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Opgaven, metoden og målet
Grundtonen for den nye verdensreligion er tilnærmelse til det guddommelige.
”Kom nærmere til det guddommelige, og det guddommelige vil komme nærmere
til dig”, er den impuls, som i nye og klare toner strømmer fra Hierarkiet. Den nye
verdensreligions grundlæggende tema vil være at skabe syntese mellem de store
guddommelige tilnærmelser.
Opgaven med at forberede menneskeheden via organiserede og åndelige bevægelser
er religionernes. Metoden vil blive videnskabelig og intelligent brug af invokation
og evokation, og metodens magt vil blive anerkendt. Målet med den kommende
tilnærmelse, med det forberedende arbejde og med invokation, er åbenbaring – en
åbenbaring som altid gives cyklisk, og som mennesket nu er parat til at acceptere.
Tre former for invokation
Der er tre former for invokation. Først og fremmest er der massernes appel, som
ubevidst kommer til udtryk. Den strømmer fra hjertet hos mennesker, der befinder
sig i kriser som den nuværende verdenssituation. Den invokative appel er altid blevet
vækket hos mennesker, der befinder sig midt i en katastrofe, og den er henvendt til
en magt uden for dem selv, som de føler både kan og skal komme til hjælp i deres
store nød. I nutiden opstår den intensive og ordløse påkaldelse overalt.
For det andet er der den invokative holdning, som kommer til udtryk hos oprigtige
mennesker, når de deltager i religiøse ritualer og benytter lejligheden til at forenes
i ceremonier og bøn, hvor de kommunikerer deres ønsker om hjælp fra Gud. Det
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er en gruppe, som sammen med menneskehedens masser udgør en enorm gruppe
af påkaldende aspiranter, og energien i deres samlede hensigt har stor indflydelse
på nuværende tidspunkt, og påkaldelsen når det højeste.

For det tredje er der de øvede verdensdisciple og aspiranter, som bruger bestemte
mantraer og bestemte præcist definerede invokationer. De fokuserer den invokative
appel fra de to ovennævnte grupper og giver den retning og styrke. I den nuværende
periode arbejder alle tre grupper både bevidst og ubevidst, og deres forenede bestræbelse er garanti for en respons – en evokation.
Fremtidens påkaldelsesarbejde
Påkaldende arbejde bliver grundtonen
i den nye verdensreligion, og arbejdet
vil bestå af to dele. Den ene del vil
være det påkaldende arbejde, der
udføres af masserne, som overalt bliver instrueret af åndeligt indstillede
mennesker, så de forstår og accepterer
kendsgerningen om fremtidens åndelige
energier, der fokuseres via Kristus og
det åndelige Hierarki, og som desuden
opøves i at udtrykke kravet om lys,
frigørelse og forståelse. For det andet
vil der blive etableret et specielt påkaldelsesarbejde, som skal praktiseres af
mennesker, der har trænet tankesindet
ved hjælp af meditation, som kender virkningen af mantraer og invokationer, og
som arbejder bevidst med dem. De vil bruge stadig flere mantraer, som indeholder
kraftord, der gives til menneskeheden på et senere tidspunkt. Den Store Invokation1
er givet af Hierarkiet til menneskeheden, for at den skal bruges i den nuværende
periode.
1 Den Store Invokation kan frit downloades fra www.visdomsnettet.dk
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Fra tro til viden og vished
Den nye videnskab om mantraer, meditation og ritualer har forberedt menneskeheden
til – på bestemte tidspunkter i løbet af året – at udtrykke menneskehedens krav
om samhørighed med det guddommelige og en nærmere åndelig relation mellem
mennesker. Hvis arbejdet udføres korrekt, vil det skabe respons fra Hierarkiet og
dets overhoved, Kristus. Pga. responsen vil masserne gradvis forvandle tro til viden
og vished. Menneskeheden forvandles og åndeliggøres, og de to store energicentre
eller -grupper – Hierarkiet og menneskeheden – vil begynde at arbejde i fuldkommen
samklang og enighed. Det overmenneskelige rige vil på den måde kunne arbejde
aktivt på det fysiske plan.
Bøn og meditation
Det er indlysende, at metoden med invokation
og evokation stammer fra tidligere tiders praksis,
der blev brugt til menneskets tilnærmelse til det
guddommelige. Mennesket har længe brugt bøn
og opnået vigtige åndelige resultater, på trods af
at bønnen ofte blev misbrugt til egoistiske formål. Mentale og intelligente mennesker bruger
sædvanligvis meditation for at få viden om det
guddommelige, for at vække intuitionen og forstå
sandhedens natur.
De to metoder – bøn og meditation – har givet
menneskeheden forskellige åndelige erkendelser,
som nu kendetegner tænkning og holdning. Verdens hellige skrifter er skabt på den måde, og
det samme gælder de sublime åndelige begreber,
der har betinget menneskets liv og givet den ene
åbenbaring efter den anden, som har fundet vej
til menneskets tankesind.
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Religion har også spillet en rolle, og man har forsøgt at samle grupper af troende
mennesker til en indsigtsfuld og samlet tilnærmelse til Gud – men man har desværre
betonet den transcendente og ikke den immanente Gud. Når den immanente guddom
i ethvert menneskes hjerte er opvækket og aktiv (selv om det kun er i begrænset
omfang), vil kontakten til det guddommelige som en invokativ tilnærmelse få stor
kraft og vise overraskende og mirakuløse resultater. Det vil være en respons, der
overgår menneskets inderligste håb, og den vil blive skabt af Kristus og hans arbejdende gruppe.

