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Meditation &
Verdenstjenergruppen

Af Djwhal Khul

(Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

(I artiklen instruerer den tibetanske mester Djwhal Khul sine disciple).

Jeg gav jer en gruppemeditation, der har til formål at gavne Den Nye Verdens-
tjenergruppes arbejde med at forberede menneskeheden til Kristi tilsynekomst. 
Dette forberedelsesarbejde er den vigtigste drivkraft bag alt mit arbejde, og det 
er hovedårsagen til, at Verdenstjenergruppen blev dannet. Pionererne i denne 
gruppe viste sig allerede i det 19. århundrede, men selve måden at organisere 
den på − som den er i nutiden − er af relativ ny dato.

Her skal der fokuseres på relationen mellem gruppemeditation og det arbejde, 
Den Nye Verdenstjenergruppe udfører, samt nødvendigheden af at etablere én 
samarbejdende gruppe på verdensplan, som i samstemmighed, regelmæssigt 
og samtidigt mediterer over det arbejde, der skal forberede verden til den nye 
verdensorden og til Kristi lederskab.

Økonomi, sundhed og tryghed
Det er nødvendigt med et bredere syn på den opgave, som Verdenstjenergruppen 
har påtaget sig − ellers vil meditationsarbejdet hæmme og ikke fremme opga-
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ven. Opgaven for Den Nye Verdenstjenergruppe er ikke at udbrede esoterisk 
information eller skabende meditation. Når menneskeheden skal forberedes til 
Kristi tilsynekomst, skal der tages hensyn til behovene hos de mange forskellige 
samfundsgrupper, og grupper af enhver art overalt i verden må konsulteres. 
Derfor vil meget af det arbejde, der skal udføres, udelukkende være af økonomisk 
art, og der vil blive fokuseret på den rigtige kost og på udvikling af ægte tryghed 
for millioner af mennesker, som i mange inkarnationer ikke vil være interesseret 
i esoteriske emner. 

Religion og teologi
En reform af forkyndelsen inden for alle verdensreligioner er et andet aspekt 
af det samme arbejde, der ikke kræver esoterisk information, men accept af 
sund fornuft og progressive teologiske ideer − samt en ændring fra fokus på 
materialistiske værdier til fokus på åndelige værdier. 

Politik
Verdens politiske systemer må tilpasse sig hinanden. Det har aldrig været den 
guddommelige plan, at alle nationer og racer skulle indordne sig under en be-
stemt politisk ideologi eller være begrænset af én ensartet generel styreform. 
Nationer er forskellige. De har forskellige kulturer og traditioner. De kan fungere 
tilfredsstillende under skiftende og forskellige styreformer. Ikke desto mindre 
kan de på samme tid arbejde med en fælles målsætning, der er baseret på et 
ægte ønske om ægte velfærd og fremskridt for alle mennesker overalt.

Meditation − den primære opgave
Inden for alle disse områder for menneskelig tænkning og aktivitet spiller Den 
Nye Verdenstjenergruppe en vigtig rolle. I hjertet af denne verdensomspændende 
gruppe er der medlemmer af mestrenes ashramer (heraf enkelte af jer) – mens 
andre er i periferien af eller inden for ashramernes indflydelsessfære. Den Nye 
Verdenstjenergruppes opgave er stort set meditation, som de praktiserer for at 
påvirke tænkningen hos de medlemmer af gruppen, der endnu ikke er i kon-
takt med en ashram. De arbejder derfor på grundlag af menneskekærlighed, 
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engagement og dybest set på grund af deres stråleopbygning. De motiveres derfor 
mere eller mindre af deres sjælsstråle, og det påvirker i høj grad de forskellige 
tjenesteområder. Det er de områder inden for menneskehedens tænkning, hvor 
forberedelserne til Kristi genkomst skal finde sted. Men denne aktivitet er som 
regel ikke forbundet med en esoterisk synsvinkel eller forsøg på at nærme sig 
sandheden. Den fokuserer udelukkende på at forbedre menneskelige relationer. 
Kristus selv (for 2.000 år siden) prøvede at give eksempel på denne form for 
kærlighed i handling. Han begrænsede den esoteriske lære til de få − de meget 
få − der havde forudsætning for at forstå læren, men han appellerede til men-
neskemasserne ved hjælp af sund fornuft og opfordrede til almindelig fysisk 
hjælpsomhed. Det er vigtigt at huske.

