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Hvad er den nye tidsalders
meditationsgruppe?
Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden
af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne
instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres
meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for
gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der
kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse.
Januar og februar:		

Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER

Marts og april:		

Princippet om DEN GODE VILJE

Maj og juni:		

Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER

Juli og august:		

Princippet om SAMSTEMMIGHED

September og oktober:		

Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE

November og december:		

Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED
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Opgaver, der skal udføres
fra 21. oktober – 20. december
– skal dedikeres til
princippet om essentiel guddommelighed
1. “… den første nødvendige egenskab er at have en urokkelig tro på
sine egne kræfter og på sin egen guddommelighed i sit indre …

“Man kan ikke opnå mesterskab og Nirvana, lyksalighed og ‘himmeriget’, medmindre man forbinder sig uløseligt til sit kongelige
lys, herren for herlighed og lys og den evige Gud i det indre.”
Den Hemmelige Lære

2. Du skal skabe og udvikle – ved hjælp af meditationsomridset, mantraet
og nøgleordet – en veldefineret og “oplyst” tankeform, der er baseret
på gruppebestræbelsens natur, teknik og anvendelsesmuligheder.

Mantra
Sjælens nærvær følger mig.
Jeg følger Gud, dag og nat.
Jeg står med Gud ved min side
på menneskenes veje.
Skyggen af Hans nærvær,
som er min sjæls nærvær,
åbenbarer Gud alle vegne
og i ethvert menneske.
Jeg ser guddommelighed overalt
i enhver form.
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 203

Nøgleord
1.
2.
3.
4.
5.

Transcendent guddommelighed
Immanent guddommelighed
Aspekter og egenskaber i guddommelighed
Guddommelighed i Universet
Guddommelighed i mennesket

5

Omrids til meditation
I. Forberedelse og koordinering
o

Vælg din foretrukne koordineringsmetode:

o

Den teknik til koordinering du normalt bruger
– eller …

o

Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget
andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede
er opnået
– eller …

a. Løft bevidstheden op i hovedet
b. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen.
c. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og
erkend, at de er én bevidsthed.

II. Erklæring
(siges sagte)

“Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus,
og vil gøre alt, hvad jeg kan
for at forberede menneskers tanker og hjerter,
til Hans tilsynekomst
Med denne intention beslutter jeg mig til
at meditere på gudsrigets love og principper,
og til at samarbejde på enhver mulig måde
om deres virkeliggørelse i menneskeriget
og ved hjælp af andre mennesker.”

III. Tilnærmelse og kontakt
Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene:

“Jeg står og venter”.
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“Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus)
og med den mester, der overvåger dit liv.
Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter,
som du kan anvende.
Hold dig nær til os, og træk dag efter dag
på denne styrke og viden, som vi har,
og som også er din.
Lad intet forstyrre den erhvervede ro,
som holder dig i nær kontakt,
som bringer dig lys og forståelse,
og som holder dig urokkeligt på vejen.”
Brug følgende nøgleord under punkt IV og V:

“Princippet om essentiel guddommelighed”

IV. Refleksiv meditation
1. “Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv.”
2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag princippet om
essentiel guddommelighed. Før dine tanker fremad og opad, indtil
du når den højeste grad af abstraktion, du er i stand til.
3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden,
skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset
så længe, du kan.
4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og
navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld
holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har
været i stand til at nå.
5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro.
6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet.
Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag.

V. Skabende meditation
1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden som en enhed.
2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til
nøgleordet.
3. Formulér princippet om essentiel guddommelighed og udbyttet af din
meditation med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre.
Tænk det igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling.
4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform.
Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed.
5. Intonér OM.
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VI. Afsluttende mantra
og visualisering
1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af
levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk.
2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af
gyldent lys.
3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes
og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er
der en kløft.
4. Forestil dig, at du hører Kristus sige:

“Den vej, jeg må betræde
for at nå til dit sted, er af lys.
Dens kvalitet er god vilje,
og den er næsten klar til,
at jeg kan betræde den.
Fortsæt dit arbejde.
Du kan ikke fejle.”
5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes
og danner én vej.
6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst
siger:

JEG KOMMER!

