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TREDJE INDVIELSE
Af M. Temple Richmond
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(Oversættelse Ebba Larsen)

(Beskrivelsen af tredje indvielse er baseret på informationer fra Alice A.
Baileys forfatterskab, og kilden til denne viden er den tibetanske mester
Djwhal Khul, der ofte kaldes Tibetaneren).

Indvielse − en langvarig proces
I forbindelse med denne specielle indvielse henvises der ofte til ”forklarelsen”,
og derfor er det vigtigt at huske processens generelle karakter. Indvielse er en
langvarig og omfattende proces, der strækker sig lige fra elementær selvkontrol
til beherskelse af de kosmiske love. På den lange rejse vil hver fase i indvielsen
medføre, at der i mennesket:

”− sker en stadig større realisering af oplevelsen af at være ét med
alt levende og en fundamental samhørighed med alle sjæle”.1
1 Alice A. Bailey: Indvielse, Menneskelig og Solar, s. 29
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I processen repræsenterer hver af indvielsens faser et skridt frem mod en større
bevidsthedsudvidelse. Med Djwhal Khuls ord:

”Indvielse er dybest set en række høje bevidste erkendelser, der
løbende udvides”.2
Som et resultat af at disciplene i stigende grad identificerer sig med alt eksisterende,
og pga. det ansvar, de har påtaget sig for at udføre det bedste for helheden:

”− giver indvielsesprocessen dem lidt efter lidt og i en bestemt
rækkefølge nøglen til al information, både systemisk og kosmisk.”3
I processen bliver de aspiranter til optagelse som medlemmer i Det Store Hvide
Broderskab, og på den måde foregår der en omfattende afbalancering af ansvar
og indvielse.

Det er sjælen, der indvies
Det er vigtigt at vide, at det er de energier, som disciplene selv har vækket og
anvender, der skaber resultater. Efterhånden som disciplene forsøger at tjene
menneskeheden og harmonisere den indre gnist, nærmer de sig et energiområde
i deres ashram. Energierne styrker og stimulerer til fremskridt på udviklingsvejen.
Det er muligt, fordi det i virkeligheden er disciplenes sjæle, der bliver indviet. Den
oprindelige betydning af ordet ”at indvie” er at ”begynde”, og på samme måde er det
sjælen, der sætter processen i gang med at udvikle disciplens forståelse. Indvielse er
derfor en proces, hvor personligheden bliver gjort opmærksom på det, som sjælen
ved. På den måde integrerer den tidligere så separatistiske personlighed lidt efter
lidt sine sjælskræfter, sjælsrelationer og sjælshensigt. Det er en kendsgerning, at
integreringen ændrer disciplens livskvalitet.
Uanset hvor omfattende bevidsthedsudvidelsen er, skal disciplen i en lang periode
fortsætte sin udvikling og sit arbejde inden for alle livets områder. Der findes ingen
romantisk flugtmulighed til fredelige tilstande. Mesteren Djwhal Khul siger om disciple, der indvies, at:

2 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 349
3 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 542
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”Indvielse indebærer ikke, at man forlader det arbejdsområde, man
er engageret i. Det betyder bare, at man får nye ansvarsområder og
muligheder, fordi man ved egen indsats er i stand til at se mere lys
og kan fungere fra et stadigt større område med flere muligheder”.4
Det er indlysende, at indvielse er langt mere end en imponerende begivenhed, som
mange forbinder med ordet ”indvielse”. For indvielse er:

”− en proces med en løbende integrering i kraftcentre, eksempelvis
i en mesters gruppe eller i Det Store Hvide Broderskab og senere,
når man opnår mesterskab, i Shamballa”.5
Integrering i disse kraftcentre betyder, at den indviede har nået en bevidsthedstilstand,
der giver resonans på erkendelsens høje niveauer.
Til trods for at man måske er klog nok til ikke at lægge for stor vægt på at vurdere
sin egen status på indvielsesvejen, så opfordres man alligevel til at foretage et forsigtigt skøn. Årsagen er, at evaluering af egen fremgang i discipelskabet kan virke
som en forhindring. Tibetaneren sagde:

”I bør afgøre (i det mindste forsøge på det), hvilken indvielse, der
ligger forude og derefter finde ud af det, I kan om indvielsen og dens
forudsætninger ved at i praksis at forsøge at bruge informationen”.6
På grund af at alle en dag i fremtiden skal gå igennem portalerne til tredje indvielse,
vil det være fornuftigt omhyggeligt at undersøge kravene, og hvad de indebærer.

