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Den Store Invokation
Af Kenneth Sørensen

Videnskaben om invokation og evokation
(også kaldet videnskaben om påkaldelse og svar),
bliver grundtonen i den nye verdensreligion.

“Ingen kan anvende denne invokation og bøn om illumination og
kærlighed, uden at skabe kraftfulde forvandlinger i sine egne holdninger.
Livets intention, karakter og mål vil blive ændret og livet vil blive forandret
og gjort åndeligt nyttigt. ›Som et menneske tænker i sit hjerte, således
er det.‹“.
Alice A. Bailey: Discipelship In the New Age II, p. 168

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…
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Invokation og evokation

Ifølge åndsvidenskaben bliver videnskaben om invokation og evokation (som også
kaldes videnskaben om påkaldelse og svar), grundtonen i den nye verdensreligion.
Denne videnskab har været kendt og anvendt af de store verdensreligioner. Mennesket har altid anråbt de “højere magter” og bedt om hjælp og indgriben, og
mange mennesker har erfaret, at deres bønner faktisk er blevet hørt. Millioner af
mennesker bruger dagligt bønner og påkaldelser i ønsket om at etablere kontakt
til noget højere, som kan forandre den situation, de befinder sig i. I evangelierne
er påkaldelsen et centralt element. Jesus sagde:
“Bed, så skal der gives jer − søg, så skal I finde − bank på, så skal der
lukkes op for jer. For enhver, der beder, får − og den, der søger, finder
− og den, der banker på, lukkes der op for”.
Matthæusevangeliet, 7,7

Gayatri-mantraet
Menneskeheden har altid benyttet sig af bønner, mantraer og invokationer. De kristne
bruger som bekendt Fadervor. Og i Østens anvendes det ældgamle Gayatri-mantra,
hvor mennesket påkalder Gud med ordene:
“Du, som giver næring til Universet,
fra hvem alle ting udgår,
til hvem alle ting vender tilbage.
Afdæk for os den sande åndelige sols ansigt,
skjult bag en skive af gyldent lys,
så vi må kende sandheden
og gøre vores fulde pligt
på rejsen til dine hellige fødder.”
– fra Isavas Upanishad
Oversættelse: Den tibetanske mester Djwhal Khul
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De egoistiske bønner
Bønner har ofte været brugt i et forsøg på at få selviske ønsker og behov dækket.
Der er utallige bønner, hvor mennesker har bedt til Gud om materielle og personlige
gaver. Andre har bedt om helbredelse af sygdom eller fjernelse af fysiske eller psykiske smerter, og nogen har bedt om indsigt og forståelse i smertefulde personlige
problemer. Sjældent har bønnerne haft et kollektivt sigte til gavn for menneskeheden
og helheden.
I nutiden er menneskeheden blevet tilstrækkelig moden til upersonlig bøn eller
påkaldelse. Stadig flere mennesker er parate til at bruge videnskaben om invokation
på et højere bevidsthedsniveau. Derfor besluttede Kristus at give menneskeheden
en ny invokation uden personligt indhold. Påkaldelsen har fået navnet Den Sto-re
Invokation, og den udtrykker menneskehedens guddommelige potentiale. Ifølge
åndsvidenskaben vil Den Store Invokation blive for den kommende nye verdensreligion, hvad Fadervor er for kristne, Gayatri er for Østens mennesker, og den
23. salme er for åndeligt indstillede jøder.
Lys, kærlighed og kraft
De mennesker, der vil arbejde for en bedre verden og for menneskehedens enhed,
opfordres til at bruge Den Store Invokation så ofte som muligt – helst dagligt.
Invokationens kraft skaber en intensiv tankeform, der påvirker menneskers tanker
og holdninger. I Alice A. Baileys litteratur oplyser den tibetanske mester Djwhal
Khul, at der ikke går en dag, uden at Kristus selv udsender den. Skønheden og
styrken i invokationen skyldes dens enkelhed, og den udtrykker desuden centrale
sandheder, som alle mennesker naturligt og normalt accepterer − bl.a. disse:
o

Eksistensen af en intelligens bag skabelsen, som kaldes Gud, og hvis
primære kvalitet er kærlighed.

o

Eksistensen af Kristus, kærlighedens budbringer, der på et tidspunkt
igen vil træde frem for menneskeheden.
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o

At kærlighed og intelligens er virkninger af guddommelig vilje og hensigt.

o

At menneskeheden selv må skabe en bedre tilværelse på Jorden ved
hjælp af højere inspiration, og på denne måde føre den guddommelige
plan ud i livet.

Den Store Invokation giver løfte om, at virkeliggørelse af Planen vil resultere i, at
menneskeheden ”forsegler døren til det onde”. Det sker, når de enkelte menneske
forvandler de kræfter i sig selv, der responderer på egoisme og materialisme, og i
stedet åbner sig for sjælens inspiration.

