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HIERARKIET

De syv, de tre og Den Ene
Af Frances Adams Moore
(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

”En dag vil det være et ‘realiseret Hierarki’, for Hierarkiet er blot en
bevidsthedstilstand med livsaspektet Shamballa som midtpunkt og
med menneskeheden som den udstrålende faktor, dvs. den auriske
indflydelse, der får de andre naturriger til at respondere.”
Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. I, p. 757

Hierarkiet er et ”mødested for energier”, et ”sted for kraft og lys”, et ”sted for
forening”. Hierarkiet har man kaldt ”hellighedens midtpunkt”, ”lysets bolig”, ”den
store hvide loge”, ”den usynlige kirke”, den planetariske sjæl”, ”saliggørelsens
støttepunkt” og ”den kosmiske magnet”. Det er også kendt under navne som
”den opadgående stige”, ”den hellige orden”, ”et legeme skabt af sjæle, der er organiseret i forhold til udviklingstrin” og ”et legeme af rangordnede intelligenser”.
Hierarkiet er ganske enkelt sjælenes verden …
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”Hierarkiet har fuld indsigt i planen. Det er sensitivt over for hensigten,
og det påvirker menneskeheden konstant i en skabende proces for at
udvide den menneskelige bevidsthed. Det er jeres sjæl – i sin reneste
natur – en del af.”
Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. II, p. 137

Eksistensplaner
Siden 1925 er Hierarkiets position skiftet fra det højere mentalplan (sjælens
plan eller kausalplanet) til det buddhiske plan (intuitionens plan) i den åndelige
triade, og i denne forbindelse blev der åbnet en direkte kanal til indstrømning
af energier inde fra det universelle tankesinds ”ringmur” (”ring-pass-not”) til
Hierarkiet − ”centret hvor Guds kærlighed hersker”, og videre ind i formens
verden til den skabende aktivitet. Den tibetanske mester Djwhal Khul antyder,
at en af betydningerne af ordene ”forhænget i templet blev flænget i to stykker
fra øverst til nederst”,1 repræsenterer denne afsløring af en åben kanal. Kan det
tænkes, at Berlinmurens fald i 1989 var et nutidigt symbol på denne afsløring
af en åben kanal?
Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet.
Det fungerer som en transformer, der skaber forbindelse mellem menneskeheden
og Guds vilje – mellem menneskeheden og dens karma – mellem menneskeheden
og det komiske onde – den ondskab, der vedrører viljen og misbrug af viljen. I
Hierarchy, paragraph 339 kaldes det ”et mægtigt skjold”.
1 Alice A. Bailey: Discipelskab i den nye tidsalder, Vol. II, s. 446
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Medlemmer af Hierarkiet arbejder fra det buddhiske plan og påvirker mentalt
stof, mens medlemmer i Shamballa − ”centret hvor Guds vilje er kendt” − arbejder på de tre højeste bevidsthedsplaner, mens menneskeheden – ”centret for
intelligent, skabende aktivitet” − arbejder på de tre laveste og tætteste planer
(mentalplanet, astralplanet og det fysisk-æteriske plan).
Det energimæssige arbejde
Selvom Kristus er overhoved for dette ”midtvejscenter” i det planetariske liv,
er Hierarkiet ashram for Sanat Kumara − verdens herre − i sin syvfoldige form,
og på denne måde forbindes kærlighed og vilje. Denne ashram, der består af
visdommens mestre og indviede, arbejder på planet for åndelig kærlighed –
intuitionens plan – eller planet for den sande sjæl, som modsvarer den menneskelige sjæl på tankens plan.