4 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 542
5 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 755-756
6
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 665
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Generelle kendetegn i forbindelse med tredje indvielse
Som forberedelse til tredje indvielse må de personlige holdninger udelukkende være
orienteret mod helhedens behov. Når det enkelte menneske har opnået dette niveau,
vil det i virkeligheden gennemleve en proces, hvor man integreres i sjælenes rige.
Det betyder, at det bevidsthedsmæssigt forlader menneskeriget.
Tredje indvielse er tegn på, at mennesket har nået et stadie i en fysisk inkarnation,
hvor sjæl og personlighed er fuldt ud integreret. Det medfører, at personligheden
udelukkende fungerer som et redskab for sjælen, og derfor ikke længere står i vejen
for et tjenestearbejde eller for et åndeligt liv. På det tidspunkt er der mulighed for
at blive accepteret som ægte hierarkisk medarbejder, fordi personlighedens mange
svagheder, der gjorde tjenestearbejdet mindre pålideligt, er blevet ryddet af vejen.
Når personlighedens svagheder endeligt er bearbejdet og fjernet i tiden op til tredje
indvielse, kan ethvert menneske for første gang blive betroet at tænke og handle
bevidst i sjælens verden – den kausale verden. Det er grunden til, at Det Store Hvide Broderskab betragter tredje indvielse som den første. Det betyder, at det − på
trods af at det er den første store bevidsthedsudvidelse for disciplene − alligevel er
første gang, at de er til disposition for virkelig hierarkisk bevidsthed. Det er årsagen
til, at tredje indvielse også kaldes den første store indvielse.

Sirius
Det er desuden vigtigt at vide, at tredje indvielse også betragtes som den første
store indvielse til ”Sirius-livet” og til ”Logen for guddommelige skabninger”, der
arbejder fra de høje centre, som Djwhal Khul har omtalt. Djwhal Khul har givet en
oplysning7, der er særlig relevant for forståelse af, hvordan kraften strømmer fra Det
Store Hvide Broderskab til Sirius. Han oplyser, at tredje indviede bliver aspiranter
til Sirius-logen. Alle disse stadier kan muligvis opfattes sådan, at det er tredje indvielse, der åbenbarer et mere omfattende og initiativrigt perspektiv, der fører til en
højere erkendelse for den indviede. Oplysningen om aspirantskab til Sirius-logen
viser tydeligt, at der i forbindelse med tredje indvielse skabes en grundlæggende
relation til de Sirius-energier, som den indviede får kontakt til på dette niveau.
7 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 421-422
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Før fantasien vedr. Sirius og tredje indvielse løber løbsk, er det vigtigt at huske,
at tredje indviede er sjælsintegrerede personligheder, der har ansvaret for at kvalificere og tilpasse evolutionsplanen til menneskehedens eksisterende behov, for
på den måde at sikre en gradvis og kontinuerlig manifestation af planen. Selvom
forbindelsen til Sirius er en særlig psykologisk og åndelig faktor for tredje indviede,
er de meget engageret på planeten Jorden i et tjenestearbejde for at forbedre de
vilkår, der eksisterer på ethvert tidspunkt i evolutionens forløb. På denne måde
fokuserer tredje indviede deres tjenestearbejde på at forbedre koordineringen af
menneskets indsats med den større evolutionsplan.
Der er risiko for, at det tjenestearbejde, der udføres, bliver en kedsommelig gentagelse med et begrænset perspektiv, for det skal udføres inden for det almindelige
menneskes bevidsthedsområde. Men det er disciplenes opgave at udføre denne
del af den planlagte vision. Man kan uden tvivl sige, at når tredje indviede af og
til har hovedet i skyerne (og i nogen grad i samspil med Sirius-kræfterne), så har
de samtidig fødderne solidt plantet på jorden for at deltage i løsningen af menneskehedens almindelige problemer.
Åndens liv
Tredje indvielse repræsenterer imidlertid et forholdsvist højt åndeligt stadie af integrering, hvis man ser det i forhold til menneskehedens samlede evolutionsforløb.
Ved denne indvielse afsluttes den lange kamp for at sejre over dualiteten mellem
sjæl og personlighed og på at integrere dem. Et godt resultat er opnået, og den
indviede går videre og tager nu fat på processen med at integrere ånd, sjæl og
personlighed. De indviede bevæger sig derefter hen imod integrering med ånden
(monaden), og det kræver en endnu større og klarere erkendelse af syntese end
den, der har tilknytning til sjælsbevidsthed. Det er forklaret på følgende måde:
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”− ved tredje indvielse begynder de indviede at forstå åndens liv
eller det højeste aspekt, og indtil dette tidspunkt har de først givet
udtryk for formens liv og derefter for sjælens liv i formen”.8
Ånden (monaden) svarer til det højeste aspekt, og når dette niveau erkendes, viser
det, at de indviede er i stand til at opnå en øjeblikkelig og intuitiv opfattelse af det
guddommelige livs natur, samtidig med forståelsen af dets formål og retning. Det
er en meget sjælden begivenhed, hvis man ser den i relation til menneskehedens
generelle åndelige udvikling. Alligevel siges det, at tredje indvielse er det esoteriske
mål for menneskeheden.

