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DET TREDJE ØJE
Af Douglas Baker
Fra The Opening of the Third Eye
(Oversættelse Erik Ansvang)

Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad det tredje øje ikke
er. Det er ikke et æterisk chakra, selvom det er forbundet med de tre chakraer:
Pandechakraet, kronchakraet og alta major chakraet. Det tredje øje er ikke en
endokrin kirtel, selvom det er forbundet med både pinealkirtlen og hypofysen.
Det er i virkeligheden et organ, der spirer frem sammen med den integrerede
personligheds åndelige vækst. Det er resultatet af de tre nævnte centres samspil,
udstråling og overlapning.
Denne nye energihvirvel (se illustrationen) tiltrækker sig stof fra den højere
bevidstheds planer (atma-buddhi-manas planerne) og danner noget, der reelt bliver
til en stor linse med psykiske funktioner. Hvert chakra er en slags batteri. Alle tre
må være opladet og aktive, for at man kan ”tænde for pæren” − det tredje øje.
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Hvor kommer den elektriske energi til batterierne fra? Energien er tredobbelt og
har åndelig karakter. Den udgår fra sjælslegemet (kausallegemet), som er det
bevidsthedsredskab, der rummer menneskets sjæl. Man kender lidt til disse tre
energiers egenskaber, når de strømmer ind i menneskets aura. De kaldes atma,
buddhi og manas. De har ingen form − kun kvalitet − for sjælens sande natur er
kvalitet.
Hos det almindelige menneske kommer disse energier slet ikke ind i personligheden,
men hos det åndelige menneske kommer de ind i auraen gennem en energitråd
− en navlestreng, der kaldes antahkarana. Kun i højtudviklede personligheder,
integrerede og prøvede gennem indvielse, kan der etableres en stabil antahkarana,
som med stadig stigende kraft kan kanalisere sjælens energi ind i ”batterierne”
eller chakraerne.

Efter denne omtale af de tre batterier og deres ladning, er det relevant at afslutte
med et kort afsnit om, hvad der får det tredje øje til at fungere i praksis. De tre
”batterier”: Pineal, hypofyse og carotis, opladet af kroncentret, pandecentret og
alta-major centret, udgør tilsammen en esoterisk triangel med enorm kraft, og
belivelsen af denne triangel resulterer i en kraftfuld blanding af de tre primære
strålers energier: Vilje og kraft, kærlighed-visdom og aktiv intelligens. Det er åb
ningen og belivelsen af de tre centre (dvs. trianglen), der får den latente kraft i
alle tre til at manifestere sig og blive registreret som et strålende lys – hvilket kun
kan gøres ved hjælp af den teknik og strenge disciplin, som yogier og fremskredne
esoterikere kender.

4

I Alice A. Bailey: A Treatise on Cosmic Fire (side 1010-1) siger Djwhal
Khul:
”Når disse tre typer energi, eller disse tre centres vibration, begynder
at kontakte hinanden, opstår der et direkte samspil mellem dem. Dette
samspil danner efterhånden en hvirvel eller et kraftcenter, der sidder midt
i panden, og i sidste instans kommer til at ligne et øje, der ser ud mellem
de to andre. Det er den indre synsevnes øje, og den, der har åbnet det,
kan styre og kontrollere stoffets energi, se alting i det evige nu og på
den måde komme i berøring med årsager og ikke blot virkninger, læse
de akashiske optegnelser og se clairvoyant. Derfor kan den, der besidder
det, kontrollere de lavere bygmestre …

Det er ved hjælp af dette altseende øje at adepten på et hvilket som helst
tidspunkt kan komme i kontakt med sine disciple overalt – at han kan
kommunikere med sine kolleger på planeten, på vores planets polære
modsætning, og på den tredje planet, der sammen med de to andre
danner en triangel – at han kan kontrollere og styre bygmestrene og
holde enhver tankeform, han har skabt, inden for sin indflydelsessfære og
sørge for, at den udfører det tjenestearbejde, den er beregnet til – og at
han gennem den energi, der strømmer ud af øjnene, kan stimulere sine
disciple eller grupper af mennesker, hvor som helst og når som helst.”
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