En ashram er en kilde, hvorfra der strømmer hierarkiske inspirationer til de tre
verdener. Dens ”kraftfulde energier” og ”ansporende kræfter” har til hensigt
at skabe en udvidelse af menneskets bevidsthed. Hierarkiet i denne større
ashram har indenfor sin ”ringmur” syv primære ashramer, som i sin midte har
en chohan (en 6. indviet) eller en visdommens mester (en 5. indviet). Hver af
de syv ashramer har tilknyttet syv underordnede ashramer, og det bliver derfor
49 i alt, selvom ikke alle er fuldt aktive.
Arbejdet udvides
Hierarkiet bevæger sig mod det højere center, Shamballa, mens det på samme
tid bevæger sig fremad mod det lavere center, menneskeheden. Åndsvidenskaben
oplyser, at begge disse aktiviteter er gjort mulige af menneskeheden selv. Den
voksende intuitive sensitivitet hos menneskehedens frontløbere gør det muligt for
disciple at arbejde på højere niveauer end nogensinde tidligere på discipelskabets
vej, og det har Hierarkiet observeret.
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Holdninger og positioner er derfor ikke statiske hos Hierarkiets medlemmer.
Hierarkiets medlemmer skifter konstant position. Tibetaneren indikerer, at ”−
det eneste sted, hvor der er fuldkommen ‘fred’, … er i centret, hvor Guds vilje
er kendt! Planetens åndelige Hierarki … er ikke et fredfyldt sted, men en sand
hvirvel af kærlighedsfyldt aktivitet − mødestedet for energier, der strømmer ind
fra den guddommelige viljes center og fra menneskeheden, den guddommelige
intelligens’ center.”2

Sanat Kumaras rådskammer
Sanat Kumaras rådskammer i Shamballa – centret for hensigt, vilje og syntese
– udgør en enhed, og fra Hierarkiet distribueres denne grundlæggende enhed til
de syv primære ashramer og de 49 sekundære ashramer i en fordelingsproces.
Hierarkiet udgør imidlertid i sig selv en enhed, for det samlede ashramiske liv er
beskyttet af en ”ringmur”, der er dannet af ashramens resonans og udstråling.
De syv og de 49 ashramer holdes sammen af helhedens ”magnetiske samspil”.
Udstrålingen fra dette center, og centrets magnetiske kvalitet, påvirker både
disciple og aspiranter overalt i verden, og fører dem gradvis i tættere forbindelse
med det indre og til sidst ind i centrets magnetiske felt. Denne proces fremmes
hos den korrekt orienterede discipel via klarheden i den intuitive forståelse og
af intensiteten i disciplens levevis.
Magnetisk kraft – en blanding af kærlighed og vilje – er en stimulerende faktor,
der skaber sammenhæng mellem de forskellige ashramer, og den er en af kilderne
til hierarkisk enhed. Det er tjeneste for planen, der binder de syv ashramer
sammen (ligesom de 49) til én stor ashram – som udgør Hierarkiet i sin helhed.
Alle medlemmer af Hierarkiet – herunder medlemmerne af Shamballas råd −
har alle uden undtagelse passeret alle stadier i menneskets evolution, for kun
menneskelige væsener kan håndtere og udtrykke livsårsager. Det er kun det
2 Alice A. Bailey: Kristi tilsynekomst, s. 32
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menneskelige intellekt, der bevidst kan skabe den energi, der er nødvendig for
at gøre manifestationens mange livsstadier til virkelighed. Derfor hviler der et
ufatteligt ansvar på menneskehedens skuldre.
Adgang til det hierarkiske liv
Indvielse giver disciplen adgang til medlemskab af Hierarkiet. Det medfører ”−
esoterisk set, opgivelsen af alle separatistiske personlighedsreaktioner gennem
en række progressive forsagelser. De kulminerer ved 4. indvielse og tydeliggøres
igen på mystisk vis i 9. indvielse.”3
Hierarkiets medlemmer udvælges fra alle nationer, sociale grupper, religiøse
sekter og organisationer. Når et medlem af menneskefamilien træder ind i de
indviedes rækker og deltager i aktiviteterne i en af ashramerne, medfører det
en bevægelse, hvor nogle mestre eller chohaner træder ud af Hierarkiet og ind
i det højeste center − Shamballa. En indviet af tredje planetariske grad − som
er den første solare indvielse − kan herefter deltage i det hierarkiske liv som et
”monadisk udtryk, der er modtagelig over for indtryk fra Shamballa”4

