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Meditation ved
fuldmåne

Meditationsomrids

Grundtone
Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for 
problemerne i menneskets verden. Man betræder den oplyste vej mod det store 
syntesecenter. Men hvis man føler trang til at gå denne vej og samtidig elsker sine 
medmennesker på mørkets vej, vender man sig bort fra lyset og ser den anden vej.

Man vender ansigtet mod mørket, og da sender de syv indre lyspunkter lyset udad, 
så ansigterne på mørkets vej lyser op. For dem er vejen ikke længere så mørk. Bag 
de, der kæmper mellem lyset og mørket, stråler Hierarkiets lys.
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Gruppefusion
1. Lad os nu samle og integrere gruppen i hjertet af Den Nye Verdenstjenergruppe, 
som er mellemled mellem Hierarkiet og menneskeheden. Sig efter mig:

Jeg er ét med mine gruppebrødre,
og alt, hvad der er mit, er også deres ...

Må den kærlighed, der er i min sjæl,
strømmer ud til dem ...

Må den styrke, der er i mig,
opløfte og hjælpe dem ...

Må de tanker, som min sjæl skaber,
nå dem og opmuntre dem.

Samklang
2. Vi sender en strøm af lysende energi mod planetens åndelige Hierarki, det pla-
netariske hjerte, Sanat Kumaras store ashram, og mod Kristus i hjertet af Hierarkiet.

Send strømmen videre mod Shamballa − centret hvor Guds vilje er kendt.

Vi befinder os nu som en gruppe i periferien af den store ashram, Hierarkiet, og 
her er vi åbne for de interplanetariske energier, der er til rådighed.

(Pause)

Højere mellemstadie
3. Hold bevidstheden fast i lyset fra Hierarkiet, det planetariske hjertecen-ter, og 
vær opmærksomme på det hierarkiske arbejde med at forberede Kristi tilsynekomst 
i overensstemmelse med planen.

(Pause)

Meditation
4. Lad os nu meditere over månedens nøgleord, som lyder: …

(5-10 minutters meditation på månedens nøgleord)
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Indstrømning
5. Brug den skabende fantasi og forestil jer, at energierne: Lys, kærlighed og 
viljen-til-det-gode strømmer ud over hele planeten og bliver forankret i bestemte 
fysiske centre, som planen kan manifestere sig gennem.

Forestil jer, at den guddommelige kærlighed strømmer gennem de seks led:

Shamballa – Hierarkiet – Kristus – den nye verdenstjenergruppe – mennesker med 
god vilje overalt i verden – og de fysiske fordelingscentre.

Lavere mellemstadie
6. Fokusér igen bevidstheden som en gruppe i periferien af den store ashram. Sig 
efter mig:

I centret af al kærlighed står jeg …
Fra dette center vil jeg, sjælen, gå ud …

Fra dette center vil jeg, den tjenende arbejde …
Må det guddommelige selvs kærlighed

strømme igennem mit hjerte,
igennem min gruppe og ud i hele verden.

Tænk så over hvad vi − ud fra vores forståelse og det ansvar vi har påtaget os − 
umiddelbart kan gøre for at forberede Kristi tilsynekomst og genoprette planen 

på Jorden.

(Pause: 1-2 minutter)

Fordeling
7. Lad os nu slutte vores meditation ved sammen at fremsige Den Store Invokation. 
Men forestil jer, mens vi gør det, at lys, kærlighed og kraft strømmer fra det åndelige 
Hierarki, gennem de fem planetariske indgange:

London, Darjeeling, New York, Genève, Tokyo og ind i hele menneskehedens be-
vidsthed.
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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... OM...
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Nøgleord

Vædder
Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.

Tyr
Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys.

Tvillinger
Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort,

vokser og stråler jeg.

Krebs
Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg bor.

Løve
Jeg er det, og det er jeg.

Jomfru
Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er stof.
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Vægt
Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer.

Skorpion
Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem.

Skytte
Jeg ser målet. Jeg når dette mål,

og derefter ser jeg et andet.

Stenbuk
Hensunken er jeg i overjordisk lys
og vender dog dette lys ryggen.

Vandmand
Jeg er livets vand, der gives til tørstende mennesker.

Fisk
Jeg forlader Faderens hus,

og idet jeg vender tilbage, frelser jeg.



9

www.visdomsnettet.dk


