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Frigørelsen af
ATOMENERGI

Af Alice A. Bailey
Fra The Externalisation of the Hierarchy

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Hvad er den esoteriske baggrund for den største åndelige begivenhed, der har fundet 
sted siden det 4. naturrige, menneskeriget, opstod – frigørelsen af atomenergi? 
Begivenheden blev meddelt i nyhederne den 6. august 1945 i forbindelse med 
bombningen af Japan. Den tibetanske mester Djwhal Khul havde forudsagt, at Den 
Nye Tidsalder ville blive indledt af naturvidenskaben, og at indvarslingen af det 5. 
naturrige (det overmenneskelige rige) på Jorden ville ske på grundlag af succesfuld 
naturvidenskabelig forskning. Det første skridt i frigørelsen af atomets energi blev 
gennemført, og profetien blev opfyldt i det vigtige år 1945.

Der er grund til at tilføje et par kommentarer til den naturvidenskabelige opdagelse, 
men ellers er det op til den enkelte at foretage sine egne vurderinger. Man ved endnu 
meget lidt om begivenhedens esoteriske baggrund, og endnu mindre er forstået. 
Nogle idéer og vejledende tanker kan virkelig være til gavn her, og gøre det muligt 
at se den enestående begivenhed i et større perspektiv.
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1. Det var den umiddelbart forestående “frigørelse” af energi, der var 
en af de afgørende subjektive faktorer i udløsningen af den vigtige 
sidste fase af krigen. Verdenskrigen1 begyndte i 1914, men dens sid-
ste og vigtigste fase begyndte i 1939. Indtil det tidspunkt var det én 
verdenskrig. Efter den dato, og fordi det ondes kræfter udnyttede krigs-
tilstanden og aggressionen på planeten, begyndte den virkelige krig, 
som omfattede menneskeevolutionens tre verdener2 og dermed også 
Hierarkiets deltagelse.

Menneskets opmærksomhed er normalt koncentreret om livets ydre 
side. Ikke desto mindre er alle store opdagelser og opfindelser – eksem-
pelvis de, der blev gjort i forbindelse med astronomi, eller de der havde 
relation til naturlovene, eller radioaktiviteten, eller den epokegørende 
begivenhed, da de første skridt blev taget til at udnytte kosmisk energi – 
altid et resultat af et indre pres, der er udgået fra kræfter og bevidstheder 
på højere planer. Det indre pres opstår og fungerer i overensstemmelse 
med åndens love, og ikke netop under det, mennesker kalder naturlove. 
Presset er et resultat af inspiration fra bestemte høje bevidstheder, 
der fungerer i forbindelse med guddommens tredje aspekt – det, der 
kaldes aktiv intelligens. De store bevidstheder beskæftiger sig med 
substansen eller manifestationens materielle aspekt. Den slags aktivi-
teter er motiveret fra Shamballa3. Aktiviteten er sat i gang af de høje 
bevidstheder, som arbejder på deres eget høje plan. Det skaber gradvis 
en reaktion i Hierarkiets forskellige departementer, specielt de, der 
fungerer under 3., 5. og 7. stråle mestre. Og til sidst bliver disciple på 
det fysiske plan opmærksomme på den indre proces. Det sker enten 
bevidst eller ubevidst. De bliver “inspirerede”, og derefter går det natur-
videnskabelige arbejde i gang, og via eksperimentstadiet resulterer det 
i endelig succes.

1 Åndsvidenskabeligt set er Første og Anden Verdenskrig et atlantisk opgør og én krig.
2 Den fysiske, astrale og mentale verden.
3 Shamballa er planetens højeste center, og det kaldes "centret hvor Guds vilje er kendt".
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Anima Mundi

