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Den gode viljes energi
Enhver essentiel form for energi har sin specielle virkning på det, den rammer. 
Det gælder også den gode viljes energi, som strømmer gennem menneskehedens 
aura. Virkningen modificeres af de individuelle egenskaber hos de mennesker, den 
rammer, men gamle veletablerede relationer modsætter sig altid forandringer. Den 
gode vilje i Den Nye Tidsalders er essentielt den samme som tidligere tidsaldres 
gode vilje, men den rummer desuden en ny tidsalders egenskaber og bruges i en 
ny tidsalders tjeneste. Den gode vilje i Den Nye Tidsalder er derfor anderledes, og 
den har en anden virkning – og den er kraftigere.

Den gamle tidsalders krystalliserede energier modarbejder automatisk Den Nye 
Tidsalders energier, men Den Nye Tidsalders gode vilje møder endnu ingen egentlig 
modstand. Derfor er det den mest formålstjenlige form for energi, Hierarkiet kan 
bruge. Det er den mest effektive grundenergi, den nye verdenstjenergruppe kan 
bruge. Og det er også den bedste energi, verdenstjenere generelt kan benytte.

Kærlighed i handling
God vilje er en energi, alle kan anvende, og i overensstemmelse med den åndelige 
lov om fri vilje er Hierarkiet nødt til at overlade det til menneskeheden, om den vil 
bruge den eller ikke. God vilje er så dynamisk, at virkningen er uundgåelig, selvom 
man kun gør lidt. Menneskeheden kan forsinke den guddommelige plan, men den 
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kan ikke stoppe den. Forsinkelse betyder lang tids fortsættelse af unødvendige 
grusomheder, uretfærdighed, sult og lidelse for millioner. Ægte kærlighed til 
menneskeheden kan ikke længere tolerere denne tilstand. Kærlighed er den største 
kraft, der er på planeten. Af alle guddommelige kræfter er kærlighed den stærkeste. 
Derfor opfordres disciple til bevidst og mere dynamisk at vise kærlighed i handling.

Mennesker med en kærlig holdning gør det som regel automatisk, for deres følelsesliv 
er ikke kvalt af det rationelle tankesind, men som disciple opfordres man til at gøre 
mere, yde en større indsats, handle klogere og være mere konstante. Et liv, der 
er gjort nyttigt for andre i kraft af kærlighed, er det mest tilfredsstillende liv. Det 
giver indre ro, ligevægt, glæde, tillid, selvtillid og fjerner angst. Det begrænser 
udviklingen af negativ karma, og resultatet er frihed og selvstændighed.

Den nye bevidsthedsudvidelse
Gennem forsøg, succeser og fejltagelser og mange livs lidelser har menneskeheden 
opnået mange guddommelige egenskaber. Kærlige mennesker er venlige, retfærdige, 
ærlige, harmløse og samarbejdsvillige. De hader ikke, bliver ikke vrede og dømmer 
ikke andre. Det er guddommelige egenskaber, som det har kostet mange lidelser 
at opnå, og mennesket opfordres nu til at udvide kærligheden til alle mennesker 
overalt i verden. Nu, hvor menneskeheden er på vej ind i Den Nye Tidsalder og 
bevidst begynder at reagere på Den Nye Tidsalders energier, er opnåelse af den 
nye bevidsthedsudvidelse ikke så vanskelig og behøver ikke tage så lang tid som 
det f.eks. tog at opnå ærlighed i den gamle tidsalder.

Processen kan fremskyndes, hvis man gør idealbilledet af den kærlige menneskehed 
til det faste mål i livet og på den måde udnytte Den Nye Tidsalders forøgede energi. 
Man kan reflektere over sin egen evne til at vise kærlighed, kærlighedens karakter 
og dens virkning, og på den måde kan man bruge tankesindet som hjælp til at nå 
det mål, man har sat. Værdsættelse af kærlighedens værdi og ønsket om at realisere 
den øges, når man glæder sig, hver gang det lykkes at vise kærlighed i handling. 
Gradvis bliver kærligheden til menneskeheden en fast ingrediens i livet. Og så bliver 
man automatisk mere magnetisk og til større gavn for Hierarkiet.
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Hierarkiet er planetens hjertecenter
Under Anden Verdenskrig nåede den gamle kamp i menneskeriget mellem de gode 
og de onde kræfter sit endelige højdepunkt i mange mennesker. Sejren blev vundet 
af lysets kræfter. Men kampen er ikke forbi. Den fortsætter, men vægtskålene blev 
definitivt tippet. Det var den største begivenhed i Hierarkiets lange historie. Det 
var en hierarkisk krise og en hierarkisk sejr, og Hierarkiets mestre udnytter sejrens 
fordel.