8

VII. Invokation
Sig derefter Den store invokation:

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…
“Stof er legemet for sjælen, så den kan manifestere sig på dette eksistensplan, og sjælen er legemet på et højere plan for ånden, så den kan
manifestere sig, og disse tre danner en treenighed og en syntese af liv,
der gennemstrømmer dem. Stof er ånd på det laveste punkt af dens
cykliske aktivitet.”
Den Hemmelige Lære
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Citater fra Tibetanerens bøger
om
Princippet om essentiel guddommelighed

“… når et medlem af Hierarkiet bruger ordet essentiel, så er der
ikke tale om (som hos jer) det, der er behov for eller er nødvendigt.
Mesteren hentyder til den inderste essens, som findes i hjertet af
alle ting – både det gode og det onde.
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 720

Guddommelighed
I. Transcendent
“… den transcendente Gud eksisterer evigt, men kan kun – ved
hjælp af den rigtige metode – ses, erkendes og kontaktes via den
immanente gud, som er immanent i mennesket, i grupper, i nationer, i organiserede strukturer, i religion, i menneskeheden som
helhed og i selve det planetariske liv.”
Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 356

“Alle sande åndelige læreres opmærksomhed vil foreløbig være
optage af, om den immanente gud er en kendsgerning. Det samme
gælder den kendsgerning, at den iboende guddommelighed udtrykkes
fuldkomment i Kristus og andre guddommelige repræsentanter.
Derfor vil læren om den transcendente Gud træde i baggrunden i en
periode. Der har været lagt alt for stor vægt på den transcendente
Gud på bekostning af den nærliggende og mere fysiske sandhed om
gud i ethvert menneske og i enhver form i ethvert naturrige. Den
manglende fokus på Guds immanens har resulteret i meget ondt.
Senere, når sandheden om, at Kristus-bevidstheden bor i ethvert
menneske, som den er blevet åbenbaret i sin fuldkommenhed af
den historiske Kristus og hans ophøjede brødre gennem alle tider, er
accepteret, vil læren om Gud transcendent, der er et mysterium, som
Shamballas vogter over, blive afsløret. De to dele af en fuldkommen
syntese vil dermed blive anerkendt af menneskeheden.”
Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 584-585
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“Efter sjette indvielse, beslutningsindvielsen, begynder åbenbaringen
på de kosmiske niveauer, og den forekommer ikke længere på det
kosmisk fysiske plan. Derefter vokser og uddybes visdommen i
relation til den transcendente Gud. Indviede har nu viden om den
iboende Gud i den planetariske sfære og kan nu supplere deres
viden med visdom og give en korrekt og forståelig fortolkning af
det, der niveau efter niveau bliver afsløret, efterhånden som de
giver udtryk for, at de er indviet.”
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder II, s. 478

“Hermed menes den iboende evne til at gå ud over de såkaldte
naturlove. Overvindelse af begrænsninger foregår konstant, og
denne transcenderende proces vil skabe en voksende forståelse.
Den markerer den næste vigtige fase i manifestationen af det guddommelige i mennesket. Det betyder, at mennesket behersker
de fysiske love, og at menneskeheden meget snart behersker de
kræfter, der så længe har bundet den til Jorden. Kontrollen over
luftrummet er et symbol på denne transcendens. Mennesket kan
næsten mestre de fire elementer, for det forædler landjorden, beregner sin kurs på oceanerne, kontrollerer planetens elektriske ild
og flyver sikkert gennem luften. Spørgsmålet er nu: Hvad bliver
det næste? En anden transcendens venter forude. Det er noget af
det, den kommende avatar vil åbenbare.”
Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 290-291

II. Immanent
“… ‘den ukendte Guds’ liv, som det er blevet kaldt, omfatter alt liv
og alle former på og i planeten og alligevel er det større end planetens liv, og langt mere omfattende end Planetlogos. Den ukendte
Guds storhed, skønhed, godhed og visdom står i samme forhold
til Planetlogos, som Planetlogos’ liv gør til den laveste form for liv
i det tredje naturrige eller dyreriget. Kun ved disse utilstrækkelige
sammenligninger kan man få en svag forståelse af den store HELHED, som planeten og Planetlogos kun er en del af.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 725