Den Store Invokation bygger en bevidsthedsbro
Det siges, at Den Store Invokation ikke alene skaber en forbindelse, men etablerer
et bevidst telepatisk samarbejde mellem planetens tre bevidsthedscentre. I åndsvidenskaben kaldes disse centre: Menneskeheden, Hierarkiet og Shamballa, som
repræsenterer planetens personlige bevidsthed, højere bevidsthed og gudsbevidsthed
(Shamballa er ”centret hvor Guds vilje er kendt”). En bro mellem disse niveauer
af bevidsthed, vil skabe en integrering og et samarbejde at ufattelig betydning for
planetens samlede udvikling.
Invokationens teknik
Alt er energi, og energi følger tanken. Al invokation er derfor baseret på tankens
kraft – navnlig i dens telepatiske aspekt. Det skal forstås sådan, at de brede befolkningsgruppers forenede astrale og delvist mentale påkaldelser og Den Nye Verdenstjenergruppes fokuserede tanke skaber en udadgående energistrøm. Denne
energistrøm når de oplyste sjæle (Hierarkiet), som er sensitive og modtagelige for
disse impulser. Deres svar (evokation) udsendes som åndelig energi, og den når
menneskeheden som tankeenergi, der skaber inspiration. Ifølge åndsvidenskaben
har man benyttet denne metode, når nye civilisationer og kulturimpulser skulle fødes.
Det har i øvrigt også været fremgangsmåden, når de hellige skrifter skulle skrives.
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Den Store Invokation styrker og intensiverer desuden den almene påkaldelse, som
mennesker overalt på Jorden udsender. De religiøse institutioner har oplært store befolkningsgrupper i påkaldelse ved hjælp af bøn, og det gøres ofte med stor
styrke – specielt i krisetider. Disse påkaldelser styrkes, når en gruppe af trænede
mediterende med fokuseret bevidsthed anvender Den Store Invokation.
Muliggjort af intellektets udvikling
Udviklingen af menneskets intellekt er nu nået så langt, at det er muligt for grupper
af mennesker at etablere et bevidst samarbejde med de indre verdener. Derfor
samles mennesker overalt på Jorden til gruppemeditation for at modtage inspiration
til tjenestearbejdet. Det gøres på bestemte tidspunkter – især ved fuldmåne. Interessen for meditation er stærkt voksende, og det er netop denne aktivitet, der vil
resultere i skabelsen af en ny tidsalder. Flere og flere vil både meditere og anvende
invokationer og mantraer. Det betyder, at grupper overalt på Jorden for første gang
på samme tidspunkt kontakter højere bevidsthedsniveauer og opbygger et åndeligt
fællesskab mennesker imellem. Arbejdet vil fremkalde et svar fra de indre planer,
og lys, kærlighed og kraft strømmer ind i menneskehedens kollektive bevidsthed.

Invokationens hensigt
Hvilken hensigt ligger der bag disse kraftord? Og hvad er det, der gør Den Store
Invokation til noget specielt? Hensigten er at etablere en bevidst telepatisk forbindelse
mellem Jordens oplyste sjæle og menneskeheden. Denne kontakt etableres af telepatisk modtagelige humanister og holistisk orienterede tænkere overalt i verden.
Denne gruppe kaldes Verdenstjenergruppen i den åndsvidenskabelige litteratur.
Det har desuden været hensigten at etablere en direkte telepatisk forbindelse
mellem Shamballa og menneskeheden – altså udenom Hierarkiet. Der befinder sig
mægtige bevidstheder i Shamballa – det højeste åndelige center på Jorden. De
kender det endegyldige mål for planetens evolutionsproces. Det har aldrig tidligere
været muligt for menneskeheden at kontakte Shamballa direkte, men nu, hvor
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menneskeheden hastigt bevæger sig frem imod rigtige menneskelige relationer,
bliver denne kontakt mulig. Kontakten skabes eksempelvis ved at anvende Den
Store Invokation. Resultatet er en direkte indstrømning af ”shamballakraft” eller
guddommelig vilje og hensigt. Det medfører blandt andet, at evnen til at identificere
sig med andres lidelser intensiveres. Indsigten medfører større forståelse for lidelsens logik, nødvendighed og bevidsthedsmæssige formål.
Den Store Invokation gør det også muligt at påkalde visse ekstraplanetariske kræfter, der er forbundet med Jordens udviklingsprocesser. Disse kræfter udsender
strømme af kærlighed og lys ind i den kollektive bevidsthed, og oplyser dermed de
kollektive skyggesider.