Enhver accepteret discipel, der har taget 1. indvielse, befinder sig indenfor
Hierarkiets periferi og indflydelse. På nuværende tidspunkt foretages Hierarkiets
tilpasninger til menneskeheden i ashramen ved at skabe eller etablere magnetiske
centre – ikke ved hjælp af koncentrerede kræfter, men ved hjælp af grupper
af disciple, som er magnetisk tiltrukket af menneskeheden, og som gennem
deres indflydelse påvirker aspiranter overalt. Denne tilpasning vil blive foretaget
mellem hierarkiske grupper og grupper af mennesker med god vilje, som giver
udtryk for kreativitet og intelligent aktivitet. Disse indre grupper vil på denne
måde etablere en tættere forbindelse mellem dem selv og deres disciple, som
bærer byrden i de ydre tjenesteområder. På samme tid er bestemte medlemmer
af Hierarkiet involveret i deres egen vækst og uddannelse til højere stadier af
udfoldelse, der henvises til som ”den højere evolutions vej”, der er forbundet
med åndens (monadens) åndelige niveau og hensigt.
3 Alice A. Bailey: Strålerne og indvielserne, s. 349
4 Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 371
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Videnskaben om relationer
Hierarkiet blev skabt af 2. stråle energier, der udtrykker kærlighed-visdom – den
grundlæggende energi, som er udtryk for hele det manifesterede univers, fordi
2. stråle energi er opbygningsaspektets energi.
Den primære hjælp fra Hierarkiet består i at vække og udvide den menneskelige
bevidsthed, og at skabe en opmærksomhed, der er sensitiv og modtagelig over
for livet i alle former. Den grundlæggende videnskab, som Hierarkiet arbejder
med, kaldes videnskaben om relationer. Bevidsthed er ikke alene opmærksomhed
og identitetsfølelse eller selverkendelse. Den vedrører også relationen mellem
den bevidste sjæl og alle andre sjæle.
Menneskeriget er først og fremmest et mellemled for det universelle tankesind,
og når menneskehedens enheder er tilstrækkeligt udviklede, kan de blive Hierarkiets aktive samarbejdspartnere i realiseringen af planen og dermed forankre
Planetlogos’ og Sollogos’ formål. Hierarkiet har til opgave at formulere planen, og
at realisere den del af planen, hvor menneskeheden spiller en rolle og i stigende
grad møder sin karma.

Civilisationer og kulturer
Hierarkiet arbejder gennem sjæle eller grupper af sjæle, og intentionen er
altid udvidelse af bevidstheden, opmærksomhed på den rigtige og nødvendige
handling, samt bevidst deltagelse i skabelsen af en ny verdensorden. Derfor
leder mestrene efter sensitive sind og modtagelige hjerter, og de mennesker
med god vilje, der kan implementere visse aspekter af planen. Efterhånden
som disse disciple bliver mere og mere sjælsinspirerede og sensitive, bliver de
magneter for åndelige ideer og begreber, og i bevidstheden (gennem meditation
og invokation) opfanger de en skitse og – senere – detaljer af det aspekt af
planen, som de kan fremme, give energi og implementere.
Hierarkiets medlemmer har mange og varierede opgaver. De indviede og
mestrene står som en mur mellem menneskeheden og det kosmiske onde,
der har relation til misbrug af viljen i kosmisk målestok. De arbejder konstant
i forsøget på at vække bevidstheden i alle former. De styrer og kontrollerer
udviklingscyklussernes kulturer og de civilisationer, som er et resultat af dem.
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Hierarkiet styrer verdens begivenheder, men de krænker eller griber aldrig ind i
menneskehedens frie vilje. De giver udelukkende anvisninger, kaster lys, giver et
vink eller en inspiration til alle, der responderer på mestrenes kontakt. Hierarkiet
modtager og videresender energier fra Shamballa, og disse energier påvirker
selve Hierarkiet, menneskeheden og sjælen i alt i alle naturriger.
En af hovedopgaverne for det samlede Hierarki er at præsentere de grundlæggende
guddommelige ideer. På den måde gøder de jorden med medmenneskelige idealer,
og resultatet er udvikling i tid og rum af civilisationer, der skaber mulighed for
at kulturer kan komme til udtryk. Det er snarere kulturerne, der giver udtryk
for idealet, end det er civilisationerne.
Hierarkiet formulerer planerne for alle livsformer i de fire naturriger – mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget. Planerne vedrører hverken enkeltindivider eller mikrokosmiske enheder, men helheder, store tidscyklusser,
nationer, racer, verdensreligioner og store politiske og sociale ideologier.

