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Information om
Skabende Meditation

Skab din personlige udvikling
og bliv skabende i livets udvikling

Af Erik Ansvang

Det, du ved og tror på,
skal omsættes til handling.

Viden, der ikke leves,
er spild af viden og liv.

Det nutidige verdenssyn har skabt et omfattende åndeligt tomrum, og det 
genspejles i denne tidsalders civilisation og kultur. Det materialistiske livssyn 
har gradvis fjernet mennesket fra spørgsmålet om helhed og formål. Det har 
fortrængt intuitionen og åndeligheden, og det betyder, at for de fleste mennesker 
udgør livet og menneskeheden ikke en helhed. For dem er der ingen mening 
med livet.

Men ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet – med hvert eneste 
menneskes liv. Sjælen inkarnerer med et formål, og ethvert menneske uden 
undtagelse inkarnerer derfor med sin egen helt specifikke livsopgave, og hvor 
omfattende eller ubetydelig den end kan forekomme at være, indgår den altid 
i en meningsfuld helhed, nemlig planetens overordnede udvikling. Ingen lever 



4

forgæves. Når dette erkendes, vil ethvert tænkende og søgende menneske stille 
sig selv spørgsmålet: “Hvad er min livsopgave?” Der er kun én, der kender sva-
ret på dette spørgsmål, og derfor er der kun én, du kan spørge, og det er din 
egen sjæl. Det enkelte menneske skal selv finde svaret, og svaret får du alene 
gennem indre erkendelse.

Meditation er en metode til indre erkendelse, og dermed også til personlig udvik-
ling. Og din personlige udvikling er dit bidrag til livets udvikling. Når nutidens 
menneskehed står over for problemer, forsøger man sædvanligvis at finde løs-
ningerne uden for sig selv. Man tror, at man skal ændre verden, fordi man ikke 
erkender, at verden er et udtryk for menneskets indre værdier og holdninger. 
Vejen til ændring af verden er derfor først og fremmest en indre proces. Spørgs-
målene kan kun besvares fra dybderne i menneskets indre. Meditation kan føre 
dig ind til disse dybder i dit indre. Meditation – ja men hvordan? Hvilke metoder 
kan du bruge? VisdomsNettet anbefaler Skabende meditation.

Hvad er Skabende Meditation?
Skabende meditation er en kunst, en vej og en lære, der gør dig nyskabende 
og giver dig glæde, gør dig til et mere harmonisk og medfølende menneske, og 
gradvist udvikler dig til aktivt samfundsengagement til gavn for verden og dine 
medmennesker. Det er en gammel og universel metode, som er tilpasset den 
nutidige bevidsthed og tilværelse.

Skabende meditation er …

Kunsten
– at udfolde kreativitet

Vejen
– til det højere selv

Læren
– om skabelse

Skabende meditation er naturligvis ikke den eneste meditationsmetode, der er 
velegnet til skabelse af sjælskontakt. Buddhisme, kristendom og hinduisme har 
for eksempel også givet væsentlige bidrag. Skabende meditation henvender sig 
især til Vestens mennesker, som ikke allerede er forankret i en religiøs tradition, 
men som nu oplever et indre behov for mental og åndelig fordybelse.

Skabende meditation udvider din opmærksomhed og åbenbarer efterhånden 
meningen med dit liv. Det er en systematisk metode, der blidt udvikler dine 
kreative potentialer. Og ud af meditationens indre verden kan en ny, ydre verden 
blive født. Hvordan kan man komme med sådan en påstand? Det er egentlig 
enkelt, for naturvidenskaben fortæller, at alt er energi, og åndsvidenskaben 
tilføjer, at energi følger tanken. Når alt er energi, og energi kan styres og kon-
trolleres ved hjælp af tanken, begynder man at fornemme, at man i sit tankesind 
har et redskab med potentielle muligheder, der ligger langt udenfor fatteevnen. 
Prøv et øjeblik at reflektere over tankens natur. Dine tanker rejser som lyset og 
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kan have enorm kraft, for tanker overfører energi og kan fremkalde det bedste 
og det værste i dine medmennesker. Fokuseret energi har stor effekt. Fokuseret 
gruppeenergi har virkelig stor effekt. Derfor er der et indlysende behov for an-
svarlig og klog styring af tanken gennem meditation.