“… i forsøget på at beskrive ‘ren væren’ eller Gud, og i forsøget på at
nå til en vis forståelse af guddommelighedens natur er der udviklet
en benægtende udtryksform. Gud er ikke det. Gud er ingenting.
Gud er hverken tid eller rum. Gud er ikke følelse eller tanke. Gud er
ikke form eller substans. Gud ER ganske enkelt. Gud ER – bortset
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fra alle former for udtryk og manifestation som den, der håndterer
energien, skaberen af de håndgribelige og uhåndgribelige verdener,
og den, der lader alt gennemstrømme af liv, eller den, der er til
stede i alle former.”
Alice A. Bailey: Blændværk – et verdensproblem, s. 219

“Rummet er ét livsvæsen, og ‘himmelhvælvingen’ (som den poetisk
er blevet kaldt) er livsvæsenets fysiske legeme. Bemærk at der ikke
blev sagt materielle eksistens, men fysiske legeme. At spekulere
over dette væsens natur, forhistorie og identitet er nytteløst. Uden
at gå i enkeltheder kan man få en svag forestilling og se en vis
overensstemmelse ved at forsøge at iagttage menneskeheden, det
fjerde naturrige, som ét væsen og som en enhed, der udtrykker
sig gennem de mange forskellige menneskeformer. Det enkelte
menneske er en integreret del af menneskeheden, og selvom
man lever sit eget liv, reagerer man på indtryk indefra og på påvirkninger udefra. Samtidig har man selv indflydelse, for man
påvirker andre med bestemte karakteregenskaber, der kommer
til udtryk som en eller flere kvaliteter. På den måde påvirker man
til en vis grad omgivelserne og de mennesker, man kommer i
kontakt med. Alligevel er man hele tiden en del af det livsvæsen,
der kaldes menneskeheden. Lad nu denne idé vokse til et endnu
større livsvæsen – solsystemet. Det er også en integreret del af et
endnu større livsvæsen, der udtrykker sig gennem syv solsystemer,
og det ene er dette solsystem. Hvis man kan fatte denne tanke,
vil et svagt billede af en grundlæggende esoterisk sandhed tone
frem i bevidstheden.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 17

(Impulsen til offer) “… er en meget vigtig og afgørende impuls,
som gav Guds sjæl anledning til at stige ned i formlivet, og som
stimulerer livet på involutionens vej til at stige ned i stoffet og på
den måde skabe Guds immanens.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, s. 102

“Kendsgerningen om nærvær. Nærvær er drivkraften bag al åbenbaring og er i virkeligheden den immanente Gud, som altid stræber
efter erfaring og forståelse og motiveres til det af den transcendente
Gud.”
Alice A. Bailey: Blændværk – et verdensproblem, s. 160
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“… på trods af forskellige teologiske holdninger er humanitære
holdninger ved at tage føringen. De humanitære holdninger er
baseret på, at menneskets iboende ånd er god, at mennesket
er guddommeligt og at menneskesjælens natur er evig. Det inddrager uundgåeligt begrebet NÆRVÆR eller den immanente gud.
Det er et resultat af det nødvendige oprør mod troen på den transcendente Gud. Den åndelige revolution var helt og holdent en
balanceskabende proces, og der er ingen grund til bekymring, for
den transcendente Gud eksisterer evigt. Men den transcendente
Gud kan kun kontaktes, ses og erfares via den immanente gud,
som er immanent i mennesket, i grupper, i nationer, i organiserede
strukturer, i religion, i menneskeheden som helhed og i selve det
planetariske liv.”
Alice A. Bailey: Blændværk – et verdensproblem, s. 148