Tredje indvielses specifikke kendetegn
I de trinvise processer, der skal mestres på de forskellige planer, markerer tredje
indvielse et trin op til det område, hvor der stræbes efter solsystemets mentalplan.
Man skal huske, at alle solsystemets planer er underplaner af det, der kaldes det
kosmisk fysiske plan. Ord som ”mesterskab på solsystemets mentalplan” kan have
et præg af overvældende storhed i et større perspektiv, og derfor har den slags ord
kun mindre betydning. For de stræbende aspiranter, disciple og hele menneskeheden
repræsenterer tredje indvielses domæne ikke desto mindre en opadstræbende forandring i interesser, metoder og prioriteringer.
Hvor anden indviede har haft travlt med at få kontrol over den astrale natur, så opnår
tredje indviede kontrol på tankens plan. Tredje indviede fokuserer opmærksomheden
på tankelivet, fordi de ved, at energierne styres med tænkeevnen. Når de tager
ansvaret for at styre disse energier på en intelligent måde, viser de, at de har lært
lovene om, hvordan man skaber tankeformer. De har kapacitet til at bearbejde tankestof, og derfor har de fuld kontrol over mentallegemet.
Tænkeevnen spiller en vigtig rolle i livet for tredje indviede, for tænkningen skal
fortolke de guddommelige sandheder og videregive de ashramiske hensigter, for
8 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 351
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på dette udviklingsniveau responderer tænkningen primært på idéer, intuitioner og
impulser, der kommer fra sjælen. Tredje indviede bruger tænkeevnen til kontrol, for
de forsøger at være centreret. Til sidst kan de helt bevidst styre alle indstrømmende
energier. Det er ikke alene en opgave for tredje indviede, for denne opgave indgår
i det hierarkiske arbejde. Det er også en opgave, som mestrene har forpligtet sig
til, og som de konstant instrueres i. Ligheden i bestræbelserne mellem det, der
tankemæssigt optager tredje indviede, og det, der optager mestrene i Det Store
Hvide Broderskab, viser, at de opnår en voksende samhørighed, som denne indvielse
skaber. Når der ikke er separatistiske personlighedstendenser hos tredje indviede,
kan en nærmere integration i en ashram finde sted. Desuden er tredje indviede i
stand til at bruge modtageligheden korrekt, fordi de responderer rigtigt på de hierarkiske hensigter og på impulserne fra deres egen sjæl.

