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Birting lífsins 

Í síðustu grein minni, „Brot úr þróunaráætlun“, reyndi ég í stuttu máli að skýra þróunar-

áætlunina eins og henni er lýst í hinum innri eða „esoterisku“ fræðum.  Í raun réttri hefði ég 

átt að byrja greinina á því, sem nú kemur til athugunar.  En vegna þess að það hefði lengt hana 

að nokkrum mun, áleit ég heppilegra að taka þetta atriði út af fyrir sig og birta það sem 

sjálfstæða heild.  

Í hinni fyrrnefndu grein var einungis talað um formið eða þróunarleiðina, þegar andinn 

hefur samlagazt efninu og gert það starfhæft.  Það forspil, að gera efnið starfhæft, varð 

óhjákvæmilega að vera undanfari þess, sem þá var sagt.  Og maður hefur í raun og veru ekki 

gengið sæmilega frá þessu verkefni án þess að gera tilraun til þess að segja frá þeim 

undirhúningi, sem óhjákvæmilega hlaut að vera undanfari þess, sem þar var skýrt frá.  

Depill.  

Áður en tilveran hefst, það er að segja, sú birta eða starfandi tilvera, sem á orsök sína i 

sambandi anda og efnis, er allt „auðn og tóm“.  Það er óskapnaðurinn eða hið eilífa efni 

óstarfhæft, því það er án andans - andvana.  Hann hefur enn þá ekki snert það og því er það í 

lífvana ástandi, formlaus óskapnaður.  Í táknfræðinni er þetta ástand sýnt með einum depli.  

En þessi eini depill táknar þó meira.  Hann táknar einnig andann óbirtan, þar sem hann 

hvílir í sjálfum sér og lætur ekkert á sér bæra.  Hann er eins og fruman, sem er lokuð í fræinu. 

Hún hvílir þar þangað til hún fær tækifæri til þess að losna úr því og festa rætur, sem upp af 

vex jurtin með allri sinni fegurð.  Fruman hafði þetta í sér fólgið.  Hún geymdi í sér jurtina. 

Sama máli er að gegna með andann.  Hann hefur í sér fólgna alla tilveruna.  

Depill í hring.  

En svo kemur að því að andinn leitar út úr hvíldinni og æskir þess að sameinast hinu eilífa 

efni.  Hann æskir þess að framkvæma þá miklu fórn, að takmarka sig, til þess að alheimurinn 

geti orðið til og af honum fæðzt.  Þess vegna þarf hann að nálgast hina heilögu mey, móður, 

sem er efnið.  Án þess er honum eigi unnt að hefja starf sitt.  

því er haldið fram í hinum duldu fræðum, að líf tilverunnar sé útöndun og innöndun. 

Andinn hefur starf sitt á þann hátt, að hann sendir út frá sér, frá miðdepli, strauma, sem fylla 

allt sviðið, sem hann hefur valið sér sem starfs- og orkusvið og um leið lífgar hann allt efnið 

og gerir það starfhæft.  Er þetta hin fyrsta snerting og frumdrátturinn að hinni birtu og 

starfandi tilveru.  Er þetta táknað með hring, sem dreginn er utan um depilinn, sem er látinn 

vera í miðju hringsins.  

Tákn það, sem ég nú hef lýst, er sóltáknið og stendur í nánu sambandi við ein elztu 

trúarbrögð, sem nú eru kunn, eldsdýrkunina.  Fylgdi það hinni fornpersnesku trú, Saraþústra-

trúnni.  Var hún nefnd trú hreinleikans.  

Því er haldið fram í helgiritum flestra hinna meiri háttar trúarhragða, að guð sé einn og 

þríeinn.  Er hann einn eins og hann er sýndur í deplinum.  þar sem hann hvílir í sjálfum sér 

sem eilífðarhugsjón.  

En nú er hringnum bætt við og dreginn utan um depilinn og er þá starfssviðið mótað.  Þetta 

ber ekki að skoða sem flatan hring, heldur sem kúlumyndað svið, sem egg í lögun --- 
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heimseggið -- fomegypzkt helgitákn.  Er þetta þó að eins ein hlið guðsdómsfyllingarinnar, 

sem nú hefur gert vart við sig og er hinn heilagi andi, sem stundum er nefnd fyrsta lífaldan, 

sem flæðir út frá miðdepli.  

Hringur og þverlína.  

Næst bætum við þverlínu yfir hringinn og skiptum honum í tvo jafna helminga.  Er þetta 

hin fyrsta skipting sem fram fer innan þess sviðs, sem andinn hefur valið sér til bólfestu.  

Sama er að segja um þessa línu og þá fyrstu, að það ber að hugsa sér hana dregna innan alls 

sviðsins eða kúlunnar allt í kring og yfir hana miðja, þannig, að hún skiptist í tvo hvelfda 

helminga.  

Er þessi hreyfing nefnd önnur lífsaldan, sem streymir út frá guðdómnum og er nefnd 

sonurinn.  