III. Aspekter af og holdninger
til guddommelighed
“Gud er tankesind. Gud er intelligens i funktion. Gud er skabende
aktivitet. Og det er egenskaber i devaevolutionen.
Gud er kærlighed. Gud er relation. Gud er bevidsthed. Det er de
tre egenskaber i Kristus-evolutionen. Evolutionen foregår inden for
det tredje aspekts indflydelsessfære.
Gud er ild. Gud er ren væren. Det er egenskaber i det åndelige
aspekt – guddommens altomfattende aspekt.
De tre aspekter fokuseres og kommer til udtryk på de kosmisk
æteriske planer og på de æteriske planer i de tre verdener, som
er kendt af menneskeheden.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 193

“Det andet krav om, at forståelse for syntese skal være målet
for den uddannelse, der gives ansøgere i Den Nye Tidsalder, er
et direkte bevis på den nye Shamballa-kontakt, fordi syntese er
en af den guddommelige viljes egenskaber. Det var uundgåeligt,
at intelligens og kærlighed blev det udviklingsmæssige mål på
planeten, og at de blev de to første guddommelige aspekter, der
skulle udvikles, for det er kvaliteter, der udgår fra i viljen. De er
årsag til, at den guddommelige vilje kan manifesteres. De er en
garanti for, at den guddommelige vilje bruges intelligent, og at den
har magnetisk kraft til at tiltrække det, der er nødvendigt for at
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udtrykke eller manifestere den planlagte hensigt. Hensigten er en
visualiseret syntese, og den er motiveret og realiseret ved hjælp
af viljens dynamiske aspekt.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 131-132

“… Guddommens tiltrækningskraft kan inddeles i tre primære
kategorier:
1. Tiltrækningskræfter, der udtrykkes – dvs. de, der konstant
viser sig – som man bliver bevidst om, og som vil udgøre
fjerde naturriges vigtigste kvaliteter og egenskaber, når udviklingscyklussen har haft indflydelse.
2. Aktuelle tiltrækningskræfter – kræfter, der er opfattet af den
fremskredne discipels bevidsthed, men som disciplen endnu
ikke er i stand til at fortolke. Kræfterne kan ikke opfattes af
gennemsnitsmennesket. Det er tiltrækningskræfter på sjælsplanet og de vil være karakteristiske for dette plan i dets
slutstadier. Det er latente kræfter, som gradvis kan forstås
og aktiveres af mennesker, der fungerer som sjæle.
3. Udefinerbare tiltrækningskræfter – dvs. kræfter, som Kristus,
Planetlogos og de ophøjede skabninger, der har en bevidsthed,
som ingen kan forestille sig, men er ved at blive bevidst om
(læg mærke til udtrykket). Det er kræfter, man ikke har ord
for, og det er unødvendigt at gætte på, hvordan de er, og
hvad de betyder. De ligger lige så langt fra det nuværende
bevidsthedsniveau, som æstetisk sans, gruppefilantropi og
verdens sociale tilstande ligger fra primitive stammers bevidsthed.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 382-383

“I det øjeblik den indviede eller disciplen svagt ser den åndelige
triades lys, der slører og skjuler den centrale åndelige sol, bliver det
indlysende, at alle andre lys – stofatomets lys, det fysiske legemes
lys og sjælens lys – uundgåeligt må tone bort i den overvældende
herlighed og glans, der udstråler fra Gud selv, og som disciplen fornemmer, er ved at åbenbare sig. Disciplen absorberes – intellektuelt,
intuitivt, åndeligt og til sidst reelt – i dette lys. Der er grund til at
minde om, at på samme måde som sjælens lys afslørede en ny
vision for den kæmpende aspirant og viste vejen til nye mål, og
desuden styrkede alle aspirantens egenskaber og åbenbarede både
fortid, nutid og fremtid, så afslører det endnu større lys en helt
ufattelig vid horisont for den indviede, som tidligere lå langt uden
for den indviedes evners rækkevidde. Det er endnu kun muligt for
en tredje indviet at se dette lys. Det indebærer en intuitiv esoterisk
forståelse, som den indviede ikke vidste eksisterede – en intuitiv
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forståelse, der gør det muligt at trænge dybere ind i Verdens Herres
hensigt og forstå den og samarbejde med den. Det gør det muligt
senere at udvikle de egenskaber – den guddommelige naturs evner
og gaver – der til sidst medfører, at den indviede kan indtage sin
plads i Shamballas rådskammer og arbejde i samstemmighed med
Karmas Herrer.
Disse kvaliteter og gaver er guddommelige evner, som der endnu
ikke findes ord for, for de ligger langt fra menneskets forståelse –
selv for højt udviklede menneskers forståelse. De begynder først at
manifestere sig som tendenser imellem anden og tredje indvielse,
på samme måde som instinkterne i et lille barn er kim til senere
intellektuelle holdninger og handlinger.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 130