Bøn, meditation og tilnærmelse til det guddommelige
Til de to overordnede begreber, som er grundlaget for den nye verdensreligion –
tilnærmelse til guddommen og invokation/evokation – skal der tilføjes de naturvidenskabelige erkendelser om energi, som er grundlaget for alt liv, for alle former
og for alle handlinger, og som er formidleren af alle relationer. Tankesindets evne
til telepatisk kontakt er allerede anerkendt af naturvidenskaben. Mentale evner betragtes nu som energi, der er i stand til at skabe kontakt, forståelse og indbyrdes
aktivitet. Det er en faktor, man altid har anerkendt i forbindelse med bøn, men uden
forsøg på at formulere teknikken bag de fænomener, der blev skabt ved bøn. Men
i bøn, meditation og tilnærmelse til det guddommelige er der helt klart en energifaktor, som forbinder to aspekter, og i mange tilfælde skaber det den ønskede respons i en eller anden form. Meditation er også energi, der aktiverer kræfter, som
kan eliminere bestemte tankeaspekter eller tiltrække andre aspekter – eksempelvis
visioner, idéer og åndelig erkendelse. Man har altid vidst, at tilnærmelse til det
guddommelige skaber en gruppestimulering, når den orienteres korrekt. Den kan
endda stimulere til ekstase, hysteri, tungetale eller åbenbaring. Til de tre – bøn,
meditation og tilnærmelse til det guddommelige – skal der nu tilføjes bevidst invokation, og en trænet indstilling til svar eller evokation.
Den nye verdensreligion
Der er mange former for energi og åndelige evner, som ikke er almindeligt kendt og
anerkendt, men som alle religioners ritualer bekræfter, for de frigøres i forbindelse
med det aktuelle rituals udførelse. Her er det ikke muligt at behandle emnet i detaljer, men det er muligt at antyde den generelle idé, der vil være en forudsætning
for den nye verdensreligion. Den vil opsamle alt det positive, som fortiden har
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givet, og gøre det åndeligt effektivt for fremtiden. Allerede i nutiden skabes der
langsomt betingelserne for menneskets tilnærmelse til det guddommelige – en
tilnærmelse, som for første gang i historien kan organiseres både fuldt bevidst
og globalt. Det viser, at pga. menneskets desperate nød og pga. verdenskrigenes
kriser, som menneskeheden har gennemlevet og nu er på vej ud af, vil visionære,
holistisk tænkende mennesker inden for alle trosretninger afvikle de doktrinære
uoverensstemmelser, enes om de essentielle religiøse sandheder og derefter sammen
og med nogenlunde ensartede ritualer og ceremonier udføre en samlet tilnærmelse
til det åndelige kraftcenter.

