm này liên quan đến dấu hiệu mà chúng 

đi qua và đến phần của biểu đồ chiêm tinh nơi chúng được đặt. 

 

Let us see if this next portion must be deferred or partially deferred until Session II. 

Chúng ta hãy xem liệu phần tiếp theo này phải được hoãn lại, hay hoãn lại một phần cho đến 

Phần II. 

 

5. Now a look at the distribution of the fifth ray through various of the planets. 

5. Bây giờ hãy xem sự phân bố của cung năm qua những hành tinh khác nhau. 

 

6. When it comes to the planets, Venus, Mercury, Saturn, Mars and Uranus are involved, 

plus the concretizing power of Uranus. 

 

a. Venus is usually associated with the higher aspect of the fifth ray, and rules 

particularly the three higher subplanes of the mental plane, and especially 

sub-plane three and two. 

b. Venus is active in revealing spiritual discernment and making possible response 

to group vibration. 

c. Venus, we can hypothesize based on the Tibetan’s imparted information, has a 

fifth ray soul and, thus, we have its transmission of the fifth ray, strongly 

pervaded by a still more fundament sixth ray and second ray. 

d. The major work of Venus with regard to humanity, is to stimulate access to the 

Solar Angel and Angel of the Presence. 

e. Venus can operate in many ways, emphasizing rays other than the fifth ray, 

but for the true disciple /inicung te the emphasis upon the luminous fifth ray 

which promotes the transition of the human being into the next kingdom (the 

Kingdom of the Soul) is of vital importance. 

f. The Soul is Light, we have been told, and luminous Venus and its fifth ray 
facilitate entrance into that Light.  
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6. Khi nói đến các hành tinh, sao Kim, sao Thủy, sao Thổ, sao Hỏa và sao Thiên Vương đều 

có liên quan, cộng với sức mạnh cụ thể hóa của sao Thiên Vương. 

a. Sao Kim thường được kết hợp với khía cạnh cao hơn của cung năm, và đặc biệt 

cai quản ba cõi cao hơn của cõi trí, và đặc biệt là cõi phụ thứ ba và thứ hai. 

b. Sao Kim tích cực trong việc tiết lộ sự phân biện tinh thần và làm cho việc đáp ứng 

với sự rung động của nhóm khả dĩ . 

c. Dựa trên thông tin truyền đạt của CS Tây Tạng, chúng ta có thể đưa ra giả thuyết 

rằng Sao Kim có linh hồn cung năm, và do đó chúng ta có sự truyền dẫn cung 

năm, được thấm nhập một cách mạnh mẽ bởi các cung còn cơ bản hơn là cung 

sáu và cung hai. 

d. Công việc chính của Sao Kim trong mối liên quan với nhân loại là kích thích khả 

năng tiếp cận Đấng Thái dương Thiên thần và Thiên thần của Sự Hiện diện. 

e. Sao Kim có thể hoạt động theo nhiều cách, nhấn mạnh vào các cung  khác với 

cung năm, nhưng đối với đệ tử / điểm đạo đồ hãy, sự nhấn mạnh vào cung năm 

chói rạng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của con người sang vương quốc 

tiếp theo (Vương quốc của linh hồn) là tầm quan trọng chính yếu. 

f. Chúng ta được cho biết Linh hồn là Ánh sáng, và Sao Kim Chói rạng cùng cung 
năm của nó tạo điều kiện cho việc đi vào Ánh sáng đó. 

g. Mercury is associated with all levels of the mind: concrete mind, Son of Mind, 

Abstract Mind, Transcendental Mind (buddhic) and, very likely, Nirvanic Mind 

where its distinctive influence ends because Mercury and the Sun are One, and 

Mercury is, as it were, absorbed into the Sun at the fifth initiation. This does not 

mean that the antahkarana (over which Mercury has had such a strong 

influence)  is entirely completed. A new phase of the antahkarana commences, 

and the Nine Paths on the Way of Higher Evolution are special forms of the 

antahkarana. 

h. The sub-monadic ray of Mercury can be considered to be the fifth (with the 

soul ray, the fourth). This makes Mercury a very powerful source of the fifth 

ray—eventually, a source even more powerful than Venus. But the fifth ray 

soul of Venus is initially more accessible than the sub-monadic fifth ray of 

Mercury. 

i. We might way, regarding the fifth ray, Mercury is a planet still more 

essentially powerful than Venus and is more completely mental-at-root than is 

Venus. 

j. As far as human access is concerned, the sub-monadic ray of Mercury can be 

found expressing on the monadic plane. Cosmically considered, however, 

there will be higher points of origin for this fifth ray.  

g. Sao Thủy được liên kết với tất cả các cấp độ của trí tuệ: trí cụ thể, Con của Trí 

Tuệ, trí trừu tượng, trí siêu việt (bồ đề) và rất có thể, trí Niết-bàn nơi ảnh hưởng 