Gruppebevidsthed
Det astrologiske tegn Vandbæreren, der lader livsenergierne strømme ud til alle
for at stimulere til at arbejde for det fælles gode, repræsenterer den type gruppebevidsthed, der er forudsætningen for væksten af kontakt og samarbejde med
indre oplyste bevidstheder. Den tibetanske mester har oplyst, at Vandbæreren, er
forbundet med tredje indvielse. Han siger, at:

”− i Vandbæreren virkeliggøres sjælens langvarige arbejde, og
disciplen på det faste kors afslutter sine erfaringer. Derefter tager
mennesket tredje indvielse og frigør sig fra personlighedens kontrol.
De to næste indvielser tager mennesket på det kardinale kors”.9
Det skal forstås sådan, at når man skifter til gruppebevidsthed og opnår frihed fra
personlighedens kontrol, så befinder man sig normalt i en tilstand, der kan symboliseres med ordene ”i Vandbærerens tegn”. Derfor kan alle disciple – uafhængigt af
om de har markante placeringer i Vandbærerens tegn i deres fødselshoroskop − nå
frem til et stadie af væren ”i Vandbærerens tegn” eller i gruppebevidsthed. Det er
denne Vandbærer-tilstand, der repræsenterer afslutningen på sjælens lange kamp,
der er gennemført for at skabe den rigtige relation mellem sjæl og personlighed, og
for at gøre sig fri af den trefoldige personligheds ældgamle autoritet. I virkeligheden
henviser navnet for denne indvielse − ”forklarelsen” − til personlighedens frigørelse fra:
9 Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 137
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”− den tiltrækning, der medfører fangenskab
i de tre lavere verdener”.10
Denne udvikling er karakteristisk for tredje indvielse og markerer et afgørende
vendepunkt i alle indviedes liv.
I Vandbærerens tegn
Der kan være en anden årsag til, at Vandbærerens tegn rent astrologisk er til
stede − eksempelvis når et menneske ifølge sjælens plan er bestemt til at blive
konfronteret med tredje indvielses prøver. Derfor vil Vandbærerens tegn have en
markant plads i fødselshoroskopet. Pladsen kan vise sig på flere måder − f.eks.
ved at Solen, Månen, Ascendanten, Medium Coeli (himlens midtpunkt), eller andre
astrologiske aspekter har relation til Vandbærerens tegn.
I løbet af det 21. århundrede vil alle − som en konsekvens af den konstante baggrundsstimulering skabt af forårsjævndøgnets bevægelse gennem Vandbærerens
tegn − have mulighed for at være ”i Vandbærerens tegn”, efterhånden som Vandbærerens tidsalder skrider frem. På grund af energien fra dette stjernebillede, dets
repræsentative tegn og den nuværende fase i det store astrologiske år, vil mange
op-dage, at det er muligt og attraktivt at stræbe efter tredje indvielses niveau. Når
et stadig større antal disciple tager tredje indvielse, vil det få en positiv virkning på
planetens liv og på verdens begivenheder. Og alene af den grund er det et vigtigt
mål at stræbe imod.

10 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 438
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Tredje indvielses proces
Ved tredje indvielse forøges mængden og kvaliteten af energistimulering i sammenligning med de to foregående indvielser. For første gang står disciplen foran repræsentanten for Planetlogos, Sanat Kumara, der er indvieren ved tredje indvielse.
Med Sanat Kumara som mellemled modtages energier fra Shamballa – centret hvor
Guds vilje er kendt. Ifølge åndsvidenskaben bliver disciplen påvirket af en kraftig
elektrisk spænding. Derfor er det nødvendigt, at mestrene og Kristus fungerer som
mellemled i denne aktivering, der som afslutning på processen medfører, at disciplen opnår sjælsbevidsthed.
Det foregår på de tre højere underplaner af mentalplanet. Derfor er det fjerde underplan af mentalplanet det vibrationsniveau, hvorfra aspiranten første gang går
gennem døren til denne indvielse. Der lægges vægt på den mentale natur og på
evnen til at mestre de mentale kræfter ved denne indvielse, for det er centrene
i hovedet, der nu stimuleres med særlig fokus på pandecentret (ajna-centret).
Når man tænker på, at det er 1. stråles energier fra Shamballa, der strømmer via
Sanat Kumara ind i den indviede og fokuserer aktiviteten i pandecentret, kan man
tydeligt se, at en grundig forberedelse har afgørende betydning. En dybtgående
personlighedskontrol er nødvendig, før denne aktivering kan udføres sikkert. Derfor
siges det, at inden man kan tage tredje indvielse, skal personlighedens interesser
udelukkende være koncentreret om det bedste for helheden.
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Pandecentret
Pandecentrets rolle får ny betydning på dette afgørende tidspunkt på indvielsesvejen,
fordi centrets funktion i tjenestearbejdet bliver endnu mere omfattende. I løbet af
selve indvielsesprocessen, og ved et særligt højdepunkt, koordineres pandecentret,
hovedcentret og kausallegemet. Det er første gang, de indviedes natur organiseres
sådan, at funktionerne baseres på en direkte forbindelse fra hovedcentret til den
åndelige triades højeste punkt. Pandecentret tiltrækker de energier, det har fået
kontakt til, og derefter fordeles energierne i relation til tjenestearbejdet. Djwhal
Khul siger om dette punkt, at ved tredje indvielse:

”− begynder disciplene bevidst og aktivt via pandecentret at styre
de energier, der bliver tilgængelige, og retter dem mod menneskeheden som helhed.”11
Fire energityper
Det siges, at det drejer sig om fire energityper: Energien fra den indviedes egen sjæl,
energien fra den ashram, som den indviede er knyttet til, energien fra Det Store
Hvide Broderskab, og en speciel energi, som Sanat Kumara overfører til disciplen
under tredje indvielse. På denne måde kan man se forandringen af pandecentrets
funktion, der tidligere på udviklingsvejen havde ansvaret for styringen af energierne
fra den integrerede personlighed. Nu bliver det en indstrømning og udstrømning af
meget højere vibrationer, der ikke kan opfattes klart af personlighedens legemer.
Derfor er det indlysende, at den tredje indviede:

”− konstant forsøger at lære, hvordan disciplene skal bruge pandecentret, og hvordan de bevidst og med forståelse skal arbejde med,
absorbere, forvandle og fordele energi, og det er deres vigtigste
ashramiske tjenestearbejde.”12
11 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 684
12 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 686
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Processen baner vejen for indvielser efter tredje indvielse, og det er i selve processen,
at Sanat Kumara styrer de ydre planetariske energier fra sit pandecenter til disciplens
hovedcenter og derfra til disciplens pandecenter.

”Derefter føres energien ud i det forudbestemte tjenesteområde.”13
På denne måde gennemføres opgaven inden for rammerne af tredje indvielse −
ikke alene ved at øge det område, som den enkelte discipels pandecenter har nået,
men den bestemmer også stadier for udviklinger, der vedrører det næste center.
Ved tredje indvielse og fremover lægges vægten på evnen til at modtage og fordele
energier på en intelligent måde. I mange tilfælde vil det være pandecentret, der
gennemfører opgaven som mellemled for mentallegemet.

5. stråles energi
Det er muligt til dels at lette pandecentrets øgede fokusering og funktion ved at
bruge 5. stråles energi, der er karakteristisk for tredje indvielse. Den tibetanske
mester forklarer, at tredje indvielse er gennemstrømmet og betinget af en kollision
af energier og udstrømninger fra 5. stråle, på samme måde som første og anden
indvielse blev gennemstrømmet af henholdsvis 7. og 6. stråles energier. Ved tredje
indvielse skaber 5. stråle − strålen for videnskabelig og konkret tænkning − store
virkninger i måden at tænke på, og det gør det muligt for den indviede at bruge
energien som et vigtigt redskab i tjenestearbejdet. Det er en vigtig kendsgerning,
at pandecentret, der er en vigtig formidler af den mentale natur, kontrolleres og
dybest set betinges af 5. stråle, både generelt af menneskeheden og af disciplene.
At den desuden fremmer opvækkelsen af dette center i forbindelse med indvielsen
er ikke en overraskelse.
13 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 685
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Djwhal Khul forklarer, at 5. stråle er
identisk med substansen på mentalplanet. Udtalelsen indebærer, at udstrømningerne fra planerne kan betragtes
som sekventielle fra den højeste til
den laveste vibrationsfrekvens, og i
denne rækkefølge er mentalplanet det
femte, når man tæller nedad fra den
oprindelige kilde − det logoiske plan
(adi-planet). På denne måde er 5.
stråles vibrationsfrekvens det, der skaber mentalplanet. 5. stråles frekvens
har en iboende tendens til at skabe
tanker, forme dem, tilpasse dem og til
at gøre dem klare og tydelige. 5. stråle
er den tankeform, der omformer energi
til en konkret kraft, og det medfører,
at alle indtryk – uanset om de befinder
sig i eller uden for menneskets opfattelsessfære − har karakter af mental
aktivitet. Hvis det opfattes på denne
måde, er det indlysende, hvorfor kravet
om at have kontrol over den mentale
naturs konstante aktiviteter (og over
forandringerne i tænkningens princip,
der blev omtalt tidligere) er så vigtig ved tredje indvielse.
Adgangskrav
En af de udfordringer, der er uløseligt forbundet med tredje indvielse, har relation til
5. stråles øgede påvirkning. Efterhånden som den mentale kraft øges og illumineres
både indefra og udefra, bliver substansen i mentallegemet styrket og vitaliseret.
Dertil kommer, at de tankeformer, der cirkulerer i de enkelte menneskers mentale
omgivelser, begynder at få stadig større tiltrækning. Tilsyneladende får de en
betydning, der er højere end deres egentlige værdi. Djwhal Khul kalder disse tankeformer, der har fået tilført energi, for ”elektrisk tankespind”, der stammer fra
aspirantens egen tænkning, fordi de skinner med deres eget lys og tilslører det
større lys bag dem, og dermed skabes illusionen. Disciplen skal lære, hvordan man
undgår formålsløs fascination af det sekundære og reflekterede lys ved i praksis at
frigøre sig fra egne tankeformer. Det kræver øvelser, der udvikler stabil og subtil
skelneevne. Sådan er adgangskravet for tredje indvielse, fordi indvielsen konfronterer den søgende med en hel ny dimension til kontakt, viden og ansvar.
Lovene og mysterierne i det esoteriske univers
Den forøgede indstrømning af 5. stråles energi spiller igen en rolle for den voksende
forståelse og for det ansvar, der følger med tredje indvielse. Det siges, at denne
stråleenergi − den femte − er den:

”− der giver menneskeheden adgang (og navnlig den erfarne
discipel og indviede) til det gådefulde i Guds tænkning. Det er den
’egentlige’ nøgle til den universelle tænkning.”14
14 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 590
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Med denne nøgle kan den indviede få adgang til lovene og mysterierne i det
esoteriske univers. I virkeligheden kræver afslutningen på tredje indvielse en helt
speciel tilegnelse af åndsvidenskabelig viden. Man kan forvente, at denne åndsvidenskabelige forståelse har noget at gøre med de love, der hersker i hele den
kosmiske skabelse, men om det særlige ved denne viden siger Djwhal Khul:

”− denne højere form for undervisning kommunikeres ikke ved
hjælp af ord – hverken de talte eller skrevne.”15
Derfor kan man ikke forvente, at disse emner er beskrevet eller uddybet nogen
steder i nogen form for litteratur.
Loven om binding
Men måske gives der et glimt af den åndsvidenskabelige viden i relation til tredje
indvielse, når Djwhal Khul siger, at denne indvielses stråleenergi − den femte − også
kommer til udtryk som loven om binding. Denne lov hersker på det mentale plan, og
den har fået sin betegnelse, fordi 5. stråle har tendens til at fortætte tankeenergi til
form, selvom det kun gælder tankeformer. Derfor kunne man forvente, at de love
og mysterier, der bliver åbenbaret ved tredje indvielse, har relation til funktionen
af solsystemets mentalplan og måske også det kosmisk mentalplans funktion. Men
en interessant tilføjelse, der er værd at tage i betragtning, er den kendsgerning, at
loven om binding også kendes som loven om karma, og den forudsætter en lang
række aktioner og reaktioner samt fortid og fremtid, for at disciplen kan forstå den
åndsvidenskabelige viden, der kræves ved tredje indvielse.

15 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 334
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Loven om binding eller karma er den proces, som personligheden gennemlever i et
langt forløb af utallige inkarnationer, hvor kausallegemet bogstavelig talt formes. I
dette opbygnings- og tilpasningsarbejde ser man tydeligt 5. stråles funktion med at
fortætte energier til form. Loven om binding kommer til udtryk gennem 5. stråle,
der rummer den esoteriske metode til opbygning af de ønskede sjælsegenskaber
i kausallegemet.

Årsager og virkninger
Loven om binding styrer også tidspunkterne for reinkarnation. Sammen med denne
lovs rolle i opbygningen af kausallegemet, som kræver visdom, der er opnået gennem
inkarnationernes erfaringer, antyder denne kendsgerning, at den viden, man skal
forstå ved tredje indvielse, sandsynligvis har relation til studiet af cyklusser og til
loven om årsag og virkning, der fungerer gennem alle tidsaldre. Når man undersøger
årsagerne til begivenheder i en aspirants liv set i lyset af den guddommelige hensigt
fra tidspunktet for inkarnation og fremad, kan man lære følgende: At alle erfaringer
er nødvendige for at kunne tilegne sig de ønskede egenskaber til at gøre fremskridt i
udviklingsforløbet. Når man desuden ser processen fra den tidløse sjæls perspektiv,
så vil de årsager og virkninger, der relaterer den ene inkarnation til den næste,
være lige så tydelige.
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Selvom en tidsrelateret opfattelse af loven om binding kan forstås på denne måde
ved at studere en enkelt sjæls rejse, så vil den åndsvidenskabelige viden, der
kræves ved tredje indvielse, sandsynligvis også relatere til denne lov, hvad angår
meget større fællesskaber, som f.eks. grupper af sjæle, nationer, stater, planeter,
solsystemer og endnu større grupper. Den åndsvidenskabelige viden, der kræves på
dette niveau af indvielsesprocessen, indeholder i det mindste dette og utvivlsomt en
hel del mere. Denne viden er oprindeligt modtaget i så abstrakte og komplicerede
symboler, at den ganske enkelt er uforståelig for mennesker, der ikke har tredje
indvielse.

Monadestrålen
Samtidig sker der et andet udviklingsforløb, som er karakteristisk for tredje indvielse.
I dette udviklingsforløb absorberes disciplens personligheds- og sjælsstråler af monadestrålen. Processen finder sted − i det mindste hvad angår monadens absorption
af sjælsstrålen − på fjerde underplan af det monadiske plan. Den tibetanske mester
antyder, at denne vigtige proces kun sker delvist ved tredje indvielse og derefter
fuldt ud ved femte indvielse. Konsekvensen er:

”− at dualiteten endeligt og definitivt er overvundet.”16
Resultatet bliver et psykologisk og åndeligt stadie, der reflekterer, at de tidligere eksisterende og mangfoldige stråledominanser ophører. Derefter begynder monadens
stråle sin påvirkning. Indtil dette tidspunkt har den været relativ hvilende. Den
præger disciplens bevidsthed, som for første gang definitivt vejleder sjælen.
Det bør gentages, at alt det, der kan skrives og læses om åbenbaringer i forbindelse
med tredje indvielse, nødvendigvis ikke kan være i overensstemmelse med den
virkelige erfaring fra indvielsen og fra de efterfølgende stadier. Med den tibetanske
mesters ord kan problemet forklares på denne måde:
16 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 330
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”Når disciplen og den indviede gør fremskridt og går fra ét åbenbaringsstadie til det næste, så bliver det vanskeligere og vanskeligere at forklare ikke alene, hvad det er, der er åbenbaret, men
også selve åbenbaringsprocessen og de metoder, der bruges til at
skabe åbenbaringsstadierne.”17
Man må huske, at i disse studier, ser man blot glimtvis den ydre form. Mange har
oplevet at få at vide, at en rejse på en million kilometer begynder med det første
skridt. Det første skridt til tredje indvielse kan ganske enkelt være at overveje
mulighederne for indvielse ved at træne mentallegemet. Det er vigtigt at erkende
det, for det er trods alt en beskeden information, der er givet i denne artikel om
indholdet i de åbenbaringer, der gives ved tredje indvielse, for denne indvielse er
kun en lille begyndelse til en enorm stor kosmisk proces. Om det siger Djwhal Khul:

”Det er en elementær åbenbaring af den guddommelige hensigt, der
gives ved tredje indvielse. Kun det første stadie af den gådefulde
altomfattende hensigt åbenbares på dette tidspunkt. De resterende
seks indvielser åbenbares en efter en …”18

17 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 327
18 Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 439
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