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“Bedøm din succes på
hvad du måtte opgive for at få den.”

 Dalai Lama

  

 
“Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre

– vi har lånt den af vores børn.”
 

 

“Stilheden kan eksistere uden tale,
men tale kan ikke eksistere uden stilheden.”
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“Det letteste er at dø
− det er sværere at leve.”

 

“Verden har nok til at dække alles behov,
men ikke alles begær.”

Gandhi

 

“Menneskeheden som helhed har i denne tid
behov for stilhed som aldrig før.
Den har behov for mulighed for

at kunne opfatte den universelle rytme.”
Alice A. Bailey

 

“Der kræves ikke andet,
for at de onde kræfter kan erobre verden,
end at tilstrækkeligt mange mennesker

med god vilje ikke gør noget.”
Edmund Burke
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“Du skal selv være den forandring,
du ønsker i verden.”

Mahatma Gandhi 

 

“Visdom er stien til styrken,
eftertænksomhed er lyset på vejen.”

Michael C. Nielsen

 

“Menneskeheden som helhed har i denne tid
behov for stilhed som aldrig før.

Den har behov for mulighed til at kunne fornemme
den universelle rytme.”

Alice A. Bailey 

 

“Livet har ingen begyndelse
og derfor heller ingen afslutning.”

L. Rae Lake
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“Hvis man forsøger at være helt objektiv,
mister man indfølingsevnen.”

 

 
“Vi behersker naturen ved

at adlyde dens love”.
Roger Bacon

 

“Tænk blot på, hvilken forskel
det må gøre i en kulturs holdning,
hvis pengene ikke er den guddom,

som alle viljesløst ofrer til,
og som suverænt styrer alle skæbner.”

Allan Riis

 

“Enhver forudfattet mening
bør være bandlyst af videnskaben.”

Mémoire, oplæst i Académie des Inscriptions des Belles Lettres i 1859. 
[“Stædig fordomsfuldhed har ingen plads i videnskaben.”]
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”Vær opmærksom på den glæde,
der opstår, når livet møder formen.
Begær er i egentlig forstand stoffet,

der rækker ud efter ånden.
Vilje er ånd, der rækker ud efter stof.
Sorg og smerte hos mennesket opstår,
når stof begærer stof i stedet for ånd.

Stoffet retter sit begær indad mod sig selv,
og vi ser mennesker gribe efter materielle ting

og sanseoplevelser.”
 

“Energi er et livsaspekt.
Kraft er et bevidsthedsaspekt.”

Viola Petitt Neal

 

“’Øje for øje’ vil gøre hele verden blind.” 
Gandhi

 

“Det vigtigste spørgsmål for enhver studerende
drejer sig ikke om en bestemt lærers personlighed,
men om det mål af sandhed, han repræsenterer
og om den studerendes evne til selv at skelne

mellem sandhed, delvis sandhed og usandhed.”
Djwhal Khul
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Sig ikke:
“Jeg har fundet sandheden”

- men hellere:
“Jeg har fundet en sandhed”.

Kahlil Gibran

 

“Argumenter skal ikke tælles
men vejes.”
Annie Besant

 

“Da krige begynder i menneskets sind,
er det i menneskets sind,

at forsvaret for fred skal opbygges.”
UNESCO-fundats

 

“Lad dit daglige liv blive et eksempel
og din religion.”

Kahlil Gibran
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“Åndedræt har tilknytning til tid
og lyd til rum.”

Djwhal Khul

 

“Evokation har relation til magnetisme.
Invokation har relation til udstråling.”

Djwhal Khul

 

“Husk at det kan være en stor lykke
ikke at få sine ønsker opfyldt.”

Dalai Lama

 

“Visdom er åndens videnskab,
ligesom kundskab er stoffets videnskab.”