Með þessari hreyfingu hefst hin raunverulega sköpun.  Er eðli þessarar lífsöldu, að hún 

hleður hinu lifandi efni, sem fyrrnefnda lífsaldan hafði gefið líf, saman í gervi og þessi gervi 

eru allar tegundir lífvera, sem birtast meðal annars í öllum þeim þróunarkerfum, hnattakeðjum 

og hnöttum , sem ég lýsti í greininni: „Brot úr þróuuaráætlun“.  Heldur þessi lífsalda starfi 

sínu áfram alla tíð meðan þróunin fer fram.  Og starf hennar birtist ekki einungis í þessum 

heimi, heldur einnig í æðri veröldum.  Mótar hún og myndar gervi allra náttúruríkjanna sjö, 

sem eru samtímis þátttakendur í þróuninni á hverjum tíma.  

Hringur og kross.  

Og nú skulum við bæta einni línu ennþá við í myndina.  Við skulum bæta við lóðréttri línu.  

En við verðum, eins og í hin fyrri skiptin að hugsa okkur að þessi nýja lína fari einnig um alla 

kúluna, allt sviðið og fylli það.  Hafi þessi síðasta hreyfing einnig komið frá míðdepli og er 

hún nefnd faðirinn.  

Þessi síðasta og þriðja hlið guðdómsfyllingarinnar er ólík hinum tveim, að því leyti, að hún 

kemur eigi lengra niður í efnið en á æðri svæði hugheima.  Er það hún, sem er innsti kjarni 

hins innri manns, og guðinn í honum.  Er hún angi eða grein af guðsneistanum, sem býr í 

nirvana, hinum andlega heimi.  Þegar maðurinn kemur til sögunnar, nær hann fullkomnu 

sambandi við sitt guðdómlega líf og sinn innri og æðri mann og verður þó einstaklingur, 

losnar við dýraríkið.  Og þá kemur þessi síðastnefnda lífsalda, sem nær niður í æðri svæði 

hugheima og sameinast honum á sama augabragði og einstaklingsfæðingin fer fram.  Þetta 

gerist ekki fyrr en frumskeið mannþróunarinuar hefur náð ákveðnum vexti.  En að því búnu 

fer fram afarlöng þróun þangað til því takmarki er náð, að maðurinn er orðinn sér þess 

fullvitandi, að hann er þessi einstaklingur og hefur náð fullri vitund í gegnum þennan sinn 

innri mann og er þá sennilega stutt eftir til þess að hann hefur náð því stigi, sem nefnt er 

mannleg fullkomnun.  

Samkvæmt framanrituðu er það að sjálfsögðu önnur lífsaldan, sem mest ber á í þróuninni, 

séð frá hinu ytra lífi, því öll sköpun og þróun er í rauninni hennar verk.  Fyrsta lífsaldan veitir 

frumskilyrðin, en sú þriðja tekur við af annarri lífsöldunni þegar hún hefur lokið starfi sínu, 

hvað mannlega þróun áhrærir.  
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Það er að líkindum í samræmi við starf annarrar lífsöldunnar að mannkynsfræðarar birtast 

almenningi, því þeir standa í nánu sambandi við hana og störf hennar, það er sonarhlið 

guðdómsfyllingarinnar og því eru þeir í sérstökum skilningi nefndir synir guðs.  Þess vegna 

koma þeir við og við fram á sjónarsvið mannlegrar tilveru og veita mönnunum ákveðna 

fræðslu um lífið og tilgang þess, til þess að beina hugum þeirra og viðleitni að hinu setta 

marki, mannlegri fullkomnun.  

Þeir ofurmennanna, sem starfa á öðrum sviðum þróunarinnar, t. d. frekar í sambandi við 

hinar tvær lifsöldurnar, fyrstu og þriðju, birtast venjulega ekki í hinu opinbera lífi, en vinna í 

kyrrþey að framförum mannkynsins.  Þeirra er því ekki getið svo neinu nemi og sumir þeirra 

aldrei nefndir opinberlega, því að almenningurinn gæti tafið störf þeirra að miklum mun, ef 

hann vissi deili á þeim.  Þeir vinna því í kyrrþey án vitundar manna almennt.  

Starfsemin fer því fram á þann hátt, að andinn sameinast efninu til þess að þau í 

sameiningu geti fætt af sér þetta mikla fyrirbrigði, sem við nefnum tilveru.  

Starf andans er í því fólgið að hann hleður efninu utan um sig - eða vefur -, því hann er sál 

þess og það verður ætíð grófara eftir því sem neðar dregur og staðnæmist loks í steinaríkinu, 

en svo leitar andinn upp á við aftur og rekur efnið utan af sér þangað til hann verður laus við 

það og er frjáls.  Það er sagt að  guð - andinn - sofi í steinaríkinu, blundi í jurtaríkinu, rumski í 

dýraríkinu, en vaki í manninum.  

Í hinum innri fræðum er stundum tekið svo til orða, þegar talað er um lifsöldurnar þrjár, að 

tilveran sé útöndun og innöndun eða eitt andartak.  Ef við gerum okkur í hugarlund, að 

andartök guðs væru jafnmörg og andartök á heilli ævibraut manns, ef þau væru talin 18 á 

mínútu hverri, þá yrðu það nokkuð margar tilverur, sem guð gæti látið frá sér fara.  Og ef í 

hverri tilveru birtust þúsundir vetrarbrauta með álíka mörgum sólkerfum og okkar vetrarbraut 

- en hún er talin að hafa 100 þúsund milljónir sólkerfa.  

 - Óendanlega mikilfenglegt og stórfellt líf.  Og hvað svo?       

JÓN ÁRNASON  prentari.  

 

 