“… opgaven for alle de store Verdenslærere (der fra tidernes
morgen og frem til nutiden er kommet fra det hemmelige sted)
har været at forandre, organisere og integrere de guddommelige
aspekter, energier og egenskaber og at stimulere deres udvikling i
Planetlogos’ legeme. De afslørede også af og til over for samtidens
menneskehed det punkt i udviklingen, den var nået til. Guddommens
repræsentanter kom fra forskellige samfundsklasser og havde opnået
forskellige trin i åndelige udvikling. De blev valgt på grund af deres
evne til at respondere på invokation, til at manifestere bestemte
guddommelige egenskaber og til at tiltrække de mennesker, som
latent havde de samme guddommelige egenskaber, og som derfor
var modtagelige for den lære, som Verdenslæreren kom for at udbrede. De kunne fortolke den guddommelige inspiration, så den
i videst muligt omfang svarede til menneskets evne til at forstå.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 529

IV. Manifestation af guddommelighed
i menneskeheden
“… mikrokosmos er et spejlbillede af makrokosmos, og ethvert
menneske er derfor forbundet med guddommen gennem essentiel
lighed.”
Alice A. Bailey: Telepati, s. 122-123

“Dette naturrige (menneskeriget) er den planetariske gruppe eller
det center, der i tid og rum giver udtryk for alle guddommelige
aspekter – nogle gange latente og nogle gange aktivt.”
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye tidsalder, II, s. 238
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“Tre skabende hierarkier er afgørende for det inkarnerede menneske, det fjerde (eller niende) det femte (eller tiende) og det sjette.
I et samarbejde skaber de mennesket, og desuden skaber de
baggrunden for udfoldelse af dets natur. Mennesket er derfor en
blanding af elektrisk ild, en guddommelig flamme, og bliver til sidst
modtagelig over for de tre store, styrende indflydelser. Mennesket
er solild, en solengel i manifestation. Mennesket bliver efterhånden
mere og mere modtageligt over for de tolv stjernebilleders påvirkninger. Mennesket er ild ved friktion og kommer under planeternes
indflydelse. Følgende oversigt kan muligvis tydeliggøre det en
smule:
a. Elektrisk ild. – Indvielsens vej – fjerde hierarki. Fuldstændig
sjælsudfoldelse. Monadisk liv.
Mål: Identifikation med monaden. Skaber modtagelighed over
for de tre stjernebilleder.
b. Solild. – Discipelskabets vej – femte hierarki. Livserfaring.
Sjælsiv.
Mål: Identifikation med sjælen. Skaber modtagelighed over
for de tolv zodiakale stjernebilleder.
c. Ild ved friktion. – Evolutionens vej – sjette hierarki. Livsoplevelse. Menneskeliv.
Mål: Identifikation med personligheden. Skaber modtagelighed
over for de planetariske påvirkninger.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 60-61

“Jomfruens tegn er et af de vigtigste i zodiaken, for tegnets symbolik
har relation til selve udviklingsprocessens mål, som er at beskytte,
undfange og til sidst åbenbare den skjulte åndelige virkelighed.
Denne virkelighed skjuler sig i enhver form, men den menneskelige
form er i stand til at manifestere den på en måde, der er anderledes
end andre guddommelige udtryksformer. Via denne udtryksform
bliver det, som var hensigten med hele den skabende proces,
håndgribeligt og objektivt.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 231