Djwhal Khul

 



10

Sokrates sagde til en elev, der ville fortælle ham noget:
 

“Har du haft det gennem de tre sigter:
1. Sandhedens,

2. Om det er godt,
3. Om det er nødvendigt.”

Sokrates

 

“Det ultimative mål med uddannelse
er ikke viden, men handling.”

Herbert Spencer

 

“Rum er et evigt væsen.”
Djwhal Khul

 

“Det er de utroligste ting, man får at høre,
når man taler med sig selv.”

Freud
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“Del ud af din viden.
Det er en måde at opnå udødelighed på.”

Dalai Lama

“Mange bruger hjernen til lagerrum
- den burde være et værksted.”

Piet Hein

“Kærlighed er ren fornuft og ikke
emotionel medlidenhedsfølelse,

der kommer til udtryk
gennem venlige handlinger.”

Djwhal Khul

“Lyt til dem, der søger sandheden
- vær forsigtig med dem, der siger,

at de har fundet den.”
 

“Rum og substans er synonyme udtryk.”
Djwhal Khul
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“For mennesket er der ingen tvivl om ”frelse”,
for ingen behøver at blive frelst fra andet

end sine egne fejltagelser og sin uvidenhed.”
  C.W. Leadbeater

“Medgang er lykke.
Modgang er udvikling.”

Karen Blixen

“Livskraft kommer til udtryk gennem hjertet
og benytter blodomløbet.

Bevidsthed kommer til udtryk gennem hjernen
og benytter nervesystemet.”

Djwhal Khul

“Naturen er den synliggjorte Gud.
Gud er den usynlige natur.”

Schelling
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“En person, der bruger ordet ‘tilfældighed’
er blot nået til grænsen for sin erkendelse.”

 Annie Besant 

 
“Vær åben for forandringer,
men gå ikke på kompromis
med dine inderste værdier.”

Dalai Lama 

 

 
“Lykke er ikke fravær af vanskeligheder,

men evnen til at magte dem.”
Djwhal Khul 

“Jeg så lyd og hørte billeder.”
Albert Einstein
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“Husk at det bedste forhold er et,
hvor kærligheden til hinanden

overskygger behovet for hinanden.”
Dalai Lama 

“Lyset er egentlig ikke noget, der åbenbarer,
men er i sig selv åbenbaringen.”

James Turrel

“Indvielse er en proces
- ikke en begivenhed!”

L. Rae Lake 

“Vi frygter altid det værste.
Hvis vi håbede på det bedste,

ville verden se meget anderledes ud.”
Piet Hein

“Det, du ved og tror på, skal du omsætte til handling.
Viden, der ikke leves, er spild af viden og liv.”
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“God vilje er menneskets første forsøg
på at udtrykke Guds kærlighed.

Dens virkning på Jorden er fred.”
 Djwhal Khul

“Et horoskop er ofte helt korrekt i sin beskrivelse
af den uudviklede og endnu ikke vågne,
men det er helt forkert, når det gælder

det højt udviklede menneske.”
 Djwhal Khul

Naturvidenskabens grundholdning er,
at hvis det ikke kan bevises,
så eksisterer det heller ikke,

men sandheden er …
”Fravær af bevis er ikke bevis på fravær”

 

“Forskerne forsker, fordi de er uvidende.
Hvis de ved, er der ingen grund til at forske.”
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“Andres reaktioner er ikke dit ansvar.
Det er dit ansvar at give dem styrke og ubundethed.

Bær derfor ikke ansvar som ikke er dine.”
Alice A. Bailey

“Kendsgerninger forandres ikke
fordi de benægtes”.

Annie Besant 

 

“Målet er ikke at fortabe sig
i den guddommelige bevidsthed.

Målet er at lade den guddommelige bevidsthed
gennemstrømme stoffet og transformere det.”

 The Mother - 15:p.91

“Hvis du forkaster Gud,
gør du noget andet til gud.”
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“Hvis en religion ikke er universel,
kan den ikke være evig!” 

Sri Aurobindo

“Evigheden er ikke et eller andet sted deroppe 
 den er her og nu.”