Visdommens budbringere
Hierarkiets medlemmer er intuitive fortolkere og energiformidlere mellem Shamballa og menneskeheden. Deres opgave er at redde verden, at afsløre den næste
åbenbaring og at udtrykke guddommelighed. De fungerer også som formidlere
af Sollogos’ vilje via Planetlogos’ vilje. Hierarkiets medlemmer er andet og mere
end ”sandhedens vogtere”. De er budbringere af Guds visdom.
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Hierarkiets medlemmer kaldes ”samfundet af oplyste sind”, ”rådet af retfærdige
og fuldkomne mennesker” (som den kristne bibel omtaler), samt ”de fuldkomne
ældre brødre og store følgesvende”. Andre betegnelser er ”samfundet af fuldkomne brødre”, ”borgere af verdens åndelige værdier” og ”ildens krigere”. De
er en gruppe af højt oplyste og dedikerede frelsere, frigjorte livsenheder, der
arbejder i grupper med alle sjæle og alle liv i alle naturriger. Det er en gruppe
med telepatiske kræfter, der gør det muligt for dem at være sensitive overfor
tankestrømme, og at opfange tankerne fra de, der befinder sig lige så langt over
Hierarkiet, som de selv befinder sig over verdens disciple.
Begrebet ”hierarki”
”Hierarki er kun et ord, der benyttes om den forvandlede personlighed
hos alle disse grupper af frigjorte sjæle, der fungerer på mentalplanets
højere niveauer og derfra forsøger at hjælpe menneskeheden.
Kontakten med Hierarkiet sker derfor på de mentale niveauer.”
Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. I, p. 633

Triangler
Det siges, at Hierarkiet er én stor
ashram med en triangel i midten,
som er skabt af Manuen. Trianglen
repræsenterer kærligt, intelligent
liv. Kristus repræsenterer den kærlige og intelligente bevidsthed, og
Mahachohanen repræsenterer den
kærlige, intelligente aktivitet. Symbolsk set danner denne triangel et
stort center. Den aktive udstråling fra
de tre ophøjede mestre medfører, at
deres auraer blandes, og resultatet er
en fuldkommen sammensmeltning og
fusion. Det siges, at udstrålingen og
virkningen af denne centrale triangel
er unik og langtrækkende. Samspillet
mellem de tre mestre repræsenterer
e t hve r t o m r å d e m e d r e l a t i o n t i l
gruppens liv, manifestation og handlinger. Disse kvaliteter fokuseres
gennem Mahachohanen, primært
fordi han er civilisationens Herre,
og menneskehedens civilisationer er
udtryk for progressiv vækst og udvikling.
I Shamballa dannes denne centrale triangel af aktivitetens tre Buddhaer eller
Kumaraer, der repræsenterer bevidst, intelligent liv − bevidst, intelligent og
aktiv visdom – og bevidst, intelligent skabelse. Det er først i det sidste stadie
af menneskets udvikling på Jorden, at denne essentielle triangel vil komme til
syne i det tredje planetariske center – menneskeheden. Denne tredje triangel
vil igen repræsentere visse aspekter af liv, kærlighed og skabende aktivitet.
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Kristus, mestrenes mester og lærer for både devaer og mennesker …
”− er det centrale punkt i Hierarkiet, ligesom mesteren er det centrale
punkt i en ashram. Mesteren er hjertet i sin gruppe, og Kristus er
Hierarkiets hjerte. Jo nærmere man kommer denne erkendelse, jo
klarere bliver forståelsen af det begreb, at punktet i centrum og i
periferien er ét og det samme.”
Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. I, p. 767