Hierarkiet er hjertecentret i planetens legeme. Medlemmerne er mestre, som alle er 
mennesker. Hjertecentrets vigtigste egenskab er netop kærlighed. Den egenskab, 
der er den mest karakteristiske for Kristus – Hierarkiets overhoved – er kærlighed 
til menneskeheden – hele menneskeheden. Og kærligheden omfatter alt på alle 
eksistensplaner.

Den tibetanske mester Djwhal Khul har fortalt, at god vilje udgør en stor del af den 
guddommelige kærlighed, som mennesket på nuværende tidspunkt er udviklede 
nok til at acceptere og bruge. Derfor er god vilje den energi, Hierarkiet kan bruge i 
den nuværende overgangsperiode, og derfor lader Hierarkiet menneskehedens aura 
gennemstrømme af den gode viljes energi. Disciple kan fokusere på det samme 
mål, for opgaven består i at bruge Den Nye Tidsalders gode vilje til at hjælpe 
menneskeheden med at reagere på energiindstrømningen …

Opladning af den planetariske aura
Hvis en energi rammer en personlighed, vil energien enten skabe en virkning eller 
blive kastet tilbage. Når den gode viljes energi rammer et menneske, der lever 
isoleret, og ikke er i stand til at reagere på åndelig energipåvirkning, har den ingen 
virkning, men energien går ikke tabt. Den bliver i det reservoir af god vilje, som 
menneskeheden lever i, og senere vil den få en virkning et andet sted. Der er mange 
isolerede mennesker i menneskeheden, men det er alligevel en overraskende lille 
procentdel af det samlede antal på omkring 7 milliarder. De fleste mennesker er 
følelsesmæssigt sensitive. De er ikke specielt stive. Generelt er deres holdninger ikke 
hårde og ubøjelige. Som gruppe er de bedre i stand til at reagere på den gode viljes 
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energi end intellektuelle mennesker, som ofte er meget selvoptagede. Hovedparten 
af menneskeheden modarbejder ikke bevidst den gode vilje eller betragter den 
som uintelligent. Den hurtigste og mest effektive metoder er derfor at påvirke dem 
ved at oplade den planetariske aura med den gode viljes energi. På den måde vil 
de leve deres fysiske tilværelse i et subjektivt energihav, der består af levende og 
aktiv åndelig substans. Substans og energi skal her ses som synonyme begreber.

Ved at fokusere på den gode vilje, som er et direkte udtryk for kærlighed i handling, 
øger Hierarkiet den specielle form for energi, som mestrene har til rådighed. De 
udvider Hierarkiets aura og gør den mere magnetisk. Ved at fokusere energien mod 
menneskeheden nærmer mestrene sig for alvor menneskeheden.

Menneskehedens nye aura
Menneskeheden har bedre forudsætninger for at modtage energien end tidligere. På 
den måde opbygges en aura, og samtidig er der stadig mindre modstand mod dens 
påvirkning. Overstrålingen af menneskeheden med den gode viljes energi er et led 
i den proces, der resulterer i Hierarkiets fysiske manifestation og Kristi genkomst. 
Den gode vilje er et hårdt tiltrængt energimæssigt hjælpemiddel i forsøget på at 
klare verdenskrisens destruktive aspekter.

En meget lille del af den gode viljes aktive energi nedbrydes af fordomsfulde 
menneskers fordømmelse. Deres påvirkning er forsvindende lille, og der er ikke 
grund til at bekymre sig om det. Hierarkiet presser aldrig mennesker til at acceptere 
den gode vilje, og det bør man heller ikke selv gøre. Mestrene lader den strømme 
og lader den have sin virkning. Resultatet er uundgåeligt. De oplader konstant 
menneskehedens aura med den gode vilje, og i den nuværende verdenskrise er det 
deres vigtigste måde at hjælpe på. Derfor bør man tage ivrigt imod den og lade den 
arbejde i sig og igennem sig og i stadig større udstrækning bruge den.
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Den nye verdenstjenergruppe
Den gode viljes energi er den nye verdenstjenergruppes primære energi, og gruppens 
accepterede disciple gør det muligt ved at bruge den individuelt og som gruppe. 
Alle kan deltage i verdenstjenergruppens arbejde. Og efterhånden som flere og 
flere tør sige til sig selv: “Jeg vil tage min plads i den nye verdenstjenergruppe og 
arbejde som medlem af gruppen”, tager man et praktisk skridt til at samarbejde 
med Hierarkiet.