Globalt ceremonielt samarbejde?
Er det for meget at forvente og at bede menneskeheden om i den nuværende krisesituation? Kan de mere vidende medlemmer af de store verdensreligioner i øst
og vest ikke mødes og planlægge en invokativ aktivitet for sammen at indføre en
åndelig tilnærmelse, som kan forene og forstærke bestræbelserne og så frøet til
den ny verdensreligion?
Etableringen af en nogenlunde ensartet metode vil ikke være så vanskelig, når man
først er enig om de vigtigste åndelige punkter. Ensartetheden vil gøre det nemmere
at intensivere samarbejdet og skabe en markant forøgelse af tankeenergien, der kan
fokuseres i de åndelige liv, der arbejder under Hierarkiet for at hjælpe menneskeheden.
Den kristne religion har sine ceremonielle højdepunkter – buddhismen fejrer sine
specielle åndelige ceremonier, hinduerne har en helt anden plan for helligdage, og
det samme gælder muslimerne. Er det ikke muligt, at mennesker overalt og inden
for alle trosretninger kan holde de samme helligdage og sammen mødes for at helligholde dem? Det vil opbygge åndelige ressourcer, en samlet åndelig intention og
en samtidig invokation. Styrken i samarbejdet vil være indlysende.
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Er det muligt at praktisere det åndelige initiativ? Kan man forudsige fremtidens
verdensomspændende ceremonier? Hvert år er der tre ceremonier, som alle mennesker let ville være i stand til at praktisere i ensartet form og tilnærmelse, som vil
knytte dem tæt sammen. De tre ceremonier ligger i forlængelse af hinanden i tre
måneder, og de kan blive grundlag for en kraftfuld årlig åndelig indsats, som kan
have indflydelse på hele året. De vil skabe en tættere åndelig kontakt mellem de
troende i øst og i vest. De udtrykker den guddommelige plan, som manifesteres via
Shamballa – ”centret hvor Guds vilje er kendt”. Den nedtransformeres af Hierarkiet,
hvor ”Guds kærlighed kommer til udtryk” og kanaliseres videre til menneskeheden,
som har til opgave på intelligent måde at realisere ”Guds plan for kærlighed og god
vilje” i menneskeheden.

1. Påskeceremonien
Det er ceremonien for den opstandne levende Kristus, som er Hierarkiets leder.
Han er det overmenneskelige riges indvier og udtryk for guddommelig kærlighed.
Ved påskeceremonien vil Hierarkiet, som han leder, blive universelt accepteret,
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menneskets relation til Hierarkiet vil blive understreget og den guddommelige kærligheds natur vil blive erkendt. Alle mennesker vil påkalde kærligheden og dens
evne til at skabe transformation og åndeligt liv. Påskeceremonien fastlægges altid
efter datoen for den første forårsfuldmåne. Menneskets tanker rettes mod livet –
ikke mod døden. Langfredag vil ikke længere være en faktor i kirkens liv. Påsken
vil være Vestens vigtige ceremoni.