Her er det vigtigt at bemærke, at der i denne fase er relation til både Den 
hvide loge (Hierarkiet) og Den sorte loge. Den hvide loge fremmer det 
positive arbejde med at forædle og hjælpe alle skabninger i den stoflige 
evolutions tre verdener og at frigøre sjælen fra formen. Den sorte loge 
forsøger at forsinke evolutionsprocessen og fremme krystalliseringen 
af stofformerne, som skjuler og tilslører Anima Mundi – Verdenssjælen. 
Begge grupper har været dybt interesseret og engageret i spørgsmålet 
om frigørelsen af atomenergi og befrielsen af atomets indre aspekt, 
men motiver og mål var helt forskellige.
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2. Udsigten til frigørelse af atomets energi, som var uundgåelig og styret, 
skabte en enorm spænding i hierarkiske kredse, fordi (for nu at bruge et 
dagligdags udtryk) et kapløb var i gang mellem lysets og mørkets kræfter 
for at udvikle den nødvendige teknik, der kunne frigøre den nødvendige 
energi. Havde de mørke kræfter vundet, og hvis aksemagterne var kom-
met i besiddelse af de nødvendige formler, ville det have medført en 
stor planetarisk katastrofe. Den frigjorte energi ville først og fremmest 
være blevet brugt til at skabe en total ødelæggelse af al modstand mod 
de mørke kræfter. Derefter ville den blive misbrugt til at opretholde en 
stadig mere materialistisk og egoistisk civilisation. Nazitysklands moti-
ver var helt forkerte, og derfor var det vigtigt, at atomkraften ikke kom 
i deres magt. 

Her vil nogen måske henvise til den forslidte religiøse frase, der siger, at 
det medfødte gode i menneskeheden og den iboende guddommelighed 
til sidst vil sejre, for intet kan definitivt overvinde den universelle ten-
dens hen imod det gode. Holdningen er udtryk for, at man har glemt, 
at hvis de onde magter er i besiddelse af kræfter, der kan destruere 
former på de tre eksistensplaner i så stor målestok, at fremskredne 
aspiranters, disciples, og de indviedes sjæle, der søger inkarnation, 
ikke kan komme til ydre udtryk i en bestemt verdenskrise, så vil tids-
planen for udviklingsprocessen blive påvirket så uhyggeligt meget, at 
manifestationen af det 5. naturrige – det overmenneskelige rige – ville 
blive meget alvorligt forsinket. Måske i årtusinder! Tiden nærmer sig for 
denne manifestation, og derfor var der voldsom aktivitet fra de mørke 
kræfters side.

Forsøget på at forhindre de planlagte fremskridt var en alvorlig 
trussel og en stor fare. De onde kræfter var nærmere succes end 
de fleste nogensinde har drømt om. Deres hensigt var så tæt på at 
lykkes i 1942, at i fire måneder gjorde Hierarkiets medlemmer alle 
tænkelige forberedelser til at trække sig tilbage fra enhver kontakt til 
menneskeheden i en ubestemt periode. Planerne om en nærmere kon-
takt med evolutionsprocessen i de tre verdener og bestræbelsen på 



7

at forene de to guddommelige centre – Hierarkiet og menneskeheden 
– til en samarbejdende helhed var tilsyneladende dømt til undergang. 
Syntesen af Hierarkiet og menneskeheden ville have medført Hierarkiets 
tilsynekomst på Jorden. Men forhindringerne for syntesen var på det 
tidspunkt uoverstigelige på grund af den aktive spænding hos de mørke 
kræfter. Mestrene troede, at mennesket ville bukke under på grund af 
egoisme og misbrug af den frie vilje. Derfor forberedte Hierarkiet sig på 
tilbagetrækning, og samtidig kæmpede mestrene for at få menneske-
heden til at vælge rigtigt og forstå problemerne.

Nødvendigheden af tilbagetrækning blev afværget. Det er ikke tilladt at 
oplyse hvordan, ud over at “Befrielsens Herrer” tog nogle uventede skridt. 
Det gjorde de på grund af menneskehedens invokative kræfter, som blev 
benyttet bevidst af de, der var på viljen-til-det-godes side, og ubevidst 
af mennesker med god vilje. På grund af disse tiltag blev bestræbelserne 
fremmet hos de, der kæmpede på det naturvidenskabelige område for 
sand viden og rigtige menneskelige relationer. Evnen til at gennemskue 
og forstå, som er en bestemt form for energi, blev ledet væk fra den 
skabende bevidsthed hos de, der ønskede at ødelægge menneskehedens 
verden, og det resulterede i en form for mental lammelse. De, der for-
søgte at understrege de sande værdier og redde menneskeheden, blev 
samtidig stimuleret, så de kunne få succes.

