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(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Vær forsigtig med dine tanker.
De kan blive til ord på ethvert tidspunkt.

I. Gassen

Universets fødsel
Ud af det store potentiale af absolut INTET, der rummer ALT i absolut balance, tog 
Det Ene Livsvæsen en kolossal indånding og formede en tanke. Det tomrum, som 
dette åndedrag åbnede i intetheden, skabte en forstyrrelse af balancen, og energi 
strømmede ind for at fylde tomrummet. Med tanken og energien blev hensigten 
og viljen født.
 
I et tidsrum fastholdt Det Ene Livsvæsen sit mentale fokus og opbyggede en 
tankeform. Derefter − på den første udånding − intonerede Han det Ord, der skabte 
Universet. Lyden sendte vibrationer igennem urstoffets helt identiske partikler og 
skabte en række krusninger. Krusningerne forplantede sig og blev til bølger og 
hvirvler. Mere energi strømmede til for at sprede effekten til de fjerneste afkroge 
i det nydannede stof. Kraften kulminerede − partikler blev til bølger − bølgerne 
antog harmoniske former og ekspanderede yderligere. Universet var født – og der-
med tid og rum.
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Energi følger tanken
På denne måde blev mønsteret for alt stof skabt, for intet i Guds skabelse kan 
befinde sig udenfor denne struktur. Og da alle livsformer har en eller anden grad 
af bevidsthed, er de alle i stand til at tænke i et eller andet omfang. Derfor er det 
rigtigt, når det siges, at ”energi følger tanken” på alle niveauer i skabelsen. Det 
sker i atomets bevidsthed, og det er den skjulte nøgle til atomets iboende energi. 
Heraf følger, at jo større bevidstheden er i en organisme, og jo mere fokuseret og 
objektivt der tænkes, jo større vil muligheden være for at tiltrække og udnytte energi.

Mennesket, med sin meget avancerede hjerne, med sine verbale egenskaber og 
med sin evne til at danne sig begreber, er naturligvis i stand til at skabe en stor 
mængde energi. Og der er ingen tvivl om, at lige siden det allerførste menneske så 
dagens lys, har mennesket forsøgt at anvende alle tilgængelige energikilder. Ingen 
andre af Jordens skabninger har bevidst forsøgt at få ildens, luftens, vandets eller 
jordens energier til at arbejde for sig. For det meste har menneskets forbrug af 
energi imidlertid alene været til dets egen personlige fordel. I første omgang blev 
energien brugt til at holde varmen, til at skaffe mad og til at få tag over hovedet. 

Men da mennesket blev mere intelligent, blev energi oplagret og brugt til fremtidige 
behov. Tanken om et individuelt og uafhængigt liv opstod – og dermed risikoen for 
at udvikle egoisme og materialisme. Når mennesket har forsøgt at være til nytte for 
samfundet som helhed, har det normalt været kombineret med ønsket om personlig 
vinding, og konsekvenserne har ofte resulteret i forskellige farer, eksempelvis stråling 
fra atomenergi, kulbrinter fra oliebaserede produkter og luftformige udledninger 
fra fossilt brændsel.

Konstant genbrug
Det kan umuligt have været en del af planen for menneskeheden og planeten. I 
de naturlige cykliske systemer, som findes overalt i Universet, er der ingen ”af-
faldsprodukter”. Alt ”genbruges” konstant. Intet går tabt. Der skabes aldrig affald, 
men i stedet foregår der en konstant genskabelse på tilværelsens forskellige eksi-
stensniveauer.
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Åndsvidenskaben oplyser, at menneskeheden knap nok er begyndt at gøre brug af 
elektricitetens potentialer, og nøglen til den korrekte anvendelse af energi og kraft 
ligger i en større forståelse af elektricitet.
 