“… nøgleordet for tegnet har en særlig betydning … På det almindelig
“hjul” lyder buddet, der bestemmer Jomfruens aktivitet:
“Og ordet lød, lad stoffet styre”.
Senere, på disciplens “hjul”, lyder selve Jomfruens stemme, og
hun siger:
“Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er stof”.
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Tænk over skønheden i denne syntese og vid, at mennesket selv har
sagt det første ord som sjælen, der steg ned i tidens og rummets
skød i en fjern fortid. Den tid er nu kommet, hvor mennesket, hvis
det selv vil, kan udtrykke sin identitet med begge de guddommelige
aspekter – stof og ånd, moderen og Kristus.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 259

“… i den indviede af højere grader kan alle tolv zodiakale energier fokuseres samtidig og skabe et fuldstændigt billede af guddommeligheden, sådan som det er hensigten, at den til sidst kan
komme til udtryk gennem menneskeheden på Jorden.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 512

“Guds vilje og Guds liv er esoterisk synonyme udtryk, og når det
enkelte menneskes livsaspekt og dets åndelige, uselviske vilje er
fuldstændig synkroniseret, har man et udtryk for guddommelighed
i et menneske, eller det, der esoterisk kaldes: ‘Shamballa er
fuldbyrdet i dette menneske’.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 158

“Gruppen bliver – når den er forenet med det femte – stimuleret
af det sjette og syvende.
Med andre ord: ‘Gruppen får – når den er identificeret med sjælen
– sin næring og vitalitet fra intuitionens og den åndelige viljes
indstrømning, der udgår fra den åndelige triade’ … Et større, men
lignende begreb ligger i erkendelsen af, at menneskeheden, det
fjerde naturrige, absorberes i det femte naturrige eller det overmenneskelige rige, og når det sker, kan menneskeheden komme
i stadig tættere forbindelse med det sjette og syvende rige … Det
sjette rige er ‘de overskyggende triaders rige’ – det er den samling
af frie livsvæsener, som de højere indviede i Hierarkiet er en del af …
Det syvende naturrige består af de livsvæsener, der med stor kapacitet i forståelse samarbejder med den gruppe skabninger, der er
kernen i Shamballas råd. … Gennem Sanat Kumara, Den gamle af
dage (som han kaldes i Biblen), strømmer den ukendte energi, som
de tre guddommelige aspekter udtrykker. Han er viljens vogter for
Den store Hvide Loge på Sirius …
Det er blot et forsøg på at illustrere en videre horisont, end den
disciple sædvanligvis registrerer, og derfor benyttes disse analogier fremme forståelsen. Ved at gøre det, er det muligt at give
det oplyste menneske en fornemmelse af syntese, af den hensigts17

mæssige plan og af planetarisk integritet. Den åndelige struktur af
væren, liv og retning er det, som verdens disciple og indviede på
nuvæende tidspunkt har behov for i forsøget på at stå fast under
verdensbegivenhedernes pres, og på at samarbejde målbevidst og
uden vaklen med de organisationer og planer, der skabes af verdenslederne, ‘samfundet af oplyste sind’, der kaldes Hierarkiet.
Det er oplysning og den deraf følgende organisering, der er det
grundlæggende behov i denne tid.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 142-143

“Den inkarnerende jivas1 latente muligheder er imponerende,
og kan blive ligesom Gud, forudsat at det underkaster sig udviklingsprocessen og ikke “ afviser at blive lagt på hjulet”. Derfor er de
bevidsthedsudvidelser, som vil give en individuel åndelig livsgnist
adgang til rådsforsamlingerne og guddommens visdom, ikke tomme
løfter, men garanteret af selve opbygningen af det redskab, der
bruges, og af placeringen af ‘udviklingsenheden’, som sjælen nogle
gange kaldes, i systemet. Intet i tid og rum kan forhindre det, for
enhver form er simpelthen et udtryk for vitalt liv. Derfor vil den være
tilbøjelig til at tjene alle andre former. Stimulering af en eller anden
art, energistrømmenes tendens til at forstærke vibrationen hos
hinanden, forøgelsen af de enkelte enheders aktivitet når de møder
andre enheder som et led i den generelle højnelse af vibrationen
gennem kræfternes samspil. Alt dette driver hele systemet frem
mod dets afslutning og mod ‘den herlighed, som skal åbenbares’.
Alle disse kræfter udgør tilsammen det, der kaldes ‘fohatisk liv’.
Efterhånden som systemet, eller Logos’ legeme, føres fremad af
alle dets aspekters energi, føres også hver enkelt lille del frem mod
sin tilsvarende individuelle lyksalighed. Når slutningen er nået, kan
mængden, der danner helheden, og de enheder, som udgør den
ene, ikke adskilles. De smelter sammen og fortaber sig i det generelle ‘lyksalige lys’, som det nogle gange kaldes.”
Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1019-1020