Verdenslæreren
Hierarkiet forbereder sig på at introducere en vis grad af kærligheds-visdomsaspektet via 1. stråle for vilje og kraft. Kristus forbereder sig på at blive formidleren af denne energi. Desuden vil han klart demonstrere forskellen mellem
materialistisk og åndelig levevis.
Kristus er verdenslærer og legemliggørelsen af den kraft i udviklingen, der har
givet ham betegnelsen ”Kristusbevidstheden”. Han er desuden legemliggørelsen
af kærlighed-visdom – ikke alene i planetarisk forstand, men desuden i kosmisk
forstand. Han er i stand til at ”− give udtryk for to guddommelige energier:
Kærlighedsenergien og viljesenergien, kærlighedens magnetiske kraft og den
guddommelige viljes dynamiske effektivitet. Aldrig før i menneskehedens lange
historie har en sådan åbenbaring været muligt”.5 Dette magnetiske potentiale
af kærlighed og dynamisk viljesenergi befinder sig latent i menneskets hjerte,
sådan som det beskrives af Paulus: ”Kristus i dig – herlighedens håb.”6 Disse
energier er langsomt ved at komme til udtryk i takt med, at menneskeheden er
på vej ind på discipelskabets vej og langt om længe modtager de højere stadiers
indvielser.
5 Alice A. Bailey: Kristi tilsynekomst, s. 64
6 Paulus’ brev til Kolossenserne, 1:27
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Sammenhængskraften
Universets overordnede sammenbindende energi er kærlighed-visdom. Kærlighed
forbinder Hierarkiet til menneskeheden og visdom forbinder Hierarkiet til
Shamballa. Som Hierarkiets overhoved vil Kristus til sidst forbinde både Hierarkiet
og menneskeheden til Shamballa. Shamballa (”Faderens hus”), Hierarkiet
(”sjælenes rige”) og menneskeheden (”verdens menneskeliv”) stræber alle efter
i en samlet bevægelse at intensivere ”lyset i verden”.
I denne periode – i kraft af menneskenes anstrengelser og hierarkisk bestræbelse
– er en stor koordinering og sammenbinding under opbygning. Ånden (monaden),
sjælen og personligheden står i tættere relation til hinanden end nogensinde
tidligere. Der er i dag mange flere 3. indviede i inkarnation på planeten end
nogen sinde før. Mange flere disciple forbereder sig til 3. indvielse, og i den
nuværende menneskehed er personlighedens tre aspekter nu kraftfulde, og i
kraft af deres magnetiske indflydelse og forvandlende påvirkning opbygger de
antahkaranaen − broen af lys, mellem de tre aspekter. En enestående indsats.

Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden
Det samme gælder planetens tre guddommelige centre. Shamballa, Hierarkiet og
menneskeheden er nu tæt forbundet, og derved opstår der en fusion af energier,
som gør en indstrømning af åndelig vilje mulig. Fusionen og indstrømningen er
et budskab om en kritisk periode i menneskehedens tilværelse, men den rummer
også en enestående mulighed. Disciple møder alle de planetariske forandringer
og muligheder med tilsvarende forandringer i deres eget liv. Nye holdninger og
nye kreative handlemåder er nødvendige, for at styrkelsen af antahkaranaen
kan fortsætte, ligesom …
” … fusionen mellem de mange ‘udstrålende tråde’, der rent symbolsk
danner ‘forbindende kabler’, som vil forbinde de planetariske centre,
og levere materialet, der kan overføre guddommens brændende
vilje og forudbestemte hensigt. Det vil medføre rekonstruktion af de
manifesterede verdener, og alle kan deltage i denne opgave.”
Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 474
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Disciple i ashramen er først og fremmest beskæftiget med verdens anliggender.
Mestrene arbejder i lyset og i årsagernes verden. På de indre planer danner
mestrenes discipelgruppe en integreret helhed, som er karakteriseret ved liv,
kærlighed og samspil. Relationerne er primært på sjælsniveau.
Der er en dobbelt energistrøm ind i Shamballa fra ydreplanetariske niveauer.
Den tibetanske mester har kaldt denne energistrøm for ”uhindret oplysning.”
Energistrømmen overfører formålet og viljen fra Sanat Kumara til det forenede
Hierarki, samt en dynamisk, magnetisk impuls, som gør det muligt for mestrene
og de indviede at organisere planen og aktivere den, sådan at formålet gradvis
åbenbares og manifesteres på Jorden.