Tankens kraft
Jeg har i nogen tid forsøgt at indprente den evige kendsgerning, at det er tan-
kens kraft, der ligger til grund for skabelsen og udviklingen af Universet, og 
at tankens kraft reelt er et andet ord for målrettet meditation. Det gælder det 
samspil, der skabes i meditation, når den praktiseres af adskillige subjektive, 
åndelige og mentale grupper. 

Lovene for det meditative arbejde er udtryk for bestemte mentale målsætninger, 
der repræsenterer den planetariske Logos’ vilje. Den er pålagt alle mindre livsen-
heder af dem, der har til opgave at administrere de guddommelige love og hånd-
hæve dem. Her er det vigtigt at forklare den frie vilje i relation til begrebet tid 
− men ikke i relation til opnåelse af de endelige og uundgåelige guddommelige 
mål ved slutningen af den ufatteligt lange verdensperiode.
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Planen
Det åndelige Hierarkis store tankeform, der er skabt ved fælles ashramisk medita-
tion, kaldes af mestrene ”planen”. Sanat Kumaras dybere hensigt åbenbares fra 
cyklus til cyklus af hans hjælpere i Shamballa, og de præger denne hensigt i 
sindet på Hierarkiets ældre medlemmer. Denne prægning bruger de som nøg-
leord i deres ashramiske meditation. I meditationen udfolder de forskellige 
begreber og skitserer en hensigt, der formuleres omhyggelig til en detaljeret 
plan, som præsenterer – for menneskehedens vedkommende – syv aspekter 
eller faser i den evolutionære udvikling og aktivitet, som svarer til det arbejde, 
der skal udføres af den implicerede stråleashram på det aktuelle tidspunkt. På 
denne måde udfører enhver ashram meditation på den overordnede plan, og 
på denne måde (kunne I bare se det) finder enhver indviet og discipel sin plads 
og sit tjenesteområde – lige fra den mest ophøjede indviede til den mindst be-
tydningsfulde discipel.

Forskelle i udvikling og kvalitet
Her kunne man spørge: Hvad er værdien af en uøvet discipels meditation, og 
hvad gavner den, når disciplen ikke er vant til de ashramiske tankemønstre og 
må betragtes som en letvægter i den almindelige gruppemeditation? Det er et 
godt spørgsmål − og svaret er til stor opmuntring for aspiranten. De indviedes 
og disciplens forskellige udviklingsniveauer og kvaliteter er sammensat på en 
måde, der sikrer, at resultatet af deres meditation på planen bliver, at de mange 
behov i menneskehedens mange samfundsgrupper (fra de højt uddannede til den 
ufaglærte), kan opfyldes i tilstrækkelig grad, og at de store menneskemasser 
arbejder i harmoni med den evolutionære hensigt.

Grundbehovene
Har I nogensinde tænkt på, at en mesters meditation på den plan, han vogter, og 
hans fortolkning af det, han kan udføre i et effektivt samarbejde, er til ingen ver-
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dens nytte for uvidende mennesker, uanset om de bor i storbyerne eller ude på 
landet? Grundbehovene hos disse ubevidste masser skal opfyldes af disciple med 
mindre åndelig udvikling, og deres største indsats sker ved at yde økonomiske 
hjælp. Opgaven for disse disciple på lavere niveauer er at demonstrere for de 
uvidende masser − efterhånden som århundrederne går − at åndelig livsstil og 
ægte åndelig indsigt omfatter alle aspekter på det fysiske plan, og ikke kun den 
religiøse eller filosofiske tænkemåde. Enhver discipels og indviets meditation 
gavner derfor, for gennem deres meditation (som de praktiserer på hvert deres 
niveau) kan de afstemme planen efter de meget forskellige menneskegrupper, 
og på den måde når den hierarkiske plan fra Hierarkiets mestre via ashramerne 
ud til Den Nye Verdenstjenergruppe og derfra ud til hele menneskeheden. Hvis I 
er i stand til det, vil jeg beder jer om at forstå enkelheden i denne beskrivelse, 
for I deltager sandsynligvis også i denne store meditative opgave.

