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Identifikation
Af Ginny M. DeAngelis

Fra The Beacon

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Der er behov for sammenhæng mellem generationerne i fortiden, 
nutiden og fremtiden. Behov er et rummeligt begreb, der gennem-
syrer alt liv – livet før, livet nu og livet i morgen.

Identifikation afslører kvaliteten
Identifikation er et holdepunkt for tanken, og identifikationen afslører kvaliteten af 
den individuelle bevidsthed. Rækken af mulige identifikationer strækker sig over 
en uendelig horisont, hvor flertallet af de menneskelige livsformer er samlet i et 
gigantisk midtpunkt. Det er den kaotiske, overbefolkede, altomfattende masse af 
levende tanker og følelser, der kaldes menneskeheden.

Nogle mennesker forsøger at udskille deres liv fra de kollektive identifikationer ved 
at bruge deres energier til frigørelse, transformation og skabelse af inklusivitet. 
Andre vælger at følge de stær-kes love og ambitioner, og de bruger kræfterne på 
separatisme, konkurrence og til at anskaffe sig ting. Og mange ønsker fortsat at 
være indhyllet i ubeslutsomhedens lammende tåger. Men alle mennesker er vigtige 
og nødvendige led i ”den store kæ-de af levende skabninger”.
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Global identifikation
Global identifikation kan betragtes som totalsummen af alle menneskehedens 
mange valg og handlinger. Men i øjeblikket sker der store strukturelle ændringer 
i den globale identifikation. Det sker i en skala og i et omfang, der kun kan fattes 
i lyset af en planetarisk åndelig rekalibrering.1 Prøv et øjeblik at reflektere dybere 
over den kendsgerning, at det er finanser, økonomi og de vestlige industrialiserede 
nationer, der i århundreder har domineret hele Jorden og hele menneskeheden. Men 
samtdig – i løbet af de samme århundreder – har en voksende gruppe af esoteri-
kere arbejdet utrætteligt på at grundfæste nøgleord i det kollektivt ubevidste om 
syntese, genopbygning og øget forståelse for menneskehedens enhed.

Se herefter rundt på nutidens hurtigt skiftende menneskeskabte landskab. På mindre 
end én generation vil Østen overgå Vesten i videregående uddannelse, økonomisk 
udvikling og miljømæssig bæredygtighed. Derefter vil fortidens racemæssige og 
kulturelle fordomme hurtigt blive politisk uanvendelige. Det er en ikke mindst et 
udtryk for den massive omfordeling af rigdom, der omtales i fortidens tekster.

En planetarisk ideologi
Esoterikere har uigenkaldeligt forpligtet sig til ”arbejdet”, og det betyder, at de 
lever det daglige liv på grundlag af en urokkelig åndelig forpligtelse, der kommer til 
udtryk i deres tjenestearbejde for at stimulere menneskehedens udvikling i en op-
adgående retning og med planetarisk transformation som overordnet målsætning. 

1 Kalibrering er normalt et udtryk, der anvendes i forbindelse med bestemmelse af et må-
leinstruments visningsfejl.
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De metoder, der benyttes, er afprøvet af samarbejdende grupper, som har arbejdet 
på at forædle sjælskvaliteter og idealer, der er udtryk for en bestemt planetarisk 
ideologi.

Gruppedannelse er et af idealerne. Hvis en gruppes identitet er mangfoldig, og 
hvis den har mange gruppemedlemmer, vil den have en lang række styrker, og den 
kan opnå en bred appel som et mikrokosmos, der er en del af den makrokosmiske 
helhed – men gruppen risikerer samtidig tab af sammenhængskraft pga. usammen-
hængende holdninger. Hvis en gruppe er for lille og for selektiv, kan dens fundamen-
tale tilstand blive svækket pga. begrænset appel, og det kan medføre eksklusivitet 
og manglende identifikation.

En esoterisk gruppe kan blive en interessant og positiv blanding af begge gruppeformer 
ved hjælp af korrekt identifikation. Hvis en esoterisk gruppe skaber en holdbar ba-
lance, der er baseret på en fast grundholdning, og opbygger et sikkert grundlag for 
tiltrækning af energireservoirer, der er tiltænkt fremtidig brug, vil gruppen blive en 
del af den universelle appel, og derved vil den tiltrække mangfoldighed. Samtidig 
vil gruppen stimulere de bedst kvalificerede gruppemedlemmer til at påtage sig et 
uddannelsesansvar, og det vil udvide gruppens indflydelse og fastholde både den 
lodrette og den vandrette ligevægt i gruppen. Gruppen viser på den måde sin grup-
peidentitet som en forenet organisk helhed.