En meget stor verdensbegivenhed er her blevet behandlet med meget 
få ord, og i udarbejdelsen af en helt speciel guddommelig aktivitet er 
blevet opsummeret.
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3. Da Solen bevægede sig mod nord i 1942, vidste den hvide loge, at 
slaget var vundet. Mestrene indstillede forberedelserne til at forlade 
menneskeheden og begyndte i stedet at tilrettelægge en fornyet ind-
sats for (gennem deres disciple) at skabe de nye betingelser, for nu 
kunne det nye og det kærlige formål frit udfolde sig. Krigen blev ikke 
vundet, fordi Tyskland overgav sig. Det var alene det ydre resultat af 
indre begivenheder. Krigen blev vundet af lysets kræfter, da de onde 
kræfters mentale styrke var overvundet og “fremtidens energi” blev 
afsløret af forskere, der søgte de højere menneskelige værdier og 
menneskehedens åndelige velfærd. Der ligger fire faktorer bag den 
vigtige frigørelse af den form for atomar energi, som fejlagtigt og uviden-
skabeligt kaldes “atomspaltning”. Der er andre faktorer, men de fire er 
virkelig interessante:

a. Der var tale om en direkte kontrolleret indstrømning af ekstraplane-
tarisk energi, udløst af “Befrielsens Herrer”. De blev påkaldt med 
succes, og den ekstraplanetariske energis påvirkning af den atomare 
substans, som forskerne arbejdede med, skabte forandringer, som 
gjorde det muligt for forskerne at nå deres mål. De eksperimenter, 
der blev udført, var derfor både subjektive og objektive.

b. Et antal disciple, der arbejdede i 5. og 7. stråles ashramer gjorde en 
fælles anstrengelse, og de påvirkede mindre udviklede disciple på 
det naturvidenskabelige område. Det gjorde det muligt for dem at 
overvinde de næsten uløselige vanskeligheder, de var konfronteret 
med.
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c. Der skete også en svækkelse af den spændingstilstand, som havde 
holdt ondskabens kræfter sammen. Det kom til udtryk som mang-
lende evner hos de mørke kræfters gruppe, der stod i spidsen for 
aksemagterne, til at overvinde den begyndende krigstræthed. Det 
resulterede primært i en gradvis stagnation i deres tænkeevne og en 
svækkelse af deres hjerner og nervesystem. Ingen af de mennesker, 
der var med i ledelsen af aksemagterne i Europa, var herefter psyko-
logisk set normale. De led alle af en form for fysisk svækkelse, og 
det var en medvirkende årsag til deres nederlag – selvom det måske 
kan være svært at forstå for almindelige mennesker.

Det var ikke tilfældet med japanerne, for deres psykologiske konstitu-
tion er helt anderledes end europæernes. Det samme gælder deres 
nervesystem, som er karakteristisk for 4. rodrace4. De blev derfor 
overvundet med fysiske krigsmetoder og fysisk ødelæggelse af 
deres krigspotentiel dvs. ved formaspektets død. Ødelæggelsen … 
og den efterfølgende frigørelse af deres fængslede sjæle, var en 
nødvendighed, og den retfærdiggør atombombens anvendelse mod 
den japanske befolkning.

Atombombe 1945

Den første brug af den frigjorte atomenergi var destruktiv, men det 
er vigtigt at forstå, at der var tale om destruktion af former – ikke 
af åndelige værdier og menneskers sjæle og ånd. Men det var akse-
magternes mål.