Selve tanken er naturligvis en form for elektricitet. Nervernes informationer i hjernen 
og nervesystemet udveksles med hastigheder, der nærmer sig lysets. Man behøver 
bare at stikke fingeren ind i en flamme for at se, hvor hurtigt hjernecellerne reagerer, 
for man fjerner hånden, før man bliver bevidst om, at der er fare for at beskadige fin-
geren. Det sker med en reflekshandling, der stort set styres af underbevidstheden.

Tankekraft
Det er nu hensigten at udvide forståelsen af den energi, der er til rådighed ved 
hjælp af kraften i bevidst og målrettet tænkning.
 
De nye muligheder for at udnytte tankekraft vil dog ikke blive frigivet, før menneske-
heden lærer bevidst og upersonligt at arbejde sammen som en helhed og for det 
fælles gode. Risikoen er alt for stor, hvis Hierarkiet frigiver den nødvendige viden, før 
menneskeheden som en enhed i et vist omfang har erkendt menneskers indbyrdes 
forbundethed og deres relation til den guddommelige plan.
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Der er to områder, som nødvendigvis må forstås:

1. Disciple må lære at opfatte sig selv som enheder i deres ashramiske 
grupper, der er telepatisk forbundet med hinanden, og ikke kun som 
millioner af separate aspiranter, der arbejder hver for sig. Dette grup-
petankearbejde vil – hvis det udføres korrekt − frigive og dirigere tan-
kestrømme:

”− der vil strømme ud i verden ad bestemte kanaler og skabe 
tankeformer, som vil skabe tydelige kontakter til andre hjerner, 
og som vil medføre bestemte ændringer i menneskehedens be-
vidsthed”.

2. Energi i store mængder vil blive bragt i spil, og energien skal anvendes 
til opfyldelse af samfundets behov i overensstemmelse med Hierarkiets 
ønsker. Det vil fjerne separatismen, uligheden, frygten og følelsen af 
magtesløshed, som præger menneskehedens tænkning på nuværende 
tidspunkt.

3. Menneskeheden skal lære, at menneskets vilje skal afstemmes med Det 
Ene Livsvæsens større vilje, for det er den, der er kilden til al kraft. En 
kraftfuld tankeform, der er skabt af grupper med egoistiske hensigter, 
vil resultere i kraftfulde former for sort magi, og virkningen, som disse 
grupper skaber, kan sammenlignes med mafiaen, der mestrer kunsten 
at skabe gruppekontrol gennem frygt og grådighed. Denne form for 
gruppearbejde ville naturligvis være katastrofal for Jorden.

 
Først når disse to faktorer er opnået i tilstrækkeligt omfang, vil det være sikkert for 
menneskeheden at få overdraget nøglen til udnyttelse af den kraft, der kan skabes 
ved hjælp af fokuseret gruppetænkning og mental elektricitet.
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Det enkelte menneske
Til trods for at der her er fokuseret på de større grupper, er det vigtigt at forstå, at 
det enkelte menneske spiller en vigtig rolle i aktiveringen af energi, der følger tanken. 
Gruppearbejde, som har til formål at skabe et netværk af lysende tankeformer, 
er af afgørende betydning. Det er nødvendigt at praktisere telepatisk kontakt og 
kommunikation, så grupper kan reagere spontant og intuitivt på energien fra en 
lysende tanke i overensstemmelse med gruppens formål. ”Den indre verden” skal 
manifestere sig i den ydre verden, hvis den vil overføre sin iboende harmoniske 
energi til formens verden. Og endelig skal det enkelte menneske tage ansvar for 
egne tanker og ord. Harmløshed skal være ledetråden i den mentale aktivitet, 
så tanker og tale kun skaber kærlig og lysende energi, som kan være med til at 
helbrede Jorden, og som er grundlaget for at samarbejde om den hensigt, der er 
skabt i den guddommelige tanke hos Det Ene Livsvæsen ”− for i Ham lever vi, 
ånder vi og er vi”.1

1 Apostlenes Gerninger, kap. 17,28



8

www.visdomsnettet.dk


