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3.  Vitundareiningarnar í birtingu. 

 

 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 

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. 

 

 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).  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. 

 