4 4. rodrace er den atlantiske.
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Glem ikke at al succes (både positiv og negativ) er baseret på 
opretholdelsen af et spændingsfelt. Spændingsfeltet består af en 
dynamisk fokusering af alle mentale, astrale og fysiske energier på 
ét centralt punkt i den planlagte aktivitet. Det er i øvrigt målet for 
al seriøst meditationsarbejde. Spændingstilstanden svigtede hos 
det tyske folk, og det kostede dem sejren. Deres spændingsfelt 
brød sammen, fordi den gruppe af onde kræfter, som påvirkede 
den negative del af det tyske folk, var ude af stand til at skabe det 
spændingsfelt, som Hierarkiet kunne skabe, da det blev forstærket 
pga. indgriben fra “Befrielsens Herrer”.

d. En anden faktor var de konstante invokative krav og bønner (både 
udtalte og uudtalte) fra menneskeheden selv. Drevet af frygt og i et 
forsøg på at mobilisere menneskeånden mod slaveri, nåede invo-
kationens kraft en styrke, der dannede en kanal, som i høj grad 
lettede Hierarkiets arbejde i forbindelse med “Befrielsens Herrers” 
direkte indgriben.

4. Frigørelsen af atomenergien befinder sig endnu på fosterstadiet, for 
menneskeheden ved stadig meget lidt om karakteren og omfanget af de 
energier, der nu er frigjort. Der er mange typer atomer. De udgør “ver-
denssubstansen”, og hver type kan frigøre sin særlige type kraft. Det er 
en af hemmelighederne, som vil blive afsløret i Den Nye Tidsalder, når 
tiden er inde, men en god og sund begyndelse er gjort. Det er vigtigt at 
lægge mærke til udtrykket “frigørelse af energi”. Det er frigørelse, der 
bliver nøgleordet i Den Nye Tidsalder, og det vil også være nøgleordet for 
den åndeligt søgende aspirant. Frigørelsen er begyndt med befrielsen af 
et aspekt af stoffet og befrielsen af nogle sjælskræfter i atomet. For stof-
fet har det været en stor og kraftfuld indvielse, der kan sammenlignes 
med de indvielser, der frigør eller befrier menneskesjælene fra bindingen 
til stoffet.

I den planetariske indvielsesproces har menneskeheden bragt sit arbej-
de som verdensfrelser ned i substansen og har påvirket de primære 
livseneder, som alle former er skabt af.
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5. Nu er det nemmere at forstå meningen med de ord, der bruges i en af 
de store invokationer: “Timen for den frelsende krafts tjeneste er inde.” 
Den “frelsende kraft” er den energi, som naturvidenskaben har frigjort 
i verden, først og fremmest for at nedbryde de, der fortsætter med at 
modarbejde lysets kræfter, som arbejder gennem FN. Efterhånden vil 
den frigjorte energi indføre den nye civilisation, en ny og bedre ver-
den, og finere og mere åndelige tilstande. De højeste drømme hos de 
mennesker, der holder af deres medmennesker, kan realiseres med den 
rigtige brug af den frigjorte energi. Det kræver, at de rigtige værdier ac-
cepteres, fremhæves og bruges i det daglige liv. Den “frelsende kraft” 
er nu gjort tilgængelig af naturvidenskaben, og den tidligere profeti er 
blevet bekræftet.

Nedbrydning og opbygning
Som nævnt blev energien i første omgang benyttet til materiel nedbrydning. Det 
var uundgåeligt og ønskeligt. Gamle former, der står i vejen for det gode, skal ned-
brydes. Nedbrydning og eliminering af det, der er dårligt og uønsket, går altid forud 
for opbygning af det gode og ønskelige. Det er forudsætningen for fremspiring af 
det, der er nyt og bedre.

Den konstruktive brug af den nye energi til gavn for menneskeheden, er det virkelige 
formål med frigørelsen. Selve substansens levende energi, der indtil tidspunktet for 
frigørelsen var lukket inde i atomet og fængslet i de mindste livsformer, kan bruges 
til positive formål, og det kan blive indledningen til en revolution af menneskets 
erfaringer, der vil gøre det nødvendigt at skabe en fuldstændig ny økonomisk ver-
densstruktur.