2. Wesak-ceremonien
Wesak-ceremonien er et ritual for Buddha, den oplyste åndelige formidler af inspiration fra Shamballa – ”centret, hvor Guds vilje er kendt” – til Hierarkiet. Buddha
repræsenterer den guddommelige vilje. Han er legemliggørelsen af lys, og den der
repræsenterer den guddommelige hensigt. Under Wesak-ceremonien vil mennesker
overalt på Jorden skabe visdom, forståelse og indstrømning af lys i tankesindet.
Wesak-ceremonien arrangeres altid i forbindelse med fuldmånen i Tyrens tegn. Det
er Østens vigtige ceremoni, som også anerkendes i Vesten. Tusindvis af kristne fejrer Buddhas ceremoni i nutiden.
3. Menneskehedens ceremoni
Menneskehedens ceremoni er et ritual for
menneskehedens ånd. Det er menneskehedens tilnærmelse til det guddommelige
i et forsøg på at skabe overensstemmelse
med den guddommelige vilje, som Buddha henledte opmærksomheden på.
Ceremonien er dedikeret til at udtrykke
den gode vilje, der er det laveste aspekt
af den kærlighed, som Kristus henledte
opmærksomheden på, og som han er det
fuldkomne udtryk for. Menneskehedens
ceremoni vil frem for alt være et ritual,
hvor menneskets guddommelige natur
erkendes, og evnen til at udtrykke god
vilje og skabe rigtige menneskelige
relationer (på grund af den iboende guddommelighed) vil blive understreget. I
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forbindelse med ceremonien siges det, at Kristus i ca. 2.000 år har repræsenteret
menneskeheden, og som det guddommeliggjorte menneske har han været leder af
Hierarkiet, leder af sit folk og ”den førstefødte blandt mange brødre”. Menneskehedens
ceremoni vil derfor være en ceremoni med dyb invokation og åndelig appel. Den vil
udtrykke menneskehedens grundtone af fællesskab og åndelig enhed. Den vil vise
virkningen af det arbejde, der udføres af Buddha og Kristus i menneskets bevidsthed.
Menneskehedens ceremoni praktiseres på fuldmånetidspunktet i Tvillingerne.

Subjektivt samarbejde skaber forandring
Hvis mennesker inden for alle trossystemer, alle former for religion og alle esoteriske
grupper synkront vil praktisere de tre store ceremonier for invokation, og forstå de
omfattende tankeforbindelser de medfører, ville en stor åndelig enhed kunne opnås –
navnlig i den nuværende periode, hvor der er spirende genopbygning og antydninger
af en ny civilisation og en ny verden på vej. Hvis de sammen påkalder Hierarkiet og
bevidst forsøger at kontakte dets leder, vil de skabe en markant indstrømning af lys
og kærlighed. Hvis de sammen, og med viljestyrke og forståelse tilnærmer sig det
guddommelige, er der ingen tvivl om, at de vil være i stand til at manifestere helt
fantastiske resultater. Ikke alene vil de skabe en basal enhed mellem mennesker
inden for alle religioner, de vil erkende broderskab som en kendsgerning, de vil
anerkende menneskehedens oprindelige enhed, mål og livsform, men desuden vil
det, der skabes, forandre alle menneskelivets aspekter, udgøre en forudsætning for
civilisationen, ændre levevilkårene og gøre den åndelige verden til en dominerende
realitet i menneskets bevidsthed.
Det guddommelige – personificeret af Kristus og Hierarkiet – vil nærme sig menneskeheden. Via Buddha vil den guddommelige vilje åbenbare sit evige lys og skabe
intelligent samarbejde. Via Hierarkiet og Shamballa – ”centret, hvor Guds vilje er
kendt” – vil den guddommelige vilje føre menneskeheden frem til transformation og
til en åndelig bevidsthed, som vil vække den gode vilje i menneskeheden og skabe
fred på Jorden. Den transcendente guds vilje vil komme til udtryk via den immanente
gud i mennesket. Den vil komme til udtryk som kærlighed, der er en respons på
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Kristi arbejde. Den vil blive præsenteret på Jorden på en intelligent måde, fordi
menneskets tankesind vil være oplyst som et resultat af den samlede invokation, af
enheden i bestræbelsen og af harmonien i forståelsen. Det er det, menneskeheden
venter på. Det er det, religionerne må arbejde for. Det er egenskaber, der vil skabe
den nye verdensreligion.

Den Store Invokation
Den Store Invokation tilhører ikke enkeltpersoner eller grupper, men hele menneskeheden. Skønheden og styrken i påkaldelsen ligger både i dens enkelhed, og fordi den
udtrykker centrale sandheder, som alle mennesker naturligt accepterer – eksistensen
af en oprindelig intelligens, som kaldes Gud – at den bevægende kraft bag det synlige
univers er kærlighed – at en stor individualitet, som de kristne kalder Kristus, men
som har andre navne i andre religioner, legemliggjorde den guddommelige kærlighed,
så mennesket kan forstå den – at både kærlighed og intelligens er virkninger af
det, der kaldes Guds vilje – og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er
via menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan realiseres.
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