Du er tænkeren – ikke selve tanken
For at kunne tage ansvaret for dine tanker, må du først erkende, at du ikke er 
dine tanker. Du er et evigt væsen, men dine tanker kommer og går. De opstår, 
og de forsvinder igen. De er forgængelige. Det er dig, der tænker – du kan 
ikke være tanken. Du skaber konstant dine tanker – og derfor må tænkeren og 
tanken være adskilt. Selvom det er almindeligt i nutiden at identificere sig med 
disse egenskaber, så er du ikke dine tanker. Du er heller ikke dine følelser eller 
din krop, for de er blot en del af din ydre personlighed. Hvad er du så? Du er 
din sjæl. Og sjæl er blot et andet ord for din bevidsthed. Det er din bevidsthed, 
der rummer nøglen til livets inderste hemmelighed: At du er et udødeligt væsen, 
som er medskaber i livets tjeneste.

Alle mennesker er medskabere, og derfor har alle iboende kreative evner. Og 
derfor kan alle være kreative i alt, hvad de foretager sig. Al aktivitet er skabende 
aktivitet. Hver dag skaber du din egen tilværelse. Hver dag skaber du dine egne 
tanker. Hver dag skaber du dine egne følelser. Dine egne handlinger. Din egen 
karma (årsager og virkninger). Du skaber endda vilkårene i dine kommende 
liv. Livet er med andre ord én stor skabelsesproces. Og alle deltager i denne 
skabelsesproces − bevidst eller ubevidst. Skabende meditation har til formål at 
gøre dig til bevidst medskaber i livets kreative proces. Formålet med Skabende 
meditation er derfor at udvikle den menneskelige bevidsthed og bringe åndelige 
værdier som kærlighed og visdom i levende aktivitet.

En seriøs metode
Skabende meditation er en seriøs metode, der er udviklet og anvendt gennem 
årtusinder af oplyste mestre overalt i verden. Østlige skrifter som Patanjalis yoga 
sutraer og Bhagavad Gita stiller denne indsigt til rådighed, og Vestens største 
mystikere og åndelige skikkelser har praktiseret og beskrevet den. I nyere tid har 
esoterikere tilpasset metoderne, så de passer til nutidens menneske. Her har især 
den tibetanske mester Djwhal Khul givet et uvurderligt bidrag i Alice A. Baileys 
forfatterskab. I mere end trekvart århundrede har grupper og enkeltpersoner 
overalt i verden fulgt den tibetanske mesters anvisninger.

Hvorfor meditere?
Der er mange grunde til, at mennesker får interesse for at meditere. Ofte er det 
behovet for større harmoni og livsglæde. Eller ønsket om at komme i kontakt 
med indre ressourcer og potentialer. Eller muligvis en dyb længsel efter det 
åndelige eller guddommelige. Skabende meditation opfylder disse behov, men 
tilføjer en dimension: At blive en skabende kraft i livets udvikling.

For mange mennesker er ordet meditation forbundet med afspænding, fantasi-
rejser og suggererende eller psykisk påvirkende metoder, og målet er at mindske 
stress, øge præstationsevnen og fremme større balance og gennemslagskraft i 
livet. Selvom disse bevæggrunde er fuldt ud forståelige, og de anvendte metoder 
nogle gange særdeles effektive, så er Skabende meditation noget andet og 
mere. Enhver dybere personlig udvikling fører før eller senere til kontakt med 
sjælen, som er menneskets dybeste og sande natur. Og i takt med at denne 
indre forbindelse styrkes og motiveres den mediterende til at bruge sine evner 
og kreativitet til gavn for andre.
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Skabende meditation tilgodeser fuldt ud behovet for personlig udvikling. Men 
samtidig gør meditationen dig til en del af noget større, for du bidrager til 
helhedens vækst. Du vil erfare, at du reelt aldrig er adskilt fra andre og fra verden. 
I din inderste kerne er du ét med alle levende væsener. Derfor kan personlig 
og åndelig udvikling ikke adskilles. Hvis motivet til at meditere udelukkende 
er ønsket om personlig succes, kan enhver meditation skabe problemer, fordi 
meditationens energiindstrømning overbelaster et lukket system. Et system, 
der er åbent mod verden, vil lede energistrømmen ud til gavn for helheden. 
Meditationen vil afsløre, at den enkeltes succes er nært forbundet med andres 
succes, og derfor kan kvaliteterne og energierne cirkulere mellem den enkelte 
og verden.