En frelsende kraft
Ansvaret ligger hos FN, som skal beskytte den frigjorte energi mod misbrug. Det 
er vigtigt, at energiens kraft ikke misbruges til egoistiske og rent materialistiske 
formål. Det er en “frelsende kraft”, og den rummer magten til genopbygning og for-
nyelse. Dens rigtige anvendelse af energien kan afskaffe fattigdom, skabe velfærd 
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(ikke nytteløs luksus) til alle på Jorden, hvis den bruges til rigtig levemåde, der er 
motiveret af rigtige menneskelige relationer. Energien kan skabe skønhed, varme og 
farve, resultere i udryddelse af de nuværende former for sygdomme og befri men-
nesket fra alle arbejdsprocesser, der kræver, at mennesket arbejder under jorden. 
Energien kan gøre en ende på nødvendigheden af at arbejde og dermed frigøre 
mennesket for slaveri. Mennesket kan slippe for at kæmpe for at skaffe ejendom og 
materielle hjælpemidler. Energien gør det muligt at leve et liv, der give frihed til at 
følge sjælens og åndens højere mål. Det er en nedværdigelse af livet, at mennesket 
skal arbejde for at skaffe elementære nødvendigheder – eller arbejde for at gøre 
det muligt for nogle få rige og privilegerede mennesker at have for meget, mens 
flertallet har for lidt. Men det vil få en ende. Mennesker vil kunne leve et liv, der 
giver frihed og tid til at dyrke åndelige interesser, til at realisere et rigere kulturelt 
liv, og til at skabe sig et større mentalt perspektiv.

Egoisme og grådighed
Men – mange mennesker vil kæmpe for at forhindre den positive udvikling. Reaktio-
nære grupper i alle lande ønsker ikke og vil ikke indse nødvendigheden af den nye 
verdensorden, som frigørelsen af kosmisk energi (selv på det tidlige stadie) bringer 
indenfor rækkevidde. De egoistiske interesser, de dominerende karteller, kapitalfonde, 
truster og monopoler, der kontrollerer kapitalmagten, vil mobilisere alle ressourcer 
og kæmpe til døden for at forhindre, at deres indkomstkilder forsvinder. De tillader 
ikke, at kontrollen over den ubegrænsede energi kommer under menneskehedens 
kontrol. De egoistiske interesser blandt de store aktionærer, kapitalfonde, banker 
og rige religiøse organisationer vil modsætte sig alle forandringer, hvis det ikke 
gavner dem selv og giver større finansiel gevinst til dem selv.

Modstanden ses overalt, når magtfulde mennesker udtaler sig om dystre fremtids-
udsigter. Vatikanet, den velhavende og reaktionære kirkelige organisation, har klart 
givet udtryk for uvilje, fordi den romersk-katolske kirke − ligesom alle andre med 
store finansielle interesser − ved, at deres dage er talte, hvis menneskeheden lader 
sine beslutninger styre af idéen om det størst mulige gode for det største antal 
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mennesker. Udviklingen i verden skal i fremtiden baseres på en fast beslutning om 
at fremme rigtige menneskelige relationer og forhindre egoistisk kontrol – finansiel 
eller kirkelig – af nogen gruppe nogen steder i noget land …

De få henvisninger giver både stof til eftertanke og god grund til glæde og tillidsfuld, 
fremsynet tænkning. Verdens fremtid ligger i hænderne på mennesker med god 
vilje og mennesker med uselviske hensigter overalt. Frigørelsen af atomenergi 
vil til sidst gøre penge og kapital, som man kender dem, ligegyldige. På grund af 
menneskets udviklingsmæssige begrænsninger har penge skabt meget ondskab, 
konflikter og utilfredshed overalt i verden.

Den nye frigjorte energi kan vise sig at være en “frelsende kraft” for hele menne-
skeheden. Den kan befri menneskeheden fra fattigdom, uværdighed, fornedrelse, 
slaveri og håbløshed. Den vil tilintetgøre de internationale monopoler, fjerne arbej-
dets forbandelse og åbne døren til den gyldne tidsalder, som menneskeheden ven-
ter på. Den vil udjævne de kunstigt skabte sociale lag i nutidens samfund, befri 
mennesker for stress, den konstante bekymring og det enerverende slid, som har 
været skyld i sygdom og død. Når de nye og bedre tilstande engang er etableret, vil 
mennesker have frihed til at leve og udfolde sig i skønhed og at søge “den oplyste 
vej”.
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