Forberedende arbejde
Tre af Hierarkiets ashramer sender for tiden disciple og indviede op til 3. indvielse
ind i formens tre verdener, og det er deres opgave at forberede forholdene til
mestrenes og de højere indviedes genkomst. De tre ashramer er …
1) 2. stråle ashramen for kærlighed-visdom under mesteren Koot Hoomi.
Medlemmerne fra denne ashram arbejder i det store hele med uddannelse
af den almindelige offentlighed, og de arbejder gennem undervisere overalt
samt gennem religionslærere.
2) 1. stråle ashramen under mesteren Morya.
Disciple og indviede fra denne ashram arbejder inden for området rigtige
menneskelige relationer, og med skabelse af en syntese i forsøget på at
skabe en ny intuitiv bevidsthed, der kan medføre et skift i den politiske
bevidsthed samt i et skift i de basale værdisystemer.
3) Disciple fra 5. stråles ashram under ledelse af mesteren Hilarion
− vil føre menneskeheden frem til den rigtige anvendelse af energi og af
fordelene ved atomalderen.
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Den hierarkiske bevidsthed beskæftiger sig med sjælens erkendelser − erkendelser af og samarbejde med guddommeligheden, med kærlighed, tiltrækning
og relationer.

Den Nye Verdenstjenergruppe
Et formidlende organ, der kaldes Den Nye Verdenstjenergruppe, fungerer nu
som mellemled mellem Hierarkiet og offentligheden. Dette organ er opdelt i to
grupper: Disciple og medarbejdere, der allerede er integreret i en ashram under
Hierarkiet og intelligente, humanistiske medarbejdere, der indtager ansvarsfulde
positioner inden for områder, der arbejder med verdensanliggender. Gennem Den
Nye Verdenstjenergruppe overfører Hierarkiet til menneskehedens masser mere
lys, nye ideer, friske synspunkter og mere avancerede teknikker og metoder til
den nye fase af menneskehedens udfoldelse og civilisation.
Den Nye Verdenstjenergruppe består angiveligt af energienheder, der er i stand
til at arbejde med stoffet (stoffet, som er ånd i manifestationens laveste udtryk),
og med ursubstans, det atomare livs redskab, der benyttes til formningen af alle
former. Ursubstans er et sjælskoncept, som kun kendes af sjælen. Medlemmer
af Den Nye Verdenstjenergruppe udvælges fra alle områder af menneskeheden,
og sammen udgør de fortroppen eller frontløberne, der fører menneskeheden ind
i det femte naturrige − sjælens rige − som er et levende bevis på eksistensen
af verdens åndelige enhed.
Det vertikale og horisontale liv
I denne periode kan tilstedeværelsen af en velfungerende intelligens og en
voksende inklusivitet i menneskeheden symbolsk udtrykkes med ordene ”det
vertikale og horisontale liv”, som symboliseres af korset. Sjælens bevidsthed,
fuldkommengørelsen af og kontrollen over tankesindet samt manifestationen af
kærlighed i tjenestearbejde er egnede egenskaber for Hierarkiet og i tiltagende
grad for menneskeheden.
Der foretages bestemte og omfattende tilpasninger i menneskeheden. Energi
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fra Shamballa skaber direkte påvirkninger, og årsagen er indstrømningen af
Sanat Kumaras vilje, for han er ved at forberede en bestemt kosmisk indvielse.
Denne indvielse kræver en reorganisering af de energier, der strømmer gennem
menneskeheden. Energierne skaber en omstrukturering i dette fundamentale
center. De manifesterer aspekter og kvaliteter, der altid har været potentielle,
men som endnu ikke er kommet til udtryk.