Skabende meditation følger nøje principperne om indre kontakt (meditation), 
men det er vigtigt at kombinere meditationens erkendelser med fordybelse 
(studier) og aktiv handling (samfundsengagement). Derfor går det meditative 
arbejde altid hånd i hånd med et aktivt samfundsengagement, der omsætter 
hjertets og sindets kvaliteter til positive handlinger.

Hvordan meditere?
Skabende meditation tager udgangspunkt i, at energi følger tanken. Det betyder 
at fokuseringen af tænkeevnen, fordybelse i valgte emner og træning i at visua-
lisere og skabe tankebilleder er helt afgørende. For at udvikle denne evne, så 
samspillet mellem sjæl og personlighed kan etableres, er det nødvendigt at 
skabe en metodisk proces.

Som sagt er alt energi. Ligesom kroppen er én type af energi, på samme må-
de er følelser og tanker finere ikke-fysiske energiformer, som kan reagere på 
sjælens højere energi. Tankesindet spiller en helt central rolle, for det er tan-
kekraften, der kan bygge broen mellem personligheden i det ydre og sjælen i det 
indre. Tankesindet kaldes fortolkeren, og kontakten til sjælen skabes gennem 
tankesindet, ligesom sjælens inspiration og lys strømmer gennem sindet og ud i 
den ydre verden. Tankesindet registrerer, fortolker og konkretiserer de impulser, 
som kommer indefra. På denne måde bliver tænkeevnen et skabende redskab.

Forudsætningen for at etablere en voksende kontakt med sjælen og de åndelige 
potentialer er, at personligheden harmoniseres. Metoden kaldes at skabe linje-
ring eller koordinering. Det betyder, at du bringer tanke, følelse og krop “på 
linje”, så der opstår samklang og koordinering. Koordineringen kan udføres på 
forskellige måder, men alle måder har til formål at skabe afspænding og fokusere 
tankesindet. Det centrale og dynamiske midtpunkt i Skabende meditation er 
koncentrationsfasen, hvor du gradvist lærer at meditere på et bestemt emne.

I meditationsforløbet mediterer du på udvalgte nøgleord. Nøgleord kan være 
enkelte ord eller sætninger. Det kan også være billeder eller beskrivelser. Nøg-
leordene kan sammenlignes med frø, der sættes til spiring i sindet. Meditationen 
afsluttes med en forankring, hvor opmærksomheden gradvist vendes udad. 
Her kan det være passende at slutte med en velsignelse, der sender lys til om-
verdenen, og med en indre dedikation, hvor du beslutter dig for at lade medi-
tationens virkninger komme til udtryk i dit daglige liv.
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VisdomsNettets
meditationsprogram

Meditationsprogrammet tilbyder et mangeårigt forløb. Det indledes med Skabende 
meditation til personlig og åndelig udvikling, og materialet giver detaljerede 
instruktioner til et meditationsforløb med nøgleord til første år. Forløbet vil derfor 
strække sig over mindst ét år – sandsynligvis mere. Derefter kan du tage fat på 
det videregående forløb − Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder − 
hvor du bliver en del af en verdensomspændende gruppe, der mediterer over 
de love og principper, som kan forvandle verden.

Forskellen på det grundlæggende og videregående forløb er dybest set det, man 
mediterer over. I begge meditationer anvendes en koordinering eller linjering, 
en meditation over et nøgleord og en forankring.

Skabende Meditation
– til personlig og åndelig udvikling

Formålet med det grundlæggende meditationsforløb er at indarbejde en fast 
rytme. Uden rytme – ingen meditation! Først skaber du rytme – herefter bevæger 
du dig gradvis men sikkert ind i din indre verden. Og med gradvis menes der 
gradvis. Der er ingen hurtige genveje i denne udviklingsproces. Derfor anbefales 
det, at du arbejder med denne del af forløbet, indtil rytmen og disciplinen er 
fast etableret. Rytmen hjælper dig med at skabe stabilitet i dit liv, og denne 
stabilitet gør det muligt at håndtere meditationens virkninger og resultater. Her 
er det vigtigt at pointere, at det ikke er VisdomsNettet eller andre, der hverken 
kræver eller forventer, at du skaber en meditationsrytme. Din meditation er 
alene et forhold mellem dig og din sjæl.