En af de ting jeg besluttede mig for at nå, da jeg påtog mig opgaven at forklare 
planen for menneskeheden og dermed forberede vejen for mestrenes mester, 
var at fastslå, at planen ikke kun er baseret på planetarisk meditation, men at 
den – mens den udfolder sig − også opfylder behovene hos alle mennesker i alle 
grupper og på forskellige niveauer. Og – endnu vigtigere – at det kan bevises, 
at ordet ”åndelig” dækker enhver fase i enhver livserfaring. Tænk dybt over 
dette udsagn.

Hvad er åndelighed?
Det åndelige er det, der befinder sig på et højere niveau end menneskehedens 
nuværende udvikling, og det er derfor udtryk for denne vision. Det, der opmuntrer 
mennesket til at nå frem mod et mål, der er højere end det, der allerede er opnået, 
er åndeligt. Verdens præster har gravet en dyb grøft mellem det menneskelige og 
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det åndelige − mellem det materielle og det immaterielle. Og de opfandt ”synden”, 
som i høj grad har kompliceret menneskets liv og forståelse. De har tilført et 
egoistisk indhold til menneskets aspiration. De har ikke lært menneskeheden, at 
meditation og bøn ganske enkelt er faser i samarbejdet med den guddommelige 
plan. Man stimulerede individualismen og mistede gruppeforståelsen. På grund 
af modstandskræfterne − ”de sorte brødres” arbejde − var det muligvis umuligt 
at forhindre, at menneskehedens plan og opfattelse af sandhed kom ud på et 
farligt sidespor. Men nu er tiden kommet, hvor menneskeheden kan motivere 
sin egen tænkning med den store meditationsrytme, der spænder fra bøn om 
opfyldelse af begær til tilbedelse af Gud og videre til meditation og invokation.

Tjenesteområdet
Det er den forestående opgave for Den Nye Verdenstjenergruppe, der overalt 
samarbejder med mennesker med god vilje. Hvert enkelt medlem af den nye 
gruppe må selv bestemme sit standpunkt, sit meditationsansvar og fornemme 
hvor skæbnen antyder, at tjenesteområdet befinder sig. Det er ikke nogen nem 
opgave. Mennesket er ofte så åndeligt ambitiøst, at det spilder tiden ved at 
udføre noget, der ikke er den skæbnebestemte opgave, fordi det ønsker at til-
fredsstille sin åndelige stolthed.

Det er vigtigt at lære at forstå ordet ”meditation” i en bredere betydning. Kon-
centreret tænkning er en del af den planetariske meditation. Meditation er for-
nuftig planlægning af hjælpearbejdet for de nødlidende og evnen til at se alle 
tænkelige muligheder for at gøre planen formålstjenlig og effektiv. Meditation 
er at åbne sig for åndelig inspiration og dermed samarbejde med Hierarkiet. I 
denne præsentation af meditative muligheder har jeg ikke omtalt den “store 
skabende meditation”, som ligger til grund for evolutionsprocessen, og som sty-
rer alle formers fremadrettede bevægelse mod storhed og lys.