“Monaden er dynamisk vilje eller hensigt, men den er skjult, indtil
efter tredje indvielse. Monaden er liv, en opretholdende kraft.
Den hersker over udholdenhed og uforanderlig hengivenhed til at
nå et bestemt mål. Sjælen hersker over kærlighed og visdom, og
personligheden hersker over viden og intelligent aktivitet. Ordene
indebærer realisering af et bestemt mål. De gælder endnu ikke det
nuværende stadie, som er et mellemstadie. Ingen fungerer endnu
med fuldkommen intelligent aktivitet, men en dag vil alle gøre det.
Endnu har ingen manifesteret sig som hersker over kærlighed,
men mange fornemmer idealet og forsøger at udtrykke det. Endnu
1 I hinduisme og jainisme er en jiva (sanskrit: जीव) en levende skabning.
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er ingen hersker over uforanderlig vilje, og ingen kender hverken
monadens plan eller det sande mål, som alle stræber imod. En dag
vil alle forstå. Potentielt rummer ethvert menneske alle tre, og en
dag vil manifestationerne, som man engang kaldte personligheder,
som var den maskerede realitet, åbenbare guddommens kvaliteter.
Til den tid vil formålet, som al skabelse venter på, pludseligt stå
klart, og man vil opleve den sande betydning af lyksalighed, og vide
hvorfor ‘morgenstjernerne jublede til hobe’. Glæde er solsystemets
stærke grundtone.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s, 76

V. Teknikker til virkeliggørelse
af guddommelighed
(NB.: Det er ikke muligt at beskrive alle teknikker til realisering af guddommelighed.
Men man kan forholdsvist nemt finde frem til dem i den tibetanske mesters bøger.
Her kan kun nævnes nogle få, som er særlig nyttige at kende):

“Jeg tager et legeme. Legemet er levende. Jeg kender legemets
liv. Derfor kender jeg min moder.”
“Jeg benytter et legeme. Legemet er ikke mig. Jeg tjener gruppen,
og i dette tjenestearbejde lever jeg i legemet. Jeg er fri. Jeg er en
gudesøn. Jeg kender min sjæl.”
“Jeg giver liv til et legeme. Jeg er legemets liv, og i det liv skal
jeg se liv. Livet er kærlighed. Jeg er Guds kærlighed. Jeg kender
Faderen og véd, at Hans liv er kærlighed.”
“Jeg er legemet og dets kærlige liv. Jeg er sjælen, hvis kvalitet er
kærlighed. Jeg er selve Guds liv. Moder-Fader-Søn er jeg.”
“Bag disse tre står den ukendte Gud. Denne Gud er jeg.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 63

De syv faktorer, der er de vigtige regler for udviklingen af det guddommelige liv i
menneskeheden, er …
Tendensen, iboende og uforgængelig, til at forene og skabe syntese …
Den skjulte visions egenskab …
Instinktet til at udforme en plan …
Det indre behov for skabende liv gennem den guddommelige visualiseringsevne …
5. Analysefaktoren …
1.
2.
3.
4.
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6. Menneskets medfødte egenskab til at idealisere …
7. Samspillet mellem de store dualiteter …