En mantrisk formular
Den Store Invokation er en såkaldt mantrisk formular, der har store psykologiske
virkninger, når den anvendes korrekt. Mantriske formularer og kraftord − eksempelvis
de hellige ord ”OM”, ”AUM” eller ”AMEN” − skal imidlertid intoneres korrekt og med
fokuseret hensigt, hvis de skal have den tilsigtede virkning. Når man i kirkerne siger
”Amen”, er det ofte en rituel formalitet uden dybere betydning. Det er et generelt
problem. Meget få mennesker kender de hellige ords virkninger og formål, og det
gør disse kraftord næsten nytteløse. Kraftord, gamle mantraer og Den Store Invokation har alene en virkning, hvis de anvendes af et kontrolleret tankesind og med
fokus på ordenes dybere betydning. Ideelt set skal disse mantraer fremsiges med
sjælens styrke, som naturligvis forudsætter sjælsbevidsthed.
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Grupper kan fungere som ”kraftværker”
Brugen af invokationer og mantraer kan blive ekstra kraftfulde i gruppearbejde.
Enhver helhed udgør mere end dens samlede mængde af enkeltdele. Det gælder
også for en gruppe af mennesker. Det er blevet sagt, at to menneskers forenede
energi svarer til tre enkeltpersoners, at tre menneskers forenede energi svarer
til syv enkeltpersoners, og syv menneskers forenede energi svarer til tolv enkelt
personers … osv. Når mennesker arbejder i grupper, kan kraften derfor være stor.

“Jeg forsikrer jer, at grupper af studerende,
som arbejder i samklang
og med dyb og aldrig svigtende kærlighed til hinanden,
kan opnå vigtige resultater.”
Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 640

Med ordet “gruppe” menes en hvilken som
helst gruppe hvor som helst i samfundslivet, hvis den arbejder på at forbedre
menneskelige forhold. Formålet med at
benytte invokationer er påkaldelse af lys,
kærlighed og kraft til menneskeheden.
Anvendes disse mantraer med den rigtige hensigt, stimuleres de tilsvarende
kvaliteter i hver enkelt gruppemedlem,
og formålet manifesteres både i gruppens
og i menneskehedens liv. Den person,
der fremsiger invokationen, skal have
det rigtige bevidsthedsfokus. Heri ligger
hemmeligheden bag kraften, men også
hemmeligheden om beskyttelse, for det
ville føre til uoverskuelige konsekvenser,
hvis enhver, der sagde: ”Hokus pokus
filiokus”, kunne fremkaldte magiske virkninger.
Mange tror, at ”hokus pokus filiokus” er
en gammel alkymisk trylleformular – en
påkaldelse af magiske kræfter med den
hensigt at skabe en magisk forvandling i
den fysiske verden. Altså en påkaldelse, der
fremkalder et svar, som medfører en tilsigtet forvandling. Stammer formularen mon
fra den oprindelige indsigt i videnskaben
om invokation og evokation? Nej – her er
et godt eksempel på, hvordan en formulars
oprindelse fortaber sig i fortidens tåger.
I 1080 e.Kr. besluttede romerkirken, at
messen, nadveren etc. skulle foregå på latin, som menigmand ikke forstod. “Hokus
pokus filiokus” er menighedens efterligning
af præstens latin ved nadveren: hoc est
corpus filii – ”dette er sønnens legeme”.
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Intoneres med fokuseret viljestyrke
Den Store Invokation repræsenterer reelt den guddommelige vilje og hensigt
med Jorden og menneskeheden. Hvis invokationen intoneres med ægte og dyb
overbevisning, har man reelt evolutionens drivkraft bag intentionen. Meget få mennesker formår at sætte den fulde vilje og fokusering bag Den Store Invokation, fordi
de færreste er sjælsbevidste i ordets virkelige betydning. Men på trods af dette, bør
man alligevel bruge invokationen, ”som om man er det”. Når man anvender Den
Store Invokation, må man være opfyldt af dyb aspiration, skabe et klart mentalt
billede af, hvad man ønsker at opnå, og intonere invokationen med både hensigt
og viljestyrke.
Alt for mange bruger Den Store Invokation som en bøn, der overlader ansvaret for
forandringerne i menneskelivet til Gud. Denne form for påkaldelse er fortid.

