De tre aspekter
- Den hellige treenighed –
Oversat af Jette Fogh Lokvig

Som mange verdensreligioner proklamerer, findes der en treenighed af hellige energier
bag alt der eksisterer, og hver af dem ses som en dimension af det guddommelige. Vi
ser det udtrykt i den kristne tro med vægten lagt på den hellige treenighed, mens den
samme opfattelse i Hinduismen rummes via tre fundamentale guder – Shiva-VisnuBrahma. Indenfor esoterisk nomenklatur bruges dog en mere omfattende beskrivelse til
at betegne denne hellige treenighed. Disse energier, kaldet de Tre Aspekter, bliver
forstået som levende bevidsthedsstadier (guddommelig og menneskelig) og vedrører
energierne Vilje-kærlighed-intelligens. De repræsenterer de tre primære livskvaliteter,
der udspringer af det Ene Liv og gennemsyrer (i varierende størrelser) alting.
Første Aspekt - Vilje
(Korresponderer med Faderen og Shiva)
Viljen er skabelsens igangsættende energi. Det er den målbevidste kraft bagved det
Ene Liv som det manifesterer sig i og som kosmos. Trappet ned til den menneskelige
eksistens’ jordiske plan, er det første aspekt energien bagved personlighedens
viljestærke natur, der egoistisk igangsætter aktivitet for at støtte sine ambitioner. På et
højere plan fremstår den som sjælens målbevidste tilskynder, der søger at igangsætte
handlinger, der har en opløftende effekt på andre mennesker.
Andet Aspekt – Kærlighed
(Korresponderer med Sønnen og Vishnu)
Kærlighed er den forenende kraft i al skabelse og er styret af Loven om Tiltrækning.
Betragtet ud fra et kosmisk aspekt er det kraften der sikrer, at alle ting bliver opfattet
som en del af en levende enhed – det Ene Liv. På et menneskeligt plan opstår det
andet aspekt i personligheden som ønske om og/eller oplevelse af personlig kærlighed.
På sjælens plan erfares det som en følelse af uselvisk kærlighed for menneskeheden,
og et ønske om at udtrykke denne kærlighed som en tjenestefunktion.
Tredie aspect – Intelligens
(Korresponderer med Helligånden og Brahma)
Universelt betragtet repræsenterer intelligens kendskabet til det Ene Liv og findes i alle
tings kerne..... stort som småt. Indenfor det meneskelige område manifesterer det tredie
aspekt sig som personlighedens intelligens, hvor det forsøger at manipulere tanker,
følelser og ydre omstændigheder som støtte for sin egoistiske agenda. Når det arbejder

gennem sjælen, forsyner det tredie aspekt disciplen med den viden, der støtter
intelligent handling i tjeneste for at forbedre menneskehedens vilkår.
Det er vigtigt at udvikle evnen til at skelne mellem de tre aspekter, mens vi rejser langs
den spirituelle sti. Vi må vi lære at iagttage denne hellige treenighed udfolde sig i vores
livsforløb såvel som i vores tankers og opfattelsers dynamiske natur. At kende de tre
aspekter til fuldkommenhed kræver, at vi hver især opdager dem i vores umiddelbare
indre og ydre liv.