Den kanal, den gode vilje strømmer igennem, har sit udgangspunkt i mestrenes 
koncentrerede opmærksomhed og skabes af deres samarbejdende ashramer, der 
fungerer som én samlet ashram under Kristi ledelse. Derefter flyder energistrømmen 
gennem de indviede i Hierarkiet, og de øger den i kvantitet og styrke. Energien 
suppleres af de accepterede disciple, som deltager i processen og bidrager med 
deres vilje til at tjene. Kanalen er nu en gruppekanal, som er udtryk for den ver-
densomspændende aktivitet, der udfoldes af den nye verdenstjenergruppe, som 
opsamler energistrømmen, genoplader den og sender den videre via mennesker 
med god vilje, for det er dem, der skaber de bedste kanaler til den menneskelige 
aura. På den måde vækkes stadig flere mennesker af deres sløvhedstilstand og 
uopmærksomhed. Sløvhed er på nuværende tidspunkt det svageste led i kæden. 
Ved at deltage i den hierarkiske aktivitet bliver man aktiv medarbejder i den gud-
dommelige plan for menneskeheden.

Det kærlige menneske
Den vigtigste gruppe mennesker i nutidens verden er kærlige mennesker. Kærlige 
mennesker er mennesker, der set fra et hierarkisk synspunkt potentielt kan sikre 
fred og enhed i den fremtidige verden. Der er millioner af kærlige mennesker — 
nok til at løse opgaven. I øjeblikket er de ikke så magtfulde, fordi de er optaget 
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af unødvendige ting, som de – stort set af vanemæssige årsager – betragter som 
nødvendige for det personlige liv.

De er naturligt venlige, samarbejdsvillige, bredt favnende, og de ønsker andre det 
godt. Deres følelsesliv er ikke kvalt af deres rationelle tankesind. De fleste er ikke 
dybe tænkere, men mange er intellektuelle og sætter pris på kultur, ærlighed og 
sundhed. De er overvældet af den teknologiske tilværelses indviklede karakter og 
vægrer sig ved at tage ansvaret for den almindelige velfærd, fordi de føler, at det 
er nytteløst.

Det er den type intelligente og velmenende mennesker, der indtager en nøgleposition 
i forhold til udviklingen af Den Nye Tidsalders bevidsthed. De findes overalt i verden, 
i alle racer, i alle religioner og i alle nationer. Det er derfor vigtigt, at overstrålingen 
af menneskehedens aura med den gode viljes energi vækker dem til accept af deres 
ansvar. De er intelligente nok til at reagere mere rationelt end de kollektivt bevidste 
og følelsesbetonede masser. Potentielt har de en enorm magt. Deres meninger og 
holdninger kan afgøre karakteren af den nye civilisation. Deres værdinormer kan, 
hvis niveauet løftes en smule, dominere tilstanden i verden. Når menneskehedens 
aura, som de naturligvis også lever i, er lidt mere mættet af den gode vilje, vil de 
uundgåeligt reagere, og det vil være på en mere bevidst og målrettet måde end 
en hvilken som helst anden type mennesker.

Opmærksomhed
Det siges, at mestrene opnår deres resultater ved i længere tid at koncentrere 
opmærksomheden på udvalgte mål. Alle kan på samme måde samle opmærksomheden 
om at aktivere kærlige mennesker – og betragte sig selv som én af dem. Den gode 
vilje er ifølge sin natur blid, ren og glad. Den er smitsom og magtfuld. Derfor er 
der god grund til at give den større magt i sit liv. Den daglige brug af Den Store 
Invokation1 forankrer den gode vilje i menneskets bevidsthed. Opbygningen af et 
verdensomspændende netværk af lys og god vilje ved hjælp af tankens kraft øger 

1 Findes på www.visdomsnettet.dk
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menneskets modtagelighed for den gode vilje. Der er behov for, at man støtter den 
gode vilje over hele verden, så godt man kan.

På grund af den øgede opmærksomhed fra Shamballa vokser Hierarkiet. På grund 
af den øgede opmærksomhed fra Hierarkiet vokser menneskeheden. Og det sker 
først og fremmest, fordi planen for menneskeheden er bevidsthedens vækst.

“Fra centret hvor Guds vilje er kendt
Lad hensigt lede alle menneskers viljer.”
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