„Mange mennesker er styret af ønsketænkning, af håb og af bønner.
Få er motiverede af hensigt. Med hensigt menes her den ubrydelige
og urokkelige beslutning om, at en situation skal klares, at det,
som er nødvendigt for at frigøre menneskeheden helt sikkert vil
komme til syne, for derved bliver det mange tankesinds fokuserede
hensigt. Jeg vil bede jer om at skelne omhyggeligt mellem hensigt
og ønske. Når menneskeheden har skabt betingelserne via et
fokuseret, mentalt krav, der er baseret på en korrekt formuleret
intention, da vil bekræftelsen komme fra de åndelige kræfters side.”
Alice A. Bailey: The Externalization of the Hierarchy, pp. 273-74

Menneskeheden skal selv tage ansvaret for at skabe rigtige menneskelige relationer.
Hvis man selv tager ansvaret, og samtidig påkalder inspiration ved hjælp af Den
Store Invokation, kan der skabes markante virkninger i menneskehedens bevidsthed.
Den tibetanske mester Djwhal Khul siger:
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“Den Store Invokation kunne, rigtigt anvendt af de mange hundred
tusinde mennesker som allerede har forsøgt at bruge den, nyorientere menneskehedens bevidsthed, stabilisere mennesker i deres
åndelige væsen, sprænge og genopbygge den globale tankeform,
som mennesker har skabt i fortiden, og som har haft (og stadig
har) så frygtelige og katastrofale resultater, åbne døren til den nye
tidsalder og dermed indføre en ny og bedre civilisation.”
Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 149-150

Forberedelse før anvendelse af Den Store Invokation
Før man fremsiger Den Store Invokation, skal man forsøge at kontakte det højeste
i sig selv – sjælen. Ingen er ikke fuldkommen, og de færreste har sjælsbevidsthed
i åndsvidenskabelig forstand, men hvis man hver på sin måde etablerer den højest
mulige aspiration og dedikation, og desuden fokuserer tankesindet, har man skabt
et solidt udgangspunkt. I åndsvidenskaben siges det, at teknikken med at arbejde
som om man er sjælsbevidst, er en effektiv metode, bl.a. fordi man benytter
den skabende forestillingsevne. Med tiden vil metoden føre mennesket til målet,
for som et menneske tænker, sådan bliver det. Energi følger tanken. Det er en
åndsvidenskabelig kendsgerning. Metoden medvirker til, at der skabes en direkte
forbindelse mellem sjælen, tankesindet og hjernen.
Det er af stor betydning, at man forstår hensigten med de invokationer og mantraer, man bruger. Derfor er studier og meditation over mantraets betydning en forudsætning for den rigtige virkning. Man skal aldrig bruge et mantra, man ikke kender
betydningen af.
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Intoneres fokuseret
Når Den Store Invokation intoneres, kan man enten fokusere kraften mod Hierarkiet
og Kristus – eller som i slutningen af fuldmånemeditationen, hvor den fokuserede
opmærksomhed bruges til at skabe bestemte virkninger i menneskehedens bevidsthedsliv. Når man intonerer Den Store Invokation, og bevidst sender en levende
strøm af energi mod det åndelige hierarki med det formål at få et svar (evokation)
på invokationen, kan man eksempelvis visualisere Kristus i midten af en lystriangel.
Kristus er fokuspunkt for store interplanetariske skabninger, der sender belivende
kræfter ind i den globale bevidsthed. Kristus fungerer desuden som “prisme” for
energierne fra Shamballa. Trianglen er symbol på de kræfter, der står til rådighed for
Kristus. Man kan derfor forbinde sig med disse virksomme kræfter ved at fokusere
opmærksomheden på Kristus i midten af trianglen, når man fremsiger Den Store
Invokation. Mens man siger ordene, kan man forestille sig, at der fra panden stråler
en lysende energilinje, som når Kristus i hjertet af trianglen. Denne visualisering
giver fokus og kraft.
Intoneres med ”kraft”
Det er som sagt vigtigt, at Den Store Invokation intoneres med viljekraft og målrettet
opmærksomhed. Det betyder ikke, at den skal fremsiges med høj stemmevolumen.
Der er ikke tale om fysisk stemmekraft, men om mental styrke. Den Store Invokation
skal fremsiges med stærk overbevisning om, at det man påkalder, vil ske. Det er
derfor udmærket at intonere Den Store Invokation sagte eller helt uden lyd.
Verdensinvokationsdagen
Den tibetanske mester Djwhal Khul opfordrer til udbredelsen af Den Store Invokation.
Det skal være en hovedopgave for verdens disciple, siger han. Siden juni 1952 har
der været afholdt en årlig Verdensinvokationsdag i forbindelse med fuldmånen i
Tvillingernes tegn. På denne dag samles mennesker med god vilje overalt på Jorden
for sammen at påkalde lysets og kærlighedens kræfter. Verdensinvokationsdagen
højtideligholdes ofte af de grupper, der afholder fuldmånemeditationer.
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“Forbered mennesker på Kristi tilsynekomst. Det er jeres første
og største pligt. Den vigtigste del af arbejdet er at undervise flest
mulige mennesker i at bruge Den Store Invokation, sådan at den
kan blive en verdensbøn, og fokusere menneskehedens påkaldende
krav”.
Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 632

Den Store Invokation på arabisk
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Den Store Invokation på engelsk
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