Inspiration, telepati og sensitivitet
Videnskaben om inspiration, der er grundlag for Shamballas metoder, fungerer
gennem de tre centre på tre forskellige måder. Gennem Shamballa kommer de
til udtryk som dynamisk inspiration, gennem Hierarkiet som magnetisk telepati
og gennem menneskeheden som udstrålende sensitivitet.
Af de store centre er det Hierarkiet, der har den mest vitale udstråling og den
største indflydelsessfære. Udover at give liv til alle former på og inden i planeten,
er indflydelse og udstråling fra Shamballa definitivt og bevidst begrænset til det
tidspunkt, hvor både Hierarkiet og menneskeheden er i stand til at respondere
på en konstruktiv måde.
Centret, der kaldes menneskeheden, har for tiden en utilstrækkelig udstråling på
grund af utilstrækkelig udvikling. Menneskehedens indflydelsessfære er derfor
begrænset. Hierarkiet har imidlertid ingen indre begrænsninger i stil med dem,
som Shamballa bevidst har pålagt sig selv, eller som menneskeheden − uden
at ville det − er pålagt. Enhver blokering af den hierarkiske udstråling vil derfor
blive opbygget af former, der ikke kan respondere på den udstråling, de påvirkes
af. Indflydelsen fra udstrømningen fra den centrale triangel i Hierarkiet er unik
og langtrækkende.
Hierarkiet er derfor et transformerende og igangsættende center midtvejs
mellem områderne liv, syntese, vilje og formål og de manifesterede formers og
det skabende menneskes verden. Hierarkiets medlemmer arbejder bag scenen
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og ”den universelle ashrams stilhed”, idet de inspirerer disciple, der tjener dem
i formens tre lavere verdener ved hjælp af videnskabelig brug af tanken. Hierarkiets og Shamballas arbejde er rettet mod udviklingen af gruppebevidsthed,
gruppehandling og gruppeudtryk.

Gruppeindvielse
Hierarkiets medlemmer har aldrig statiske standpunkter. Forandringer i
sjælsbevidstheden og de hierarkiske medlemmers åndelige årvågenhed i de ”bevægelige og skiftende realiteter” er årsag til, at menneskeheden kan vækkes til
højere åndelige værdier og nye udviklingsmetoder. Dermed vokser menneskehedens gruppeforståelse, gruppebevidsthed og gruppehandling, som til sidst
vil resultere i gruppeindvielse. ”Gruppeindvielse er baseret på en målrettet og
forenet gruppevilje, der er dedikeret til tjeneste for menneskeheden og baseret
på loyalitet, samarbejde og samhørighed.”7
Det er Hierarkiets hensigt at udvide graden af frihed for menneskeheden for
at gøre det muligt for mennesker med god vilje at fungere effektivt i ”et liv i
større fylde”, som er følgen af Kristus-bevidstheden. Det vil kræve, at menneskeånden frigøres til at nærme sig guddommelighed og til at vælge vejen
til denne tilnærmelse. Det er også hensigten at udvikle modtagelighed og
tankesind til en samlet bevægelse fremad mod discipelskabets vej og endelig
mod indvielsesvejen.
Et ashramisk samspil udfolder sig mellem Hierarkiet og Shamballa. Det sker
umærkeligt for disciple, indtil de har taget 3. indvielse, hvor de uklart fornemmer
det. Denne aktivitet og dette samspil handler om planen og om den hensigt
planen tjener.
7 Alice A. Bailey: Strålerne og indvielserne, s. 30
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”Medlemmerne af Shamballas råd erkender denne forskel og deler sig
derfor i to grupper, som i gammelt sprogbrug kaldes hensigtens registratorer og viljens vogtere. Vilje er aktiv. Hensigt er passiv. Hensigt
ER. Vilje aktiverer og tjener hensigten … Hensigtens registratorers
opgave består i at holde kanalen åben mellem Jorden, planeten Venus
og den centrale åndelige Sol. Viljens vogteres opgave består i at
forbinde rådet, Hierarkiet og menneskeheden, sådan at der skabes
en grundlæggende triangel af kraft mellem det planetariske livs tre
store centre.”
Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 69