Du lærer ikke kun rytme. Ved at meditere på en række centrale sjælskvaliteter, 
skærper du din koncentrationsevne og indbygger samtidig kvaliteterne i din 
karakter. Der er udvalgt nogle af de mest centrale kvaliteter, som Buddha 
og Kristus lagde vægt på i deres liv og lære. Endelig er der taget afsæt i de 
prioriteringer, som er foretaget af Patanjali i raja yogaens grundindføring og af 
den tibetanske mester Djwhal Khuls vejledninger i Alice A. Baileys forfatterskab. 
I sin totalitet fremhæver de tolv nøgleord på denne måde grundelementer i den 
helt basale og uundværlige spirituelle grundtræning.

Nøgleordene eller kvaliteterne er i denne rækkefølge for første halvår:

o Harmløshed
o Sandfærdighed
o Skelneevne
o Ubundethed
o Glæde
o Medfølelse



8

For andet halvår er det:

o Renhed
o Tilfredshed
o Upartiskhed
o Sindsro
o Kærlighed
o Tjenestearbejde

Meditationen lærer dig på denne måde at skabe samklang med din sjæl og ind-
arbejde kvaliteter, som både du selv og verden har brug for. Skabende meditation 
til personlig og åndelig udvikling er absolut grundlæggende, og rummer derfor 
ingen avancerede teknikker. Men i enhver videregående meditationsproces er 
det vigtigt at samarbejde med mere erfarne undervisere. VisdomsNettet har 
et samarbejde med blandt andet Meditation Mount (www.meditation.com) i 
Californien, USA, hvad angår det videregående forløb.

Skabende Meditation
– for Den Nye Tidsalder

Udover det individuelle forløb − Skabende meditation til personlig og åndelig 
udvikling − tilbyder VisdomsNettet som sagt et videregående program − Skaben-
de meditation for Den Nye Tidsalder − som er et flerårigt meditationsforløb, der 
foregår i et samarbejde med en verdensomspændende meditationsgruppe, der 
mediterer over de love og principper, som kan føre til skabelse af en ny civilisa-
tion baseret på åndelige værdier.

VisdomsNettets motto er “at afhjælpe åndelig nød gennem verdens visdom”, og 
med nød menes der den åndelige fattigdom, som navnlig præger den Vestlige 
verden. Der er hårdt brug for åndelige værdier, som kan give håb og visioner 
til fornyelse.

Menneskets udvikling har altid udfoldet sig i overensstemmelse med love og 
principper, og de er altid blevet givet til menneskeheden, når den havde brug for 
hjælp til at tage næste skridt i evolutionen. De bedst kendte er De 10 Bud, som 
jødernes store lovgiver, Moses, bragte ned fra Sinai-bjerget til sit folk. Buddha 
gav verden ”den ædle ottefoldige vej”, og Kristus åbenbarede “kærlighedens 
lov” til den kristne udviklingsperiode.

Al energi er underlagt lovmæssigheder, og for at kunne anvende energiens love 
på en klog og hensigtsmæssig måde, er det nødvendigt at man lærer dem at 
kende. Bestemte principper relaterer sig til de universelle love, og de mange 
mediterende, som i dag har kendskab til den rigtige brug af lovene og deres 
principper, skaber allerede positive forandringer i verden. Energien fra den enkel-
tes meditation forstærkes kraftigt af den globale gruppeproces. Mediterende 
grupper målretter bevidst energierne i overensstemmelse med de universelle 
love og principper, og resultatet vil være skabelsen af en ny verdensorden. Den 
indre åndelige verden vil komme til syne i den ydre fysiske verden.

Årsagernes verden vil vise sig i virkningernes verden. Det er den tibetanske 
mester Djwhal Khul, der har orienteret om de universelle love og principper, der 
skal arbejdes med i meditation.
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Lovene og principperne

Lovene 
o Rigtige menneskelige relationer
o Gruppebestræbelse
o Åndelig tilnærmelse

Principperne 
o God vilje
o Samstemmighed
o Essentiel guddommelighed

I den nye tid er det de tre love og tre principper, der skal manifesteres i menne-
skets verden. De er baseret på fortidens love og principper, men tilføjer det nye, 
som denne tid har behov for.

“Rigtige menneskelige relationer” er nøgleordet for den nye tidsalder. Det er en 
lov, de fleste umiddelbart kan forholde sig til. Rigtige menneskelige relationer 
skaber et nært samspil mellem kærlighed og intelligens. Det er en lovmæssighed, 
der kommer til udtryk som medfølelse, selvforglemmelse, harmløshed og in-
klusivitet. Disse kvaliteter bringer mennesker sammen i arbejdet for fred og 
bedre vilkår for menneskeheden, og derfor vil denne lov uundgåeligt komme til 
udtryk i et ansvarligt samfundsengagement.