Perspektiv og rigtige proportioner
Det vil placere den esoteriske gruppe 
helt ude ved frontlinjen af den nye 
grænse for den globale bevidsthed. 
Perspektivet og de rigtige proportioner 
identificerer gruppens rolle i forhold til 
evnen til at påvirke menneskehedens 
historie. Kundskabens dybe brønd, der 
er gravet i tidligere tider af oplyste for-
gængere, der gik på udviklingsvejen, 
bliver den åndelige arv for nutidens eso-
terikere. I en ikke alt for fjern fremtid vil 
det arbejde, der forberedes i nutiden, 
blive en del af fortidens skatkammer. 
Det vil blive et grundlæggende aspekt 
i udviklingen af gruppebevidsthed for 
kommende sjæle, som også engang i 
fremtiden vil sætte deres præg på me-
toderne.
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Der er behov for sammenhæng mellem generationerne i fortiden, nutiden og frem-
tiden. Behov er et rummeligt begreb, der gennemsyrer alt liv – livet før, livet nu og 
livet i morgen. Det er et universelt behov, der fungerer som en drivkraft i menneskets 
længsel efter forening, helhed og fordybelse via identifikation.

Hver ny generation tilfører en unik synsvinkel og holdning til gruppens mål, som er 
syntese. Derfor er det muligt for gruppen at fortsætte med at forfine sin identitet, 
samtidig med at den udvider sin base ved at bruge nye, innovative metoder, der er 
udviklet af medlemmerne af den endnu større gruppe – menneskeheden.

På vej mod fremtiden
I den nuværende periode er menneskeheden nået ud til stjernerne, den er dykket ned 
til de dybeste steder af havene, og den bruger internettet som et transformerende 
redskab, der omsætter viden til en prisbillig handelsvare, der er overalt og tilgænge-
lige for alle. Telekonferencer har øget effektiviteten, produktiviteten, reduceret om-
kostningerne og har plantet menneskehedens bevidsthed i en rodfæstet erkendelse 
af direkte og omgående forbindelse. Det er et materialiseret skridt i retning af den 
telepatiske forbindelse, der omtales i utallige åndsvidenskabelige tekster.

De Forenede Nationers udviklingsmål, klimamålsætninger og diplomatiske forhand-
linger om globale emner, har fået ny energi og fremdrift, og det indikerer en 
voksende global bevægelse mod syntese, forening og helhed, som støttes af det 
grundlæggende arbejde i nutidens esoteriske grupper, hvis de har en klar identitet.

Esoterisk arbejde, som udføres i stort omfang på de indre, usynlige planer, realiseres 
også som gruppearbejde i det ydre. Eksempelvis ser man IDEO, et internationalt 
designfirma med innovationsrådgivning, der er grundlagt i Palo Alto, Californien, USA, 
og firmaets mission er at skabe menneskevenligt design specielt til de mennesker, 
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der har mest brug for det – dvs. mennesker, der lider under fattigdom. IDEO er 
gået sammen med non-profit organisationer, sociale virksomheder og fonde for at 
skabe løsninger på verdens tungeste fattigdomsrelaterede udfordringer. Grameen 
Bank2 blev verdenskendt for sit banebrydende arbejde med mikrolån, som er blevet 
en model for den amerikanske kongres, som fortsat finansierer et indenlandsk 
mikrolåneprogram. Det er bare et par eksempler, men der er naturligvis mange 
mange flere, og det bekræfter, at der er en spirende folkestemning, der forsøger 
at opveje fortidens ubalancer. Den planetariske rækkevidde er mulig på grund af 
det verdensomspændende internet, som er en global platform – og udviklingen af 
internettet er stadig kun lige begyndt.