“… I det guddommelige livs nedadgående og opadgående strøm,
sådan som dette liv kommer til udtryk gennem de involutionære
og evolutionære impulser, udgør menneskeheden et af de fundamentale ‘oprindelige kraftcentre’, der kan og vil skabe en forpost for
den guddommelige bevidsthed – et udtryk for den guddommelige
psyke, der til sidst manifesterer guddommelighedens tre markante
psykologiske kendetegn: Lys, energi og magnetisme. For menneskets
vedkommende, det mikrokosmiske spejlbillede af makrokosmos,
betegnes disse egenskaber med ordene: Indre oplysning, visdom,
intelligent aktivitet, tiltrækning og kærlighed. Det er klogt at tænke
over dette forsøg på i ord at forenkle de guddommelige kræfter og
på den måde vise, hvordan kræfterne kan komme til udtryk i og
via et menneskelegeme.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 219-225

Fusion

“Temaet for alle tre kors er syntese og integrering. Personlighedens
syntese til én fungerende helhed. Bevidst syntese af sjæl og personlighed. Syntese af det guddommeliges trefoldige udtryksform
– monade, sjæl og personlighed – sådan at de forenede energier
kommer til syne. Grundtanken for deres indflydelser er evnen til
at inkludere og til samtidig at give udtryk for det vertikale og horisontale liv i tid og rum.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 509-510

Meditation

“… erkend stille og med indre ro, at:
a. du står ansigt til ansigt med din egen sjæl og står foran nærværets engel, som er dig selv,
b. du, det personlige selv, og englen, det guddommelige selv,
er en essentiel realitet, der manifesterer sig gennem tre
aspekter. Du er derfor en refleksion af guddommens treenighed,
c. der findes i virkeligheden ingen adskillelse eller dualitet, intet
jeg eller du, men ganske enkelt én Gud i manifestation, hvis
natur er lys.
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Sig derefter:
a. Idet jeg har gennemstrømmet det manifesterede selvs verden
med en del af mig selv, bliver jeg større, mere fremsynet og
overskygger hele mit daglige liv …
b. Jeg, det manifesterende selv, vitaliserer, forløser og absorberer igen den lavere del, der findes i mit legeme, ved hjælp
af min naturs magiske kraft.”
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 605

Opretholdelse

“… Den guddommelige opretholdelse er grundlaget for Universets
fortsatte eksistens. Det er den guddommelige opretholdelse, der
indeholder summen af al viden og kærlighed … Det er en Shamballateknik … med mantraer … der alle er klare opretholdelser baseret
på viden, der resulterer i overbevisning. De forskellige skoler, der
taler om bekræftelse … er blot menneskehedens fordrejede forsøg
på at nå til den bekræftende position, som sjælen og personligheden
i forening nødvendigvis altid har.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 519 og 521-522

Invokation

“Efter invokation af de tre aspekter eller kræfter: Tankesind, kærlighed
og vilje, viser fjerde vers’ tre linjer, at disse kræfter forankres i selve
menneskeheden, fra ‘centret, vi kalder menneskeheden’. Her og
kun her ligger fremtidens forventninger, håb og muligheder. Her og
kun her kan alle guddommelige egenskaber – i tid og rum – komme
til udtryk og blive virkeliggjort. Her og kun her kan sand kærlighed
udvikles, intelligens fungere korrekt, og Guds vilje udtrykke sin gode
vilje på en effektiv måde. Kun gennem menneskeheden – alene og
uden hjælp (undtagen fra ethvert menneskes egen guddommelige
ånd) – kan ‘døren til det onde forsegles’. Det er ikke Sanat Kumara,
der forsegler døren. Det er ikke Hierarkiet, der tvinger det onde
tilbage til det sted, hvorfra det kommer. Det er den kæmpende,
stræbende og lidende menneskehed, der har fået overdraget opgaven, og menneskeheden er denne opgave voksen.”
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 184-185
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Antahkaranaen

“… Antahkaranaens tråde er måske tynde og fine i begyndelsen, men
tid og forståelse vil langsomt væve tråd efter tråd til bevidsthedsbroen, så den stabiliseres, styrkes og benyttes. Man må nødvendigvis
bruge den, for nu findes der intet andet forbindