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Hvad er den nye tidsalders
meditationsgruppe?
Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden
af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne
instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres
meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for
gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der
kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse.
Januar og februar:		

Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER

Marts og april:		

Princippet om DEN GODE VILJE

Maj og juni:		

Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER

Juli og august:		

Princippet om SAMSTEMMIGHED

September og oktober:		

Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE

November og december:		

Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED
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Kære medarbejder i lyset
Videnskaben om triangler er en vigtig videnskab, men det kan være vanskeligt at
få det fulde indblik i dens egentlige natur og dermed, hvad den i bredere forstand
betyder – eller måske skal man sige, hvor stor indflydelse den har planetarisk
og kosmisk set. Det samme gælder lovenes og princippernes dybere og større
aspekter. På baggrund af de vanskeligheder, man kan støde på, beskrives karakteren
og formålet i denne instruktion. Der er to årsager til, at instruktionerne, er så
omfattende. De tilbydes primært den kerne af esoterisk studerende og disciple,
der udgør meditationsgruppens center. Men instruktionerne henvender sig desuden
til mere fremskredne disciple og indviede, som iflg. den tibetanske mester Djwhal
Khul inkarnerer i større og større antal, og det vil være dem, der opbygger Den
Nye Tidsalders civilisation og kultur. Meditationsgruppen fungerer som et eksempel
på en langsigtet plan.
Det vil i meget mindre skala svare til Tibetanerens kanalisering af den esoteriske
litteratur via Alice A. Bailey, for den blev først præsenteret for disciple og studerende,
og derefter gjort tilgængelig for offentligheden i bogform. Det samme gælder
Skabende Meditation. Lovene, principperne og de forskellige emner er en samling
af nogle af Tibetanerens forklaringer på åndsvidenskabelige emner, og de vil også
fungere som en impuls til at læse og studere Djwhal Khuls bøger direkte. Dermed
bidrager man til lærens udbredelse – et tjenestearbejde, som Tibetaneren helt
klart har opfordret til at udføre. Når der henvises til Tibetanerens instruktioner
og bøger, betragtes de ikke som hans egen lære, men som den del af den universelle åndsvidenskab, som Hierarkiet har besluttet at give til menneskeheden i den
nuværende periode. Den rigtige fremgangsmåde er altid at arbejde fra det universelle til det specielle, fra helheden til delen, fra det indre til det ydre. “De, der
har ansvaret for det skabende arbejde på det ydre område, skal begynde med et
esoterisk arbejde”.1 Desuden er stræben efter at forstå paradokser og at øve sig i
at tænke abstrakt altid vigtigt.
Triangulære relationer
Triangulære relationer dækker et stort område. Det vil fremgå af citaterne. Det universelle i det triangulære mønster omtales som “den triangulære natur og relation i
alt eksisterende”.2 Man skal opfatte skønheden i alle de tæt forbundne relationer, lige
fra det største og mest omfattende, der inkluderer de kosmiske planer, til en række
af individuelle triangler, som mennesket tilhører. Mennesket deltager i virkeligheden
i et liv, der består af forskellige triangler, selvom det ikke er bevidst om det. Men
en voksende forståelse vil hjælpe med at skabe og bevare rigtige relationer til de
indre triangulære forbindelser i mennesker, i grupper og i andre typer af triangler.
Det vil også være en stor hjælp til at overvinde illusionen om adskilthed.
Ud over at erkende værdien og hensigten med de eksisterende triangler kan og skal
man aktivt samarbejde med at opbygge og vitalisere nye triangulære relationer, hvor
det er muligt. Det er en mulighed for subjektivt tjenestearbejde, som er i direkte
overensstemmelse med planetens evolutionsplan. Det er en enkel og nem metode.
Den består i at forbinde sig med to andre mediterende, der er enige om at forene
sig subjektivt ved at visualisere en lysende kanal imellem sig og ved at udsende
kærlighed, lige inden man begynder på den skabende og refleksive meditation over
lovene, principperne og meditationens emner. Netværket vil få deltagerne til at føle
1 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 286
2 Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 625-626
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sig tættere forbundet, og meditationens effektivitet øges. Samtidig bidrager det til
en generel udvikling af det triangulære mønster i planetens æterlegeme. Teknikken
står til rådighed for alle.
En hel speciel hensigt med subjektive triangler er at rette dem mod de æteriske
spalter og ødelagte områder, som iflg. Tibetaneren er blevet skabt af atombombesprængninger.3 Gennem disse spalter sker der en indstrømning af forskellige
energier og kræfter, og påvirkningen kan være både positiv og negativ. Det ser ud
til, at det arbejde, der kan og skal udføres iflg. Tibetaneren, er at “sy” spalterne
sammen med gyldne tråde af lyse tanker i et triangulært mønster, sådan at der
skabes et tæt netværk. Det vil fungere som en “si”, der sorterer skadelige og farlige
lavere astrale og lavere mentale kræfter fra, men tillader en fri indstrømning af
subtile, højere og positive energier. Opgaven er at skabe og bevare et triangulær
netværk med bevidst hensigt, og magnetiseringen vil medføre, at frasorteringen
foregå automatisk.
To-måneders perioden fra 21. april til 20. juni er dedikeret til loven om gruppebestræbelser og inkluderer fuldmånen i maj- og juni. I perioden er nogle af planetens
triangler særdeles aktive. Den vigtigste opgave er at skabe en forbindelse til og
en vekselvirkning mellem planetens tre store centre: Menneskeheden – Hierarkiet
– Shamballa. En anden forbindelse og vekselvirkning skabes af Sanat Kumara –
Buddha – Kristus ved maj-fuldmånen i Wesak.4
Med ønsket om at alle benytter periodens muligheder fuldt ud og intensivere gruppebestræbelserne, for effektivt at “udføre sin del af det ene skaberværk”.
NAMASKARA

3 Omtalt i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 79-80
4 Se Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 286
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Omrids til meditation
I. Forberedelse og koordinering
o

Vælg din foretrukne koordineringsmetode:

o

Den teknik til koordinering du normalt bruger
– eller …

o

Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget
andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede
er opnået
– eller …

a. Løft bevidstheden op i hovedet
b. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen.
c. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og
erkend, at de er én bevidsthed.