Denne lov belives af ”princippet om god vilje”. God vilje er den positive energi, 
der kan forvandle verden. God vilje åbner døren til kommunikation, samarbejde 
og forståelse. God vilje er en magnetisk kraft, der tiltrækker ideer, tanker, følel-
ser og handlinger til gavn for helheden. God vilje er derfor en inspirativ kraft, 
der opløfter og hjælper andre. Betydningen af loven om rigtige menneskelige 
relationer og den gode vilje er allerede anerkendt. Mennesket er ved at forstå, 
at disse kvaliteter er en forudsætning for løsningen af nutidens problemer.

“Gruppebestræbelse” er en lov, der medfører, at flere går sammen i grupper 
for at målrette energierne mod et fælles åndeligt mål. Med grupper menes der 
ikke et antal enkeltpersoner, der samles på det fysiske plan. En gruppe kan 
dybest set defineres som et formål eller en fælles hensigt, og når energierne 
forenes i bestræbelsen på at nå et fælles mål til gavn for helheden, skabes der 
en synergieffekt, og gruppens energi bliver mere end summen af de enkelte 
medlemmers energi. Gruppearbejde er pionérarbejde, og den fælles bestræbelse 
forstærker respekten, kærligheden og samspillet i gruppens banebrydende 
arbejde. Overalt ser man i dag denne lov i aktivitet. De mange humanitære 
grupper, der arbejder for menneskehedens åndelige udvikling, er denne lovs 
synlige udtryk.

Princippet, der beliver denne lov, er “Samstemmighed”. Kvaliteten udtrykker 
dybest set livets essentielle enhed. Samstemmighed er derfor en samlende kraft, 
som ophæver forskelligheder og integrerer gruppetænkningen. I dag begynder 
man at forstå både værdien af det enkelte individ og værdien af individets inte-
gration i en gruppeproces. Man har indset, at alle grupper holdes sammen af 
en indre, fælles motivation og ikke af ydre regler. Denne indre samstemmighed 
afbalancerer polariseringer og forvandler dem til positiv sameksistens. Den tibe-
tanske mester har sagt, at en gruppes ydre aktivitet ikke er det væsentligste 
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(selvom aktiviteten naturligvis har et vigtigt formål). Det er den samstemte, inte-
grerede gruppetænkning og meditationsrytmen, der effektivt skaber ændringer 
i menneskehedens bevidsthed.

“Åndelig tilnærmelse” er både en lov og en vej, der fører til sjælen og dermed 
til indre oplysning. I tilnærmelsen bliver lys til mere lys, livsmålet bliver højere 
og indstrømningen af sjælens energier tiltager. I alle tider har mennesker fundet 
vejen til deres egen sjæl. De har fulgt denne vej. De har gjort sig modtagelige 
for sjælens impulser. Og de har accepteret sjælens betingelser og disciplin. Im-
pulserne fra den indre guddommelighed er så subtil, at de knap nok sanses, men 
indstrømningen medfører en stadig klarere forståelse af sjælens hensigt. Den 
åbenbarer nye visioner og præsenterer fremtidens håb. Åndelig tilnærmelse er 
muligt for enkeltpersoner, for grupper og for hele menneskeheden som én stor 
gruppe. Den individuelle tilnærmelse integreres i takt med gruppens tilnær-
melse, og gruppernes tilnærmelse vil engang i fremtiden blive organiseret som 
menneskehedens samlede tilnærmelse.

Lovens underliggende princip er “Essentiel guddommelighed” … og her er selve 
hjertet i lovene og principperne. Dette princip medfører en erkendelse af, at der 
er en guddommelig gnist i alt levende. Alt liv er forbundet, stort såvel som småt, 
for der er kun ét liv – Guds liv. Den essentielle guddommelighed rummer derfor 
livets syntese. Det indebærer, at mennesker har behov for Gud, og Gud har behov 
for mennesker. Det indebærer også, at mennesket er et guddommeligt væsen, 
som for tiden er bundet til sin personlighed gennem livets energikilde. Ingen kan 
undslippe denne guddommelige livsstrøm, og når livsstrømmen ophører, vender 
mennesket tilbage til sin kilde – tilbage til sjælens eller åndens rige. Det enkelte 
menneskes værdi er baseret på den iboende guddommelighed og på helhedens 
integritet. Det dokumenteres i det bibelske udsagn: “For i Ham lever vi, ånder vi 
og er vi”.1 Ingen befinder sig uden for Logos’ udstrålende radius.