Tjenestearbejdet
Medarbejdere, der har en hierarkisk position (uden at tilhøre selve Hierarkiet), er
også opdelt i to hovedgrupper: De, der arbejder med at udvikle verdens disciples
bevidsthed til indvielse, og de der har en avanceret grad, som arbejder med
livsaspektet og dets udtryk i livet hos verdens indviede. De engagerede disciple,
der fungerer i samarbejde med Hierarkiet, arbejder også i to hovedafdelinger:
De, der har at gøre med aspiranter, der er involveret i fysiske opgaver, og de,
der støtter forståelsen og tjenestearbejdet i de fysiske opgaver. Når disciplen
har fået fodfæste i tjenestearbejdet, benyttes alle former med intelligens, med
forståelse for deres formål og uden overdrivelse. Gruppesensitiviteten erstatter
hurtigt den individuelle bevidsthed, og disciplen bevæger sig hen imod en tættere
relation til det hierarkiske center.

Bestemte mestre forbereder sig til det tidspunkt, hvor de – igen – vil træde frem
fysisk og lede planen for Jorden og assistere menneskeheden med at arbejde
mod større forståelse af det guddommelige mønster.
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Vandbærerenergi og 7. stråle
Hierarkiet vil med fokuseret buddhisk erkendelse fungere som planetarisk sjæl
og hjerte, og udstråle kvaliteten af det andet guddommelige aspekt – kærlighedvisdom. Hierarkiets Kristusbevidsthed er porten til ”Faderens hus”, til livet, til
hensigten og syntesen. I Det Nye Testamente fortalte Kristus sine disciple, at
ingen kommer til Faderen uden gennem denne bevidsthed. I Leaves of Morya’s
Garden, Vol. II, p. 110 kan man læse:
”Natten faldt på. Kristus befandt sig på tærsklen. En skriver ankom og
spurgte: ’Hvorfor sidder du i indgangen?’ Kristus svarede: ’Fordi jeg
er tærsklen indtil ånden. Hvis du ønsker at passere, må du passere
gennem mig’.”
Fisketegnets astrologiske energi fra den tidligere verdensperiode står overfor
de nye indstrømmende energier og påvirker Hierarkiet, Den Nye Verdenstjenergruppe og menneskeheden. Energierne fra stjernetegnet Fiskene og 6.
stråle for hengivenhed og idealisme med dens målrettede livssyn er på vej ud.
Den nye Vandbærerenergi og 7. stråles energi med kraft til at skabe, relatere,
vække gruppebevidsthed og handling og til at hjælpe med udviklingen af
den nye verdensorden, er på vej ind. Medlemmer af Hierarkiet, Den Nye Verdenstjenergruppe og verdens aspiranter og disciple, er ved at lære at bruge disse
nye energier for at kunne tjene planen. De gamle teknikker og metoder trænger
til revision for at kunne møde de nye ændrede udfordringer og muligheder.
Hierarkiet, Den Nye Verdenstjenergruppe og menneskeheden kæmper nu med
deres egne indre problemer, som involverer erkendelse af og respons på den
cyklus, der nu skifter, og den enkeltes ansvar for at forholde sig kreativt til de
forandringer, der er på vej. Det nuværende ”pres-mod-frihed”, som ses tydeligt
overalt på planeten, indikerer omvæltninger, der er sat i gang af en ny, anderledes
og ukendt energipåvirkning.
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Muligheden for samordnet gruppehandling tilbydes alle seriøse, accepterende og
accepterede disciple. En fornyet beslutsomhed og en større sans for ansvar er
påkrævet. Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden danner én langtrækkende
kæde af dynamisk, magnetisk, kreativ bestræbelse til gavn for helheden i
denne overgangstid mellem det gamle og det nye – mellem Fiskenes tidsalder
og Vandbærerens tidsalder.
Hierarkiet er den forbindelse, der omformer de aftagende energier til en lysende
fremtid.
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