II. Erklæring
(siges sagte)

“Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus,
og vil gøre alt, hvad jeg kan
for at forberede menneskers tanker og hjerter,
til Hans tilsynekomst
Med denne intention beslutter jeg mig til
at meditere på gudsrigets love og principper,
og til at samarbejde på enhver mulig måde
om deres virkeliggørelse i menneskeriget
og ved hjælp af andre mennesker.”

III. Tilnærmelse og kontakt
Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene:

“Jeg står og venter”.
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“Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus)
og med den mester, der overvåger dit liv.
Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter,
som du kan anvende.
Hold dig nær til os, og træk dag efter dag
på denne styrke og viden, som vi har,
og som også er din.
Lad intet forstyrre den erhvervede ro,
som holder dig i nær kontakt,
som bringer dig lys og forståelse,
og som holder dig urokkeligt på vejen.”
Brug følgende nøgleord under punkt IV og V:

“Loven om gruppebestræbelser.”

IV. Refleksiv meditation
1. “Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv.”
2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag loven om
gruppebestræbelser. Før dine tanker fremad og opad, indtil du når
den højeste grad af abstraktion, du er i stand til.
3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden,
skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset
så længe, du kan.
4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og
navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld
holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har
været i stand til at nå.
5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro.
6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet.
Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag.

V. Skabende meditation
1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden som en enhed.
2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til
nøgleordet.
3. Formulér loven om gruppebestræbelser og udbyttet af din meditation
med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre. Tænk det
igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling.
4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform.
Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed.
5. Intonér OM.
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VI. Afsluttende mantra
og visualisering
1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af
levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk.
2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af
gyldent lys.
3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes
og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er
der en kløft.
4. Forestil dig, at du hører Kristus sige:

“Den vej, jeg må betræde
for at nå til dit sted, er af lys.
Dens kvalitet er god vilje,
og den er næsten klar til,
at jeg kan betræde den.
Fortsæt dit arbejde.
Du kan ikke fejle.”
5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes
og danner én vej.
6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst
siger:

JEG KOMMER!
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VII. Invokation
Sig derefter Den store invokation:

Den Store Invokation

Fra lysets kilde i Guds sind
Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad lys sænke sig over Jorden
Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
Lad hensigt lede alle menneskers viljer
Den hensigt, mestrene kender og tjener
Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad planen for kærlighed og lys åbenbares
Må den forsegle døren til det onde
Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette planen på Jorden
OM… OM… OM…
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Oversigt over citater
fra Tibetanerens bøger om
videnskaben om triangler
I. Generelle principper
II. Grundlæggende principper
o
o
o
o
o
o
o
o

Liv – Kvalitet – Tilsynekomst
Liv – Bevidsthed – Form
Ånd – Sjæl – Stof
Fader – Søn – Moder
Shiva – Vishnu – Brahma
Første aspekt – Andet aspekt – Tredje aspekt
Vilje/Kraft – Kærlighed/Visdom – Aktiv Intelligens
Elektrisk Ild – Solar Ild – Ild ved friktion

III. Forskellige typer triangler
A. Kosmiske triangler
1. Store Bjørn – Sirius – Plejaderne (den store kosmiske triangel)
2. Store Bjørn – Plejaderne – Tvilling (Triangel for den kosmiske Kristus)
3. Sirius – Plejaderne – Solen
4. Pointer (i Store Bjørn) – Vædderen – Jorden
5. Zodiakale triangler …
Seks zodiakale triangler formet af to modsatte tegn og Tvillingerne.
Tredeling i zodiaken (zodiakale dekanater) med herskere som Skorpionen
– Tyren – Fiskene.
Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 440

Syv triangler af stjernebilleder, der hver overfører energi fra strålerne.
Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 442

Der findes mange andre zodiakale triangler.5 De vigtigste for nutidens menneskehed
dannes af Løven-Stenbukken-Fiskene.
De tre kors: Det bevægelige – Det faste – Det kardinale.

5 Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 485-497
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B. Systemiske triangler
1. Tre solsystemer (trinvis) – (det nuværende er det andet).
2. Solen – Venus – Jorden.6
3. Triangler dannet af planeter:
o Vulkan – Mars – Merkur og Venus – Jupiter – Jorden og Saturn – Uranus
– Neptun (Tre synteseskabende planeter)7
C. Planetariske triangler
1. Planetariske centre – Tre store centre:
a. Shamballa (planetens hovedcenter)
b. Hierarkiet (planetens hjertecenter)
c. Menneskeheden (planetens halscenter)
2. Fem udgange for planetens energier via fem byer, der danner to triangler:8
a. London – New York – Darjeeling
b. Tokyo – New York – Geneve
3. De tre Aktivitetens Buddhaer
4. Sanat Kumara – Buddha – Kristus (midlertidig triangel ved Wesak)
5. Manuen – Kristus – Mahachohanen
6. Deva-triangel: Devaer af monadisk, af buddhisk og af astral orden
7. 5. naturrige (sjælsriget) – 4. naturrige (menneskeriget) – 3. naturrige
(dyreriget)
D. Menneskelige triangler
1. Trefoldig politisk struktur: Den lovgivende magt – Den dømmende
magt – Den udøvende magt
2. Tre politiske ledere: Præsident/statsminister – udenrigsminister –
indenrigsminister
3. En triangel af tre enkeltpersoner: Fader – Moder – Barn
E. Triangler i det indre menneske
1. Monade – Sjæl – Personlighed
2. Universel bevidsthed – Gruppebevidsthed – Individuel bevidsthed
3. Åndelig Triade (Atma – Buddhi – Højere manas)
4. Trefoldig Sjæl (de egoiske blades tre lag)
5. Trefoldig Tænkeevne (Højere tænkeevne – Tankens søn (Sjæl) –
Konkret Tænkeevne)
6 Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 625
7 Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 364-365
8 Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 413-414
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6. Trefoldig Personlighed (Mental – Astral – Fysisk)
7. Triangel af Centre (Chakraer)
a. Under mellemgulvet: Rygsøjlens basis – Sakralcenter – Solar
plexus-center
b. Over mellemgulvet: Hjertecenter – Halscenter – Hovedcenter
c. I hovedet: Centret mellem øjenbrynene (ajna) – Hovedcentret
(sahasrara) – Alta major centret
8. Trefoldig rygsøjlekanal (Ida – Pingala – Sushumna)
9. Trefoldig Kundaliniild

IV. Triangler og indvielse
1. Indvieren og to hjælpere
2. De tre Kumaraers eller Aktivitetens Buddhaers funktion9
3. De tre solare mysterier: Elektricitet – Polaritet – Ild
4. “... den indviede er nødt til at anvende tre energier, hvis der søges
åbenbaring” – og syntesen af dem:
a. Den energi, der skabes af disciplen
b. Den energi, der kommer fra den åndelige triade
c. Energien fra den ashram, som den indviede er tilknyttet10

V. Loven om magnetisk impuls
(Loven om polar forening)

Symbol: To ildkugler forenet af en triangel af ild.11

VI. Anvendelse af triangler – Skabelse af triangler
1. Meditation på triangel og kvadrat.12
2. Triangler af lys og god vilje i forbindelse med invokation.13
3. Triangler til skabende meditation om lovene og principperne for Guds
rige.

9 Se Alice A. Bailey: Indvielse - menneskelig og solar, s. 120
10 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 702
11 Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1112
12 Se Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s.156-161
13 Se Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 55 og s. 637
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Citater fra Tibetanerens bøger:
Videnskaben om triangler
I. GENERELLE PRINCIPPER
“Desværre er det organiserende princip ikke så enkelt, som man skulle
tro, for betydningen, brændpunktet, grupperingen, vitaliseringen og
foreningen af de esoteriske triangler varierer efter stråletype. Videnskaben
om triangler er grundlaget for den nye esoteriske videnskab om astrologi
og om laya-yoga eller videnskaben om centrene. Den ældgamle yoga
og den endnu ældre astrologiske videnskab skal studeres på en højere
drejning af spiralen. Læren om centrene gået i arv fra atlantisk tid til
nutiden, og den er formuleret i gamle udtryksmåder og formler, der er
uegnet for det nuværende højt fremskredne udviklingstrin. Det samme
gælder den eksoteriske astrologi. Begge videnskaber skal nyorienteres
og omorganiseres, så astrologien kan baseres på en dybere forståelse af
de relationer, som planeterne – de hellige og ikke-hellige – har til centrene og til bestemte vigtige “polariseringsperioder”, der viser sig som
forudbestemte “kriseperioder”. Den sidste sætning er en grundlæggende
og vigtig fremstilling af sandheden.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 79

“... hele strukturen i de vitale, bevægelige, koncentrerende og energioverførende lystriangler ... skal ligge til grund for det manifesterede univers, og til sidst vil det ske.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 448

“... videnskaben om triangler har relation til guddommens positive
intentioner, for hensigten kommer til udtryk igennem de forbundne
kombinationer af kosmiske, systemiske og planetariske triangler.
Intentionerne er motiveret af kærlighed. Kærligheden kommer til udtryk
via relationerne og skaber de forandringer, der er nødvendige for at
realisere hensigten, og føre menneskets bevidsthed ind i en ønsket og
varig tilstand.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 432

“I alle triangler (kosmiske, systemiske, planetariske og menneskelige)
repræsenterer to af punkterne hver sin pol, mens det tredje punkt repræsenterer balancen eller syntesen.”
Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 370
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I studiet af videnskaben om triangler skal den studerende huske, at det altid er et
af triangelpunkterne, der – under en bestemt krise eller “bevidsthedsforandring”
– udstråler en dynamisk og betingende energi. I løbet af en cyklus (stor eller lille,
vigtig eller mindre vigtig), hvor den er den primære, bliver de to andre punkter
modtagende og betragtes esoterisk for at være realiserede kræfter. Enhver triangel
er derfor et udtryk for én primær energi og for to sekundære kræfter. Det er et
grundlæggende og vigtigt udsagn, der skitserer en lov, som alle triangler er underlagt
i tid og rum. Derfor kan man sige:
1. Et
o
o
o
o

udstrålende energicenter
Dynamisk udtryk for cyklisk hensigt.
Positiv, kvalificeret, udadrettet stråleenergi.
Planetarisk, systemisk, zodiakal og kosmisk energi.
Grundlaget for et hylozoistisk tegn (læren om, at stof er levende).

2. Et
o
o
o
o

modtagende kraftcenter
Et evokativt tegn på den første igangsættende energi.
En syntese af to kræfter – den udstrålende og den modtagende.
En kvalificerende sekundær energi.
Motiverende, synteseskabende energi – hverken positiv eller negativ.

3. Et
o
o
o

modtageligt punkt af negativ energi14
Et vigtigt center, der forankrer den udstrålende energi.
Modtageligt – hovedsageligt for trianglens andet punkt.
Kilde til en kraftig vekselvirkning mellem de to punkter på grundlinjen.
Udstrålende energi

Evokativ kraft					

Fordelende

center

14 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 415-416
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Magnetisk center

Sammenfatning ...
1. Udstrålende, evokative og magnetiske energier – de tre former for
energi, der strømmer ud fra den “øverste triangel”.
2. Modtagelig, fordelende og kriseskabende kraft – de tre energityper,
der fordeles af “den nederste triangel”.
3. To energipunkter er fælles for begge triangler langs grundlinjen. Når
arbejdet er udført, dannes grundlinjen af to forenede energistrømme
fra begge trianglers energier.
4. Ét energipunkt (det magnetiske punkt) skaber involution, mens dannelsen af den nederste triangel er i gang. På et senere stadie får det
alle de sammenblandede energier til at vende tilbage til den kilde,
de udgik fra ...
5. Bemærk følgende:
a. Menneskemasserne giver udtryk for nedadstrømmende energi fra
det magnetiske center. Deres udvikling går i øjeblikket i retning
af fysisk manifestation og erfaring.
b. Aspiranter og disciple på prøve viser, at de responderer på tiltrækningen fra det evokative center. De ønsker at vende tilbage.
c. Accepterede disciple og indviede giver udtryk for vekselvirkningen
langs grundlinjen mellem de evokative og magnetiske punkter.
d. Højere indviede og mestre benytter og udtrykker den energi,
der er forenet i det magnetiske center. De vender tilbage til eller
reagerer på det udstrålende center.
Sådan er den seksfoldige – objektive og subjektive – triangel fuldstændiggjort.15
Mere om triangler og kvadrater ...16

II. GRUNDLÆGGENDE TREFOLDIGHEDER
“Videnskaben om triangler er knyttet til den guddommelige tredeling i
manifestationen med samme temaer: Vilje, kærlighed og intelligens eller
liv, bevidsthed og form.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 432.
Se også s. 277 og s. 450-451

“... hele formålet med den gradvis voksende udvikling er at give Faderens
og Moderens Søn fuld forståelse, fuld selvbevidsthed og fuld kundskab.
Objektivt er Sønnen solsystemet, i sin essens vilje eller kraft, og subjektivt
kærlighed-visdom. Sidstnævnte egenskab er under udvikling, når Sønnen
bruger sin aktive intelligens.
Den logoiske triades tre manifesterede aspekter søger fuld udvikling ved
hjælp af hinanden. Mahadeva-aspektets vilje til at leve forsøger at ud15 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 419-420
16 Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 276-277
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vikle kærlighed-visdom, sønne- eller Vishnu-aspektet bruger Brahmas
intelligens. I det mikrokosmiske system prøver den trefoldige Logos’
spejlbillede (mennesket) gennem sine tre legemer at opnå den samme
udvikling på sit eget plan. På højere planer stræber det himmelske væsen
(via atma-buddhi-manas) efter en tilsvarende udvikling.”
Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 253. Se også s. 1050-1051

III. FORSKELLIGE TRIANGELTYPER
A. Kosmiske triangler
1. Store Bjørn – Sirius – Plejaderne
“... man skal altid forstå videnskaben ud fra de tre grundlæggende
energier, dvs. de energier, der kommer fra Store Bjørn, fra Plejaderne
og fra Sirius, fordi de tre energityper (betinget af tid og rum) strømmer
gennem de tre store centre, Shamballa, Hierarki og Menneskehed.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 433. Se også s. 382, 399, 434-435

“De energier, der kommer fra Store Bjørn, har relation til Sollogos’ vilje
og hensigt og er for det store væsen, hvad monaden er for mennesket.
Det er et dybt mysterium, som selv den højest indviede endnu ikke kan
fatte. Syntesen af de syvfoldigt energier strømmer gennem Shamballa.
De energier, der kommer fra Sirius, har relation til kærlighed-visdomsaspektet og til Sollogos’ tiltrækningskraft og til den store bevidstheds
sjæl. Den kosmiske sjælsenergi har relation til Hierarkiet. Det er blevet
sagt, at Den Store Hvide Loge på Sirius har en genspejling og et redskab
til åndelig tjeneste i Den Store Hvide Loge på Jorden, der også kaldes
Hierarkiet. De energier, der er en ophobning af syv energier, som kommer
fra Plejaderne, er forbundet med Logos’ aktive intelligensaspekt, der
udtrykker og påvirker formsiden af al manifestation. De fokuseres primært
gennem menneskeheden.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 377

2. Store Bjørn – Plejaderne – Tvillingerne
“... Fordi 2. stråle for kærlighed-visdom strømmer gennem Tvillingerne,
er det klart, hvor sand åndsvidenskaben er, at det er kærlighed, der
ligger til grund for hele Universet. Gud er kærlighed, har man sagt, og
udtalelsen er både en eksoterisk og esoterisk sandhed. Den guddommelige
kærlighed, der ligger til grund for alt, når hovedsageligt solsystemet gennem Tvillingerne, som sammen med stjernebillederne Store Bjørn og
Plejaderne danner en kosmisk triangel. Det er den kosmiske Kristi triangel
og det er det esoteriske symbol, der ligger til grund for det kosmiske
kors. Man finder altid en evig triangel bag en firfoldig ydre tilsynekomst.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 316
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3. Sirius – Plejaderne – Solen17
4. “Pointer” i Store Bjørn, Vædderen, Jorden18
5. Zodiakale triangler
“Det er interessant at tænke på, at på samme måde som hvert tegn er
opdelt i tre dekanater, der er styret af specielle planeter, er zodiaken
selv en del af en endnu større zodiak og er også opdelt i tre dele. Den
trefoldige opdeling af zodiaken er styret af tre stjernebilleder, som for
den større zodiak er, hvad planeterne er for dekanaterne.
De tre styrende stjernebilleder er Skorpionen (på det faste kors), Tyren
(også på det faste kors) og Fiskene (på det bevægelige kors). Det er
nødvendigvis sådan, fordi prøver, begær, indre oplysning, stof, form og
frelse er de bærende principper for solsystemet og i særdeleshed for
Jorden. Solsystemet er et system, der lader guddommens andet aspekt
komme til udtryk, og det medfører, at der lægges vægt på de kræfter,
der strømmer gennem Skorpionen, Tyren og Fiskenes tegn. Tænk over
det! Her ligger en antydning om zodiaken, som er af meget stor betydning
for fremtidens astrologer. I de kosmiske dekanater, som der her henvises
til, vil man se, at tre store gudesønner har givet udtryk for den kvalitet,
den grundtone og den udvikling, der er vigtig for menneskeheden i hvert
dekanat:
o
o
o

Herkules – Skorpionen. – Styrke gennem prøve.
Buddha – Tyren. – Indre oplysning gennem kamp.
Kristus – Fiskene. – Opstandelse gennem offer.

På en speciel måde danner de tre en indvielsestriangel, som derfor er i
besiddelse af den største viljekraft i indvielsesprocessen. De lader styrke,
illumination og kærlighed komme til fuldt udtryk.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 439-440

B. Systemiske triangler
1. Tre solsystemer (trinvis) – (det nuværende er det andet).
2. Solen – Venus – Jorden19
3. Triangler dannet af planeter, blandt dem er:
o Vulkan – Mars – Merkur
o Venus – Jupiter – Jorden
o Saturn – Uranus – Neptun (De tre synteseskabende planeter)20

17
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19
20
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C. Planetariske triangler
På Jorden har videnskaben om triangler relation til de tre store aspekter, sådan som
de viser sig via Shamballa, Hierarki og Menneskehed ...
1. Planetariske centre21
Tre store centre:
1. Shamballa (Planetarisk hovedcenter)
2. Hierarki (Planetarisk hjertecenter)
3. Menneskehed (Planetarisk halscenter)
2. Fem udgange af planetariske energier gennem fem byer, der danner to
triangler:22
o
o

London – New York – Darjeeling
Tokyo – New York – Genève

3. De tre Aktivitetens Buddhaer
“... lad mig sige lidt om ordene “de højere tre” og forsøge at tydeliggøre
det komplekse begreb. Ordene “højere tre” hentyder til de tre Aktivitetens
Buddhaer, der fortsat samarbejder aktivt med Sanat Kumara. De står
Sanat Kumara nær og ankom sammen med ham, da han besluttede at
inkarnere på planeten Jorden.
Det er vanskeligt at forstå deres gådefulde og specielle funktioner. De
hører ikke til solsystemet. De har gennemgået menneskestadiet for så lang
tid siden og i så fjerne verdenscyklusser, at erfaringen ikke længere er
en del af deres bevidsthed. De fungerer som rådgivere for Sanat Kumara
i relation til hans oprindelige hensigt, og det er derfor ordene “Guds vilje
hersker” forekommer i denne regel. I Shamballas rådskammer er det deres
vigtigste opgave at overvåge, at Rådet konstant fastholder hensigten
som “forberedelse” … De fungerer på en særlig måde som forbindelsesled
mellem Sollogos og det livsvæsen, der besjæler stjernebilledet Vægten.
De forbinder de to store energicentre med Planetlogos.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, 278-279

... der er antydet eksistensen af fem triangler:
a. Den, der opstår ved vekselvirkning mellem de tre Aktivitetens Buddhaers energier, som danner en triangel, der er tæt forbundet med
planeten Saturn.
b. Trianglen bestående af de tre stråler, som de tre buddhaer arbejder
igennem.
c. De tre planeter, der er forbundet med De Tre Herrer for tre stråler,
og som de udtrykker deres motiverende energi igennem.

21 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 433
22 Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 413-414
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d.+e. To forbundne triangler, der er skabt af de seks stjernebilleder, som de

tre Aktivitetens Buddhaer modtager den nødvendige energi fra, og som
de på en særlig måde er forbundet med iflg. deres individuelle karma.
De to forbundne triangler er oprindelsen til den sekstakkede stjerne,
der er et velkendt åndsvidenskabeligt symbol.

Iflg. analogiloven findes der en anden særdeles vigtig triangel i menneskets
legeme, og den har (esoterisk set) tilknytning til det emne, der behandles
her:
a. Pandecentret, der formidler den styrende energi i personligheden.
b. Halscentret, der er særligt aktivt hos nutidens mennesker, og det
beviser, hvor vellykket Aktivitetens Buddhaers skabende arbejde
er. Centret har en symbolsk mini-triangel, som er værd at lægge
mærke til: Skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlerne.
c. Rodcentret ved rygsøjlens basis. På et bestemt trin i udviklingsprocessen aktiveres det af den energi, der udsendes af Aktivitetens
Buddhaer. Det er den mindst aktive påvirkning i øjeblikket. Det er
en energi, der strømmer imod det fjerde naturrige, men ikke imod
det enkelte menneske. De ophøjede livsvæsener arbejder gennem
større grupper, for ellers ville deres kraft være destruktiv.23
4. Verdensherren – Buddha – Kristus
(midlertidig triangel ved Wesak-ceremonien)
Når det gælder Wesak-ceremonien, skal der gøres opmærksom på, at Buddhas årlige
tilbagevenden for at velsigne menneskeheden og give sit budskab om visdom, lys
og kærlighed (Buddha kommer fra selve guddommens hjerte) er det et ydre tegn
på og garanti for den indre guddommelige styrelse og åbenbaring i den nuværende
verdenscyklus på 2.500 år. År efter år kommer Buddha igen. I et kort øjeblik minder han menneskeheden om, at Gud eksisterer og elsker mennesket, at Gud ikke
har glemt menneskeheden, at Universets hjerte er evig barmhjertighed, og at mennesket ikke er alene. For at udbrede erkendelsen og gøre tilsynekomsten mulig
skabes der en energitriangel, der er fokuseret gennem tre åndelige individualiteter,
som anerkendes både i Østen og Vesten. De er kendt af troende inden for alle trosretninger. De tre er:
1. Verdens Herre, “Den gamle af dage”24, Sanat Kumara, Planetlogos,
Melchizedek, som Kristus refererede til, da han sagde: “Jeg og min
Fader er ét”.
2. Buddha, Den oplyste, Åbenbareren af lyset og visdommen, som når
menneskeheden fra kilder, der er langt højere end Planetlogos. Buddha er “gudernes sendebud”.
3. Kristus, Faderens søn, Verdensfrelseren, Forløseren. Han, som er
blevet hos menneskeheden, og som vil “samle sine får i sin fold”.
Kristus er Kærlighedens Herre.

23 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 280-281
24 Daniels bog, kap. 7,9
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Via de tre højtstående væsener, hvis natur er strålende lys og kærlighed, kan menneskeheden i nogen grad opfatte det guddommeliges natur. De er mere højtstående,
end man véd eller forstår. Menneskets intelligens og aspiration kan i bedste fald
fornemme deres egentlige natur. Deres åndelige kraft skal nedtrappes, for at menneskeheden kan tåle styrken i den energipåvirkning, de udsender.25
5. Manuen – Kristus – Mahachohanen
6. Devaerne af 6. orden
– er astralplanets devaer, og de er primært beskæftiget med kræfterne bag de fænomener, der kaldes kærlighed, seksuelle drifter, instinkt eller drifter og motiv, som
senere kommer til udtryk på det fysiske plan som forskellige aktiviteter.
Den positive vibration, der begynder på astralplanet, skaber resultater på det fysiske plan, og derfor arbejder det udviklede menneske, hvis det overhovedet er
beskæftiget med devaerne, kun på astralplanet og med det positive aspekt.
Devaerne af 6. orden er, som man kan forvente, nært knyttet til devaerne af 2. orden på det monadiske plan og til hjertecentret hos den himmelske skabning, for de
befinder sig på denne skabnings stråle. De er også forbundet med devakræfterne
på det buddhiske plan, og i de tre store devaordener er der en kraftfuld triangel af
elektrisk energi – dvs. af de tre typer elektricitet, der omtales i åndsvidenskaben.
Man skal huske, at den afbalancerende energitype (der endnu er ukendt) strømmer
på nuværende tidspunkt ind fra det buddhiske plan, hvor trianglernes toppunkt
befinder sig.26
... de energier, der krydser hinanden i planetens æterlegeme på det nuværende
tidspunkt, er et netværk af kvadrater. Når skabelsesprocessen er gennemført, og
evolutionen har opfyldt sin opgave, vil kvadraterne blive til et netværk af triangler.
Det skal naturligvis forstås symbolsk. I Åbenbaringens Bog, som blev dikteret
for 1.900 år siden af den discipel, der i åndsvidenskaben er kendt som mesteren
Hilarion, er der en henvisning til “den firkantede by”. Planetens æteriske legeme er
en arv fra det tidligere solsystem, og hensigten er at forvandle det til et netværk
af triangler i det nuværende solsystem.
I det næste solsystem (det tredje og sidste), hvor Gud gør sin vilje til virkelighed,
vil æterlegemet fra begyndelsen være et netværk af triangler, men det vil blive forandret til et netværk af forbundne cirkler som udtryk for virkeliggørelsen af de tæt
forbundne relationer. I det nuværende solsystem er udviklingen for æterlegemets
vedkommende at udvikle en kontakt mellem alle tre punkter i de enkelte triangler,
så de danner en nifoldig forbindelse og en nifoldig energistrøm. Ni er indvielsens tal,
og på det tidspunkt, hvor et bestemt antal disciple har taget de ni mulige indvielser,
vil triangelgruppen i det planetariske æterlegeme være fuldkomment.27
7. ... lidelserne og problemerne i 4. naturrige – menneskeriget
– vil slutte på to måder: For det første ved at afbalancere de tre naturrigers kræfter
(5. naturrige [det åndelige], menneskeriget og dyreriget), og for det andet ved at
det 5. og det 4. afviser den tiltrækningskraft, der udgår fra de tre lavere naturriger
(mineral-, plante- og dyreriget, som i denne forbindelse udgør en enhed). Dermed
dannes der krafttriangler, og når de er afbalanceret, opnår man de ønskede
resultater.28
25
26
27
28
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D. Menneskelige triangler
1. Trefoldig politisk struktur: Den lovgivende magt – Den dømmende
magt – den udøvende magt.
2. Tre politiske ledere: Præsident/statsminister – udenrigsminister –
indenrigsminister.
... der findes en ashramisk aktivitet, som disciple i deres hjernebevidsthed intet kender til før efter tredje indvielse, og resultaterne fornemmes kun svagt, men bliver
i stigende grad mærkbare. Aktiviteten har relation til samspillet mellem Shamballa
og Hierarkiet, men ikke mellem Hierarkiet og menneskeheden. Den har relation
til hensigten og planen, hvor planen er et redskab for hensigten. Virkeliggørelsen
sker via den triangel, der dannes af en mester og hans to seniordisciple, eller den
dannes af tre mestre, der er på den samme stråle – eksempelvis mesteren Koot
Hoomi og hans ashram, Djwhal Khul og hans ashram plus en tredje ashram.
I alle eksoteriske grupper, der er forbundet med en ashram, er der altid en gruppeleder og to andre, som udgør en modpol til eller skaber en analogi med den højere
triade. Det er en del af Hierarkiets tilsynekomst, der gør hurtige fremskridt.
Det er meget vigtigt at forstå, at trianglernes funktion er en nødvendighed. Det
skal betragtes som et vink til studerende, der arbejder inden for politik, hvor alle
nationer har en valgt leder, og en indenrigsminister, der har ansvar for de indre
anliggender, og en udenrigsminister, der har ansvar for relationerne til udlandet.29
3. En triangel dannet af tre personer: Fader-Moder-Barn.

E. Triangler i det indre menneske
1. Monade – Sjæl – Personlighed
... I menneskets æterlegeme gentages processen i en energitriangel, som består
af relationen mellem monaden, sjælen og personligheden.
Det vil være klogt at tænke på, at det er instrumentet, der forandrer sig, og at
forandringen af kvadrater til triangler intet har at gøre med energierne eller med
centrene bortset fra, at det bliver meget lettere for energierne at strømme gennem
en triangelgruppe i æterlegemet end – som tilfældet er nu – at strømme rundt gennem et kvadrat eller et netværk af kvadrater.30
2. Universel bevidsthed – Gruppebevidsthed – Individuel bevidsthed.
3. Åndelig triade (Atma – Buddhi – Højere manas)
4. Trefoldig sjæl (de egoiske blades tre lag)
5. Trefoldig tænkeevne (Højere tænkeevne – Tankens søn (sjælen) –
Konkrete tænkeevne)
29 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 282-283
30 Alice A. Bailey: Telepati, s. 153-154
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6. Trefoldig personlighed (Mental – Astral – Fysisk)
... hvert center har en central energitriangel. En af de tre energier udtrykker formens besjælende liv. En anden udtrykker bevidsthedens kvalitet. En tredje – det
dynamiske, integrerende livsvæsen, der fastholder formen og bevidstheden i et
meningsfuldt livssyn – betinger formens udstråling, dens respons eller mangel på
respons over for de øvrige energier, den generelle karakter af det iboende liv og
energiens skabende evne.31
7. Triangler af centre (chakraer)
a. Under mellemgulvet: Rodcentret – Sakralcentret – Solar-plexus
centret.
b. Over mellemgulvet: Hjertecentret – Halscentret – Hovedcentret.
c. I hovedet: Centret mellem øjenbrynene (ajna) – Hovedcentret (sahasrara) – Alta major-centret.
8. Trefoldig rygsøjlekanal (Ida – Pingala – Sushumna)
9. Trefoldig kundaliniild
Rodcentret ved rygsøjlens basis (det laveste center, som mennesket er nødt til at
beskæftige sig bevidst med) er særlig interessant, fordi det er det oprindelige center
for tre energistrømme, der bevæger sig op og ned langs rygsøjlen. Den tredobbelte
kraftstrøm har en interessant parallel, som den intuitive studerende selv kan finde
frem til, men der kan gives nogle få vink. Den trefoldige energikanal består selv af
tre punkter, der er af allerstørste interesse (for nu at formulere det sådan, at det
giver mening for den interesserede), og de er:
a. Rodcentret ved rygsøjlens basis.
b. Alta major centret ved den øverste del af rygsøjlen.
c. Hovedcentret på issen.
Derfor er den et miniaturebillede af hele evolutionen af ånd og stof, fordi:
a. Rodcentret svarer til personligheden.
b. Centret i midten svarer til sjælen eller tænkeren.
c. Hovedcentret svarer til monaden.
Rygsøjlens ild i evolutionen repræsenterer en parallel til sutratmaen med de tre
punkter: Monadens auriske æg, dens udgangspunkt – sjælens auriske æg, midtpunktet – legemet eller den faste form, dens laveste punkt.32
Solar-plexus centret ... er på en særlig måde forbundet med to andre centre: Hjertecentret og pandecentret, og de danner på nuværende tidspunkt en interessant
triangel af energier i menneskelegemet, og trianglen har Hierarkiets opmærksomhed.
Fra sjælen foregår der en nedstrømning af energi via pandecentret til hjertet, og
det svarer til den grad af kontakt, aspiranten har med sin sjæl.
Det giver tre resultater:

31 Alice A. Bailey: Telepati, s. 167
32 Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1056-1057
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a. Hjertecentret stimuleres.
b. Hjertet reagerer, og det medfører, at pandecentret stimuleres, og
det medfører, at personligheden til sidst erkender gruppebevidsthed.
c. Hjertecentret i midten af hovedcentret vækkes.
Alt dette bliver imidlertid nemmere, når aspirantens solar plexus center har nået
et vist udviklingstrin, fordi det har sin egen direkte påvirkning af hjertet og en
sekundær virkning på pandecentret. Der findes derfor to vigtige triangler, der skal
tages i betragtning.
Hjertecentret i hovedet

Pandecentret

Hjertecentret

Solar Plexus centret33
... når den latente tredobbelte kundaliniild stimulerer de tre primære centre (hovedcentret, hjertecentret og halscentret) dannes der en triangel. Den vækkes og stiger
op gennem den tredobbelte kanal i rygsøjlen og dermed aktiveres de enkelte centres
skjulte ild-energi. Som konklusion kan man sige, at når centrene er forbundet, eller
når deres aktivitet skaber syntese, opstår den fuldkomne integration. Det er et uhyre
vigtigt emne, som de, der studerer meditation og befinder sig på udviklingsvejen,
skal beskæftige sig med og realisere i praksis. Faktorerne er:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De tre lag kronblade
De tre legemer
De tre primære centre
Den trefoldige kundaliniild
Den trefoldige rygsøjlekanal
De tre hovedcentre: Pinealkirtlen – Hypofysen – Alta major-centret34

Triaderne svarer til den menneskelige naturs tre dele:
33 Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 167-168
34 Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s.1030. Se også s. 1031
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a. Den fysiske natur: Huden og knoglestrukturen er analoge med menneskets fysiske og æteriske legeme.
b. Den sjælelige natur: Blodkarrene og kredsløbssystemet er analoge
med den altgennemtrængende sjæl, som strømmer ud til alle dele
af solsystemet, ligesom blodet strømmer til alle dele af det fysiske
legeme.
c. Den åndelige natur: Nervesystemet, der tilfører energi og strømmer
gennem hele det fysiske menneske, svarer til den åndelige energi.
I hovedet er der en analogi til det åndelige aspekt, den styrende vilje, monaden,
Den Ene ...
I den øverste del af legemet findes en analogi til den trefoldige sjælsnatur ...
I menneskets torso finder man også det trefoldige system ...35

IV. TRIANGLER OG INDVIELSE
1. ... der findes en bestemt åndsvidenskabelig årsag (iflg. lovene om
elektricitet) bag den kendsgerning, at enhver indviet, der præsenteres
for Indvieren, ledsages af to mestre – en på hver sin side. De tre
danner en triangel, der muliggør processen.36
2. ... ved fjerde indvielse er det ikke en stjerne, der skinner den indviede i møde, men en triangel. Og i trianglen vil man bemærke et iagttagende øje, og for første gang ser den indviede det allerhøjeste “øje
til øje”.37
3. Funktionen for de tre Kumaraer eller Aktivitetens Buddhaer.38
4. De tre solare mysterier: Elektricitet – Polaritet – Ild.
5. Det er nødvendigt for den indviede at benytte tre energier i en syntese, når der søges åbenbaring, og de er:
a. Den energi, disciplen udvikler
b. Den energi, der kommer fra den åndelige triade
c. Den energi, der findes i den ashram, disciplen er tilknyttet39

V. LOVEN OM MAGNETISK IMPULS
(Loven om pol-enhed)

Symbol: To kugler af ild forenet af en triangel af ild.40

35
36
37
38
39
40

Se emnet mere detaljeret i Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 161-164
Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 220
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 187-188
Se Alice A. Bailey: Indvielse - menneskelig og solar, s.120
Se Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 702
Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1112
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VI. ANVENDELSE AF TRIANGLER
– SKABELSE AF TRIANGLER
1. Meditation på triangler og kvadrater
... meditationens primære funktion er at gøre de lavere legemer så modtagelige og
sensitive over for vibrationer, at sjælen, eller solenglen, kan bruge dem og opnå
de ønskede resultater. Det indebærer, at der er en nedstrømning af kraft fra mentalplanets højere niveau (menneskes virkelige hjemsted) og en tilbagevirkende
vibration fra mennesket – spejlbilledet. Når de to vibrationer er afstemt, og samspillet er rytmisk, forløber de to meditationer samtidigt, og så kan det magiske skabelsesarbejde ske uhindret. Det er derfor klart, at hjernen er den fysiske parallel
til kraftcentrene på mentalplanet, og at mennesket skal skabe vibrationen bevidst
under meditationen. Når det sker, kan mennesket fungere som en bevidst skaber,
og arbejdet får derfor en tredobbelt karakter, for kraften cirkulerer nu frit gennem
tre centrale aktivitetspunkter:
o

For det første – den række kronblade i den egoiske lotus, som sjælen vælger at bruge eller er i stand til at bruge. Det afhænger af
målsætningen og sjælens udviklingstrin.

o

For det andet – det fysiske hjernecenter, der er aktivt under meditationen. Det afhænger også af menneskets udviklingstrin og det mål,
det ønsker at nå.

o

For det tredje – det kraftcenter, mennesket udvikler på det lavere
mentalplan, når det opbygger tankeformen og driver de bygmestre,
der kan reagere på vibrationen, til aktivitet. Det afhænger igen af
meditationens styrke, tonens kvalitet og kraften i den igangsættende
vibration.

Solenglens første handling er at danne en triangel, der består af solenglen selv,
mennesket på det fysiske plan, og det kraftcenter, som er resultatet af deres forenede indsats.41
... Disciplen skal derfor lære den esoteriske betydning af to velkendte symboler –
trianglen og kvadratet.
Tidligere blev de opfattet som symboler på den trefoldige sjæl og den firfoldige
personlighed, eller hvis disciplen havde tilstrækkelig viden: Den åndelige triade
og den firfoldige personlighed. Nu skal disciplen lære at se dem i et nyt lys og se
dem som en trefoldighed, der består af ashramen, sjælen og sig selv, og som et
kvadrat, der repræsenterer menneskeheden, det 4. naturrige. Kvadratet er derfor
et stort udadrettet symbol, og omkring det vil den nye meditation blive opbygget
... og hvis den følges, kan og vil den skabe grundlæggende forandringer i livet ...42

41 Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 913
42 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 156
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Det næste stadie opstår, når disciplen, der har betragtet ashramen som beskrevet
ovenfor og derfor imaginativt har betragtet Shamballa som en kendsgerning i sin
bevidsthed, vender sine tanker mod Hierarkiet eller mod sjælen. Husk altid, at
Hierarkiet ganske enkelt er sjælenes verden, at Hierarkiet kender planen og er
sensitiv over for hensigten, og at Hierarkiet konstant påvirker menneskeheden i en
skabende proces med det formål at udvide menneskets bevidsthed. Det er sjælen
– i sin reneste natur – en del af ....
Trianglens tredje punkt ... har at gøre med de refleksive overvejelser ...
Refleksionerne skal ikke foregå ud fra en opfattelse af ufuldkommenheder, kvalifikationer eller evner, fiaskoer eller succeser, men udelukkende ud fra opfattelsen af
samarbejdet med planen og med den guddommelige vilje og hensigt ...
Det fjerde stadie i meditationsarbejdet vedrører kvadratet, som– til formålet med
arbejdet – ganske enkelt skal betragte som et område for tjenestearbejde og erfaring
– dvs. erfaring i tjenestearbejde og ikke den enkeltes livserfaring.43
Et udsagn fra sjælen, disciplen, til personligheden:

I centret af Guds vilje står jeg.
Intet skal aflede min vilje fra Hans.
Jeg virkeliggør denne vilje med kærlighed.
Jeg udfører mit tjenestearbejde.
Jeg, den guddommelige triangel,
udfører denne vilje i kvadratet,
og tjener mine medmennesker.
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 164

“Det indre lysnet, som kaldes planetens æterlegeme, er i sit inderste
væsen et net af triangler, og når engang evolutionsprocessen er gennemført, vil nettet være færdigt. I øjeblikket er det hovedsagelig konstrueret af kvadrater, men det forandres langsomt, efterhånden som
den guddommelige plan virkeliggøres. De hellige planeters æteriske net
er stort set triangler, mens Solens netværk består af forenede cirkler.
Opgaven på Jorden i denne tid (set fra Planetlogos’ synsvinkel) er at
forandre planetens net og dermed langsomt forandre de eksisterende
kvadrater til triangler.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 433-434
43 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 160-161
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2. Triangler af lys og af den gode vilje
“Find to mennesker, der ønsker at samarbejde. Der er en enestående kraft
i en triangelrelation. Gud selv – står der i alle religiøse skrifter – er en treenighed af godhed, og mennesket kan gøre det samme i mikrokosmos,
finde to ligesindede mennesker og danne en triangel, der består af god
vilje, lys og åndelig udveksling. Hver af de to, man samarbejder med,
gør det samme, og på den måde kan den gode viljes netværk brede sig
ud over hele verden. Via det vil lysets kræfter være i stand til at arbejde,
og man vil, uanset hvor man er, have hjulpet og støttet.”
Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 383

... Dannelse af triangler af lys og god vilje berører reservoiret af æterisk energi, og
det vil automatisk og cirkulerende medfører fremskridt i det eksoteriske arbejde,
der udføres af mennesker med god vilje. Det er ikke den gode vilje i sig selv, men
dannelsen af energitriangler i planetens æteriske legeme, der bevidst kvalificeres
med god vilje ...
Man vil tydeligt kunne se, at det skabende arbejde – med dets intelligente og praktiske hensigt og evnen til, når det fungerer rigtigt, at forene de eksoteriske og esoteriske tjenestearbejdere i en åndelig indsats – i virkeligheden har sin oprindelse i
selve Shamballa ...
Senere, når et vedholdende og systematisk arbejde er blevet udført, og idéen er
almindeligt kendt af offentligheden, vil aktiviteten udgøre en vigtig del i den nye
verdensreligion og blive forstået bedre. Den vil have sin egen indre gruppe, der
vil arbejde helt subjektivt og opbygge triangler af lys og god vilje. Desuden vil
gruppen arbejde objektivt med en effektiv subsidiær aktivitet og styre aktiviteten
hos de, der opbygger det organisatoriske aspekt af triangler af praktisk god vilje
på Jorden. Tiden er endnu ikke inde. I nutiden ser man skabelsen af en generel
tankeform eller et kim, der vil spire og rumme begrebet. Senere, når det sande ydre
arbejde begynder, vil arbejdets styrke komme objektivt til udtryk, fordi Aktivitetens
Buddhaer efterhånden vil blive bevidste om eksistensen af tankeformen i sin natur
som lys og i sin kvalitet som god vilje. De vil føre deres liv ind i tankeformen, når
der opstår behov for det, og når nødsituationer kræver det. Efterhånden vil “Guds
vilje herske”, som reglen udtrykker det.44
3. Triangler til skabende meditation på lovene og principperne om Guds rige

44 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 285-286
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