đặc biệt của nó kết thúc bởi sao Thủy và Mặt trời là Một, và sao Thủy, như nó đã 

là, được hấp thu vào Mặt trời ở lần điểm đạo thứ năm. Điều này không có nghĩa 

là cầu antahkarana (mà sao Thủy đã có ảnh hưởng mạnh mẽ) đã hoàn thành 
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toàn bộ. Một giai đoạn mới của antahkarana bắt đầu, và Chín Con đường trên 

Con đường Tiến hóa Cao cấp là những dạng đặc biệt của antahkarana. 

h. Cung  phụ Chân thần của sao Thủy có thể được coi là cung  năm (với cung linh 

hồn là cung thứ tư). Điều này làm cho sao Thủy trở thành một nguồn cung năm 

rất mạnh—cuối cùng, một nguồn còn mạnh hơn cả sao Kim. Nhưng linh hồn 

cung năm của sao Kim khởi đầu dễ tiếp cận hơn cung năm—cung phụ Chân thần 

của sao Thủy. 

i. Chúng ta có thể hiểu, về mặt cung năm, sao Thủy là một hành tinh về cơ bản vẫn 

mạnh hơn sao Kim và có gốc rễ-trí tuệ hoàn toàn hơn là sao Kim. 

j. Theo cách tiếp cận của nhân loại, có thể tìm thấy cung  phụ của sao Thủy thể 

hiện trên cõi Chân thần. Tuy nhiên, xét về mặt vũ trụ, sẽ có điểm nguồn gốc cao 

hơn đối với cung năm này. 

 

k. Saturn. Saturn is the source of concretion. In one reference DK seems to 

associate it with the fifth ray. 

l. Here is an important quotation which links Capricorn to the fifth ray and 

hence, one would think  Saturn is strongly involved with the fifth ray as seems 

to be stated. 

i. The reason for this is that Capricorn is an earth sign and because the 

third and fifth rays work pre-eminently through this sign, embodying 

the third major aspect of divinity, active intelligence plus that of its 

subsidiary power, the fifth Ray of Mind. These pour through Capricorn 

to Saturn and to Venus and so reach our planet, the Earth. (EA 164) 

m. When Saturn is found in the horoscope in one of the houses of mind—the third 

house for lower concrete mind and the ninth house for higher mind, its fifth-

ray-indicating-presence is strong. More research is needed here. The eleventh 

house may also be involved (and perhaps the fifth—which would offer an 

unusual interpretation). 

n. So when it comes to attempting to detect fifth ray conduits in the horoscope, 

do not overlook Saturn.  

k. Sao Thổ. Sao Thổ là nguồn gốc của sự cụ thể hóa. Trong một tài liệu tham khảo, 

Chân sư DK dường như liên kết nó với cung năm. 

l. Đây là một trích dẫn quan trọng liên kết Ma Kết với cung năm và do đó, người 
ta sẽ nghĩ rằng Sao Thổ có liên quan chặt chẽ với cung năm như đã nói. 

Lý do cho điều này là vì Ma Kết là một dấu hiệu hành thổ và bởi vì cung ba 

và năm hoạt động rất nổi trội thông qua dấu hiệu này, thể hiện khía cạnh 

thiêng liêng chính thứ ba, trí thông tuệ linh hoạt với sức mạnh phụ của nó, 

Cung 5 của Trí tuệ. Những dòng chảy này chảy qua Ma Kết đến Sao Thổ và 

đến Sao Kim và do đó, đến hành tinh của chúng ta, Trái đất. (EA 164) 

m. Khi Sao Thổ được tìm thấy trong lá số ở một trong những nhà của thể trí—nhà 

thứ ba cho hạ trí cụ thể và nhà thứ chín cho thượng trí cao hơn, sự hiện diện thể 

hiện cung năm của nó rất mạnh. Nghiên cứu thêm là cần thiết ở đây. Nhà thứ 
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mười một cũng có thể có liên quan (và có lẽ là nhà thứ năm—sẽ đưa ra một cách 

giải thích bất thường). 

n. Vì vậy, khi cố gắng phát hiện các đường dẫn cung năm trong lá số, đừng bỏ qua 

sao Thổ. 

 

o. Mars. Mars is associated with many aspects of the personality and with the 

personality as a whole. Of all personality factors, it is least associated with the 

etheric body. It definitely rules the concrete mind—the very concrete mind. 

p. The color of Mars, red-orange goes far to indicate its higher rays—a blend of 

the first and the fifth. 

(EA 215-216) Mars Governs Science: Thirdly, Mars governs the senses which are five in 

number. These senses are the basis of all human knowledge where that which is tangible and 

objective is concerned or inferred. Mars, therefore, rules science and hence the reason in this 

present era for the fundamental but not permanent materiality of science - a materiality 

which is rapidly lessening as Mars nears the end of its present cycle of influence. Already, the 

trend of modern science is shifting into the realm of the intangible and into the world of the 

non-material. 

q. Thus, Mars governs material science or the material approach to science and, 

hence, is associated with the concrete mind. 

r. It is hypothesized that the sub-monadic ray of Mars is, like Mercury, the fifth 

ray. 

s. In the horoscope, it is likely that a material approach to whatever the sign in 

which Mars is place, or the house in which Mars is placed, is a strong 

possibility. With Mars in symbolism, the Cross is above the Circle. This is 

exactly the reverse of Venus. 

o. Sao Hoả. Sao Hỏa gắn liền với nhiều khía cạnh của phàm ngã và với phàm ngã 

như là một tổng thể. Trong tất cả các yếu tố phàm ngã, nó ít liên quan nhất đến 

thể dĩ thái. Nó chắc chắn cai trị trí cụ thể—một trí rất cụ thể. 

p. Màu của sao Hỏa, màu đỏ cam đi xa hơn để biểu thị các cung cao hơn của nó — 

sự pha trộn giữa cung một và cung năm. 

(EA 215-216) sao Hỏa quản lý Khoa học: Thứ ba, sao Hỏa quản lý các giác quan có số lượng là 

năm. Những giác quan này là cơ sở của tất cả kiến thức của con người, nơi những gì hữu hình 

và khách quan được quan tâm hoặc suy luận. Do đó, sao Hỏa cai quản khoa học và trong thời 

đại hiện nay là lý do cho tính vật chất cơ bản nhưng không vĩnh viễn của khoa học— một tính 

vật chất đang nhanh chóng giảm đi khi sao Hỏa gần kết thúc chu kỳ ảnh hưởng hiện tại của nó. 

Hiện nay, xu hướng khoa học hiện đại đang chuyển sang lĩnh vực phi vật thể và sang thế giới 

phi vật chất. 

q. Do đó, sao Hỏa chi phối khoa học vật chất hoặc cách tiếp cận vật chất đối với 

khoa học và do đó, gắn liền với trí cụ thể. 

r. Có thể giả thuyết rằng cung phụ chân thần của sao Hỏa là cung năm, giống như 

sao Thủy.  
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s. Trong lá số, có khả năng là một cách tiếp cận vật chất đối với bất kỳ dấu hiệu nào 

cho thấy sao Hỏa ở vị trí, hoặc ngôi nhà nơi đặt sao Hỏa, là một khả năng mạnh 

mẽ. Biểu tượng của Mars là Thập tự giá ở trên Vòng tròn. Đây chính xác là sự 

đảo ngược của sao Kim. 

t. Vulcan: Vulcan is connected with the mineral kingdom which is associated 

with the power to densify or condense associated with Mars. This would 

particularly be the case when Vulcan is placed in Earth signs, but we do not yet 

have a method of ascertaining the position of Vulcan. But, of course, Vulcan is 

also associated with the Will-of-the-Soul, and its more personal interpretation 

must not be exclusive of its higher 

u. Uranus: This planet has a very strong fifth ray component. It is the planet of 

electricity and conducts the electric fire of the first ray straight through. The 

fifth ray tends to be applied to matters less dense than when under the 

influence of Mars. Occult mind begins to take the place of materially scientific 

mind. Fifth ray methods are applied to subtle and invisible things. 

t. Vulcan: Vulcan được kết nối với giới khoáng vật vốn được liên kết với sức mạnh 

để cô đặc hoặc ngưng tụ liên quan đến sao Hỏa. Điều này đặc biệt xảy ra khi 

Vulcan được đặt trong các dấu hiệu hành thổ, nhưng chúng ta vẫn chưa có 

phương pháp xác định vị trí của Vulcan. Nhưng, tất nhiên, Vulcan cũng được liên 

kết với Ý chí-của-Linh hồn, và cách giải thích mang tính cá nhân của nó không 

loại trừ khả năng cao hơn của nó 

u. Sao Thiên Vương: Hành tinh này có thành phần cung năm rất mạnh. Nó là hành 

tinh của điện và dẫn lửa điện của cung một đi thẳng qua. Cung năm có xu hướng 

được áp dụng cho các vật chất ít đậm đặc hơn so với khi chịu ảnh hưởng của Sao 

Hỏa. Trí huyền bí bắt đầu thế chỗ cho trí khoa học vật chất. Phương pháp cung 

năm được áp dụng cho những thứ vi tế và vô hình. 

 

7.  Planetarily, at least, everyone has ALL the Rays, and when one sees the need to 

cultivate a certain ray, the use of the fifth ray zodiacal and planetary indicators in the 

astrological chart can at least partially show the way. 

7. Về mặt hành tinh, ít nhất mọi người đều có TẤT CẢ các Cung, và khi một người thấy cần 

phải trau dồi một cung nào đó, việc sử dụng các dấu hiệu hoàng đạo và hành tinh cung 

năm trong biểu đồ chiêm tinh ít nhất có thể chỉ ra một phần con đường. 

 