“Kærlighed er ikke en følelse,
men at tænke sjælsbevidst.”

“Negative iagttagelser af andre
er en refleksion af egen ufuldkommenhed.”

“Jeg er parat til at dø for en sag,
men der er ingen sag,

jeg er parat til at dræbe for.”
Mahatma Gandhi
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“Det, man opnår med vold,
kan kun beholdes med vold.”

Mahatma Gandhi

“Det drejer sig ikke om, hvor du kommer fra,
men hvor du er på vej hen.”

“Det fysiske legeme er
menneskets skoleuniform.”

“Den guru, der kan se tingene med dine øjne,
findes ikke.” 

John Lennon

“Fortæl aldrig et barn, at du HAR en sjæl.
Lær det, at du ER en sjæl, og du HAR en krop.”

George Macdonald
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”Jeg lever i en landsby, men holder øje med Universet.
Vi skal leve internationalt og være dansker.

Vi skal tænke globalt og handle lokalt.
Vi skal udvikle os fra at være provinsielle

til at være verdensborgere”.
Thøger Larsen

“Der findes ingen vej til glæde.
Glæde er vejen”.

Buddha

“Husk at tavshed nogle gange
er det bedste svar”.

Dalai Lama

“Forsøg ikke at være anderledes,
forsøg på at være et godt menneske.

Hvis du er et godt menneske,
vil det gøre dig meget anderledes.”

Arthur Freed
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”At ville, at vide, at turde og at være tavs”.

At ville: Det er åndens privilegium.
At vide: Det er sjælens funktion.

At turde: Det er personlighedens pligt.
At være tavs: Det er stoffets skæbne som respons på sjælen.

Alice A. Bailey

“Tilbring et stykke tid alene hver dag”.
Dalai Lama

“Livets mysterium er ikke et problem, der skal løses
– det er en realitet der skal opleves”.

J.J. van der Leeuw

“Forstand er ikke det samme som fornuft.
Fornuft er ikke det samme som samvittighed”.

“Universet består af en samling
bevidsthedstilstande”.

H.P. Blavatsky

“
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“Du er ikke en dråbe i oceanet.
Du er hele oceanet i en dråbe”.

Rumi

“Livet er som at køre på cykel.
For at holde balancen,

skal man holde sig i bevægelse”.
Albert Einstein

“De kan torturere min krop, knuse mine knogler,
ja endda dræbe mig. Så har de min døde krop

- IKKE min underkastelse”.
Mahatma Gandhi

“Du skal aldrig ønske, at livet var nemmere.
Ønsk hellere, at du var bedre til at klare det”.

Jim Rohn

“Det modsatte af døden er fødslen
- ikke livet!”
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“Teologi er udelukkende et udtryk for,
hvad mennesker tror, Gud mener”.

EA

“Styrke kommer ikke fra fysisk kapacitet.
Den kommer fra åndelig vilje”.

Mahatman Gandhi

“Universet blev skabt ud af ingenting.
Hvilket synspunkt virker mest logisk:

A) Åndsvidenskabens: Logos skabte alting ud af ingenting.
B) Naturvidenskabens: Ingen skabte alting ud af ingenting?”

“På vejen mod sandheden kan du begå to fejl ...
at undlade at gå hele vejen, og ikke at begynde at gå”.

Buddha

“Til ethvert HVORFOR, 
findes der et DERFOR!”

Hardy Bennis
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“I forandringstider vil de,
der er parate til at lære, arve Jorden,

mens de, der allerede ved,
er fint udrustede til at håndtere en verden,

der ikke længere eksisterer”.
Eric Hoffer

“Irritation (imperil) er et grænsebegreb.
Det er grænsen mellem fysisk og psykisk substans, 

der blokeres, og derfor opstår irritation”.
Mesteren Morya

“Det er ikke det, du er,
der begrænser dig.

Det er det, du tror, du ikke er!”
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