Koncentration − meditation
Det arbejde, der indtil videre er udført i esoteriske grupper − eksempelvis 
Arkanskolen og andre meditationsskoler − har blot været at lære eleverne den 
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nødvendige koncentration. Det skabende arbejde bliver først muligt i meditations-
arbejdets 4. grad, og endda i dets mest elementære stadie. Alligevel lærer 
Arkanskolen verdens aspiranter en meditation, der er esoterisk og på ingen 
måde har en mystisk karakter. Udformningen af den mystiske meditationsform 
er ældgammel, og for menneskemasserne repræsenterer den næste skridt. 
Aspiranter og disciple, der ønsker at samarbejde med en ashram om planen og 
under vejledning af en mester, bør ikke praktisere en mystisk meditationsform.

Meditation bliver kun effektiv og skabende på alle tre planer i de tre verdener, 
når antahkaranaen er under opbygning. Personlighedens verdener er det tredje 
guddommelige aspekts verdener, og skabelsen af tankeformer i disse verdener 
(som regel udført med den konkrete tænkeevne), har relation til form og opfyl-
delse af begær − og som regel handler det om materielle værdier. Men når et 
menneske er begyndt at fungere som en sjælsinspireret personlighed og arbejder 
målrettet med at gøre sig modtagelig overfor højere åndelig inspiration, så kan 
den åndelige triades skabende arbejde udvikles, og en højere form for skabende 
meditation kan anvendes. Det enkelte menneske må selv finde sin egen form, 
fordi den skal være et udtryk for dette menneskets åndelige forståelse, der be-
gyndte med den bevidste opbygning af antahkaranaen, og fordi det derfor kan 
modtage inspiration fra sin ashram.
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Kristi lederskab
Jeg har tidligere talt om ”en forbundet gruppe på verdensplan, der mediterer 
sammen, regelmæssigt og samtidigt … for at forberede Kristi lederskab”. Jeg 
vil navnlig henlede opmærksomheden på den sidste sætning, der indfører et 
nyt begreb i det forberedende arbejde, der skal udføres af Den Nye Verdens-
tjenergruppe. Opgaven er at anvende meditation til at opbygge viden om, 
hvordan de love og principper − der skal styre den kommende tidsalder, den 
nye civilisation og den fremtidige verdenskultur − fungerer. Kristi genkomst 
er ikke mulig før grundlaget for det kommende ”lederskab” er etableret. Hvis 
han kom uden denne grundige forberedelse, ville tid, kræfter og åndelig energi 
være spildt. Derfor må man forudsætte (hvis forudsætningerne accepteres), 
at der i nær fremtid i alle nationer sammensættes grupper af mennesker, som 
efter en grundig og hensigtsmæssig tilrettelæggelse vil meditere ”samtidigt og 
samstemmigt” på de principper og grundlæggende love, som Kristi lederskab vil 
blive baseret på, og som dybest set er gudsrigets – det femte naturriges love 
for planetens evolutionsprocesser.

Der har været diskuteret meget i forbindelse med disse love ud fra en mystisk og 
streng kristen synsvinkel, og derfor er emnet stort set blevet meningsløst. Hele 
emnet kræver en revurdering. Det er nødvendigt at kommunikere det på en ny 
og indlysende måde, og med en ny terminologi, der er i overensstemmelse med 
det videnskabelige og nutidige tankesinds voksende mentale forståelse. Der har 
været holdt endeløse taler om broderskab for at indskærpe det princip, at alle 
er Guds børn, men det har ikke ændret menneskehedens forhold til hinanden 
og til de fælles menneskelige problemer.
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Love og principper
Den Nye Verdenstjenergruppe bruger andre ord, og vægten lægges på:

1. Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER
2. Princippet om DEN GODE VILJE
3. Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER
4. Princippet om SAMSTEMMIGHED
5. Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE
6. Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED

Aspiranter, disciple og indviede
Hvis I studerer de mange bøger, jeg har skrevet1, vil I opdage, at de helt grund-
læggende beskriver regler, der er forudsætningen for at udføre gruppearbejde, 
der er det arbejde, som Hierarkiet evigt er engageret i. Jeg har givet jer reglerne 
for disciple i En Afhandling om Hvid Magi − regler for aspiranter i Indvielse, 
Menneskelig og Solar − regler for disciple og indviede i En Afhandling om De Syv 
Stråler, 5. bind. I andre bøger findes reglerne for gruppearbejde. Alle disse regler 
er i sit inderste væsen beskrivelser af principper, som – når de respekteres og 
efterleves af en aspirant, sådan at de integreres – vil gøre det muligt for aspi-
ranten at forstå gudsrigets åndelige lov og natur. Alt dette er et forberedende 
arbejde til oprettelse af den nye verdensorden på Jorden.

1 Alice A. Baileys forfatterskab.
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Samtidigt og samstemmigt
Jeg vil også gøre jer opmærksom på meditationens ord ”samtidigt og samstem-
migt”. Det er ikke tilfældigt valgte ord. En situation, der opstår i samstemmighed, 
er − set fra en åndelig synsvinkel − ikke blevet pålagt. Den er i sagens natur 
en spontan gensidig reaktion – en reaktion, der skabes af sjælen, som via sin 
kontakt med sin personlighed responderer spontant på en åndelig sandhed eller 
intuition, og denne reaktion er den lavere tænkeevne ikke i stand til at forhindre. 
Begrebet om samstemmighed, sådan som det blev opfattet af Sovjetunionen, 
var i modstrid med sandheden. Opfattelsen var, at en gruppe magtfulde mænd 
besluttede, hvad der skulle opfattes som sandhed, og deres forestilling, beslut-
ning og fortolkning skulle de viljeløse masser respektere som den eneste sand-
hed. Det er en grundlæggende misforståelse, som ingen medlemmer af Den Nye 
Verdenstjenergruppe vil rette sig efter. De vil til det sidste kæmpe imod denne 
form for fængsling af menneskets sjæl. Ægte samstemmighed er en fri beslutning, 
og det er en respons på en præsentation af sandheden, der ligger så tæt som 
muligt på virkeligheden. Det er årsagen til, at trygheden for alle mennesker 
ligger i selve præsentationen af sandheden. Det indebærer nødvendigvis en dyb 
åndelig beskrivelse af vigtige kendsgerninger. Princippet om samtidighed er nært 
forbundet med princippet om samstemmighed, for en gensidig erkendelse af 
en fælles accept af sandheden skaber uundgåeligt et fælles grundlag for aktiv 
handling. 

Motivationen
Hele pointen er, at i begge tilfælde ligger motivationen til handling hos det enkelte 
menneske, og der findes ingen fortolkende autoritet. Sandheden er alene den 
eneste autoritet, efterhånden som den kommer til udtryk i menneskets bevidsthed 
i enhver cyklus både i virkelighedens verden og i historien. I nutiden åbenbares 
en langt større sandhed (som i øvrigt afvises) end på noget andet tidspunkt i 
menneskehedens historie. Menneskeheden er nået til det punkt i udviklingen, 
hvor den er i stand til at erkende sandheden, hvis og når den præsenteres, 
fordi menneskets konkrete tænkeevne nu er væsentligt mere modtagelig for 
den abstrakte sandhed, og derfor er mennesket ved at være klar til næste 
evolutionære præsentation af sandheden. Det er det, som de totalitære magter 
og de uvidende i Den Sorte Loges (for uvidende er de) kæmper imod − men de 
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vil ikke vinde. Det kan de ikke i det lange løb, for menneskets ånd er evig, og 
den er både sund og intelligent.

Der er god grund til at overveje disse forslag omhyggeligt som forberedelse til 
at forstå de åndelige love og principper som temaer i meditationen. Her har jeg 
givet seks temaer til gruppemeditation, og de er dybest set det næste, der skal 
tages op til overvejelse, hvis den ”samtidige og samstemmige” meditation – som 
kan få omgående virkning − skal effektiviseres, organiseres og videreudvikles.
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