Lyder det videregående forløb kompliceret? Der er faktisk bare tale om en natur-
lig fortsættelse af den grundlæggende meditation − Skabende meditation til per-
sonlig og åndelig udvikling. I det videregående forløb arbejder du bare bevidst 
i et globalt fællesskab med at forankre sjælskvaliteter både i menneskehedens 
bevidsthed og i dit personlige liv.

To-måneders rytme
Overalt i verden mediterer grupper samtidig og i samstemmighed på disse 
universelle love og principper. Det sker i en to-måneders rytme. Gruppernes 
samlede fokusering på skiftende love og principper skaber et reservoir af energi, 
som er med til at forankre lovene og principperne i menneskets bevidsthed. I 
det videregående meditationsprogram er disse love og principper i centrum, og 
forløbet er synkroniseret med de øvrige gruppers meditationsrytme.

Hvorfor er det så vigtigt at meditere på disse love og principper? Menneskeheden 
er på vej ind i en tidsalder, der adskiller sig fra alle andre i fortiden, fordi hele 
planeten er involveret denne gang. Der er derfor behov for aktiv deltagelse af 
ethvert tænkende og ansvarligt menneske. De seks love og principper vil skabe 
fundamentale retningslinjer for den nye tidsalder, og de hjælper de mediterende 
med at fokusere på det bedste for de fleste. Og derved er du med til at skabe et 
lysende, indre netværk mellem tænkende, kærlige og ansvarsfulde mennesker.

1 Apostlenes Gerninger, kap. 17,28
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Hvordan er det muligt? Skabende meditation er et program, der udfolder sig 
gennem brug. Den rytmiske forbindelse, der dagligt forbinder tankesind med 
tankesind i et indre, globalt netværk af lysende energi, åbenbarer ikke kun en 
dybere forståelse af meditationens forskellige aspekter og teknikker, men også 
en tiltagende intuitiv fornemmelse af de store universelle begreber bag lovene 
og principperne.

Hvordan kommer du i gang?
Du downloader instruktionerne til det første års meditationsarbejde. Du er 
også velkommen til at lade dig registrere på VisdomsNettets mailingliste, og 
det betyder, at du fremover kan glæde dig til at modtage VisdomsNettets ny-
hedsbreve, der som regel udsendes hver måned.

Når du efter mindst et års meditationspraksis med Skabende meditation til per-
sonlig og åndelig udvikling har etableret den nødvendige rytme og disciplin, er 
du parat til at downloade det videregående forløb − Skabende meditation for 
Den Nye Tidsalder. Du kan downloade instruktioner hver anden måned i tre år. 
Har du allerede indarbejdet en fast meditationsrytme, kan du begynde med det 
videregående forløb i starten af et nyt år.

Forløbet rummer ingen krav eller forventninger til deltagerne, udover de krav 
og forventninger du har til dig selv. Meditationsprogrammet henvender sig til 
modne og selvansvarlige mennesker.

Solmeditation ved fuldmåne
Denne instruktion handler primært om din mulighed for at etablere en individuel 
meditationspraksis, men der er endnu en dimension i Skabende meditation. Det er 
muligt for mange cyklisk at deltage i offentlige gruppemeditationer. VisdomsNettet 
tilbyder instruktioner til Solmeditation ved fuldmåne og Fuldmånemeditation. 
Det er gruppemeditationer, hvor inspirationen både gavner den enkelte og er 
en hjælp til at fremkalde konstruktive forandringer i verden.

Måske kan du deltage i meditation ved fuldmåne i lokalområdet, eller du kan 
starte en meditationsgruppe ved hjælp af materialerne Solmeditation ved fuld-
måne og Fuldmånemeditation som frit kan downloades.

Hvad koster det at være med?
Det koster ikke noget! Det er naturligvis ikke gratis at tilbyde det omfattende 
meditationsprogram og de øvrige materialer på hjemmesiden, og VisdomsNettet 
vil løbende appellere om donationer og tilskud til projektet fra enkeltpersoner, 
grupper og fonde for på denne måde at nedsætte produktionsomkostningerne 
mest muligt. Alle informationsmaterialer der tilbydes af VisdomsNettet er gratis, 
men fonden er afhængig af frivillige bidrag. Støtte kan indbetales på Danske 
Bank − reg. 1551 − girokonto nr. 16 973 335. På forhånd tak!
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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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