Skrevne og talte ord
Nu er tiden inde til, at vidende og troværdige mennesker begynder at tale om 
esoteriske emner i relation til menneskehedens virkelighed og om muligheden for 
transformation som et aspekt af identifikation med sjælen. Skrevne og talte ord, 
som andre mennesker lytter til og tænker over, er begyndelsen til   healing – både for 
den, der taler, og den, der lytter. Det er begyndelsen på en transformationsproces, 
som kan forandre den enorme dødvægt af holdninger, fordomme og separatistiske 
opdelinger, der har fragmenteret Jorden og menneskeheden.

Menneskehedens bevægelse mod helhed er allerede i gang med at omdefinere men-
neskets identifikation, fra at være en art, der kæmper for personlig overlevelse i kon-
kurrence med sine artsfæller, til både at have et fælles ansvar for den planetariske 
udvikling, og til at fungere som en sjæl sammen med andre sjæle. Alle sjæle og 
grupper spiller en rolle, og alle bidrager med deres tanker, følelser og handlinger, 
for det er essensen af   den samarbejdsånd, der tillader fri udveksling af de idealer, 
der skal forme fremtidens planetariske ideologi.

2 Læs også artiklen på VisdomsNettet: YUNUS - en frontløber, om Muhammad Yunus og 
Grameen Bank.
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Den økonomiske lov
Et andet ideal er den økonomiske 
lovmæssighed, som er et redskab til 
skabelse af syntese. Den økonomiske 
lov afslører en grundlæggende regel i 
åndsvidenskaben, og loven går direkte 
til hjertet af den esoteriske gruppes 
identifikation, for grundlaget for den 
økonomiske lov er, at alt er energi – 
også penge! I hjertet af den esoteriske 
gruppes identifikation finder man 
derfor den tilbagevendende udfordring 
om økonomisk bæredygtighed.

Det er nødvendigt at være opmærk-
som på, hvordan man håndterer   
motiver i gruppen, for de kan ofte 
være i modstrid med gruppens 

formål. Esoterisk gruppearbejde er altid baseret på donationer og dermed på 
anerkendelsen af et fælles gruppeansvar. Accepten af frivillige bidrag til støtte for 
gruppens målsætning og intentioner er kendetegnende for enhver velgørende non-
profit organisation. Betaling for tjenesteydelser og produkter er hjørnestenen i alle 
profit-orienterede organisationer. Alligevel har begge grupper – profit-orienterede 
og non-profit baserede – adgang til den samme lov: Loven om økonomi. Men de 
to grupper afviger fra hinanden i deres identifikationer og i den måde, de bruger 
loven på.

Ind- og udstrømmende energi
For igen at fokusere på den universelle 
lov – at alt er energi, herunder penge 
– vil man se, at den uendelige strøm 
flyder i to retninger: Indstrømmende 
energi og udstrømmende energi. 
Mennesket har tendens til – især i 
tider med øget stress, krise og nød 
– at fokusere på den indstrømmende 
energi. Til gengæld er der me-get 
begrænset eller slet ingen fokus på 
retten til at forbruge og distribuere 
den ud-strømmende energi. Men det 
er afgørende for enhver succesfuld 
organisation, at der disponeres med 
omtanke, og at man planlægger, 
hvordan og hvornår man skal bruge den 
indstrømmende energi. Når metoden 
virker i en hvilken som helst profit-
orienteret organisation, skyldes det, 
at organisationens livsanskuelse har 
skabt en fokuseret vision. Grundsynet 
fungerer som en ramme, der skaber 
organisationens tænkning og fokusering 
– og energi følger tanken.
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For en non-profit organisation – og især en esoterisk gruppe, der ofte har kritiske 
medlemmer, der præger gruppetænkningen – er det en konstant udfordring at finde 
den fine balance mellem den konkretiserede energi, der manifesteres i tilstrækkelige 
store mængder i form af penge, og den buddhiske energi, som aktualiseres gennem 
tjenestearbejde, og hvor grundtonen er kvalitet.

Det er en aktuel krise for stort set alle esoteriske grupper: Hvordan kan man ind-
arbejde de nødvendige aspekter fra den materialistiske tænkemåde i en gruppe-
bevidsthed, der er forpligtet til åndelig identifikation?

Målet for rigtig succes har Franklin D. Roosevelt engang udtryk med følgende ord:

”Testen på fremskridt er ikke, om der tilføres mere til den overflod 
hos de mennesker, der har meget. Det er, om man giver nok til de 
mennesker, der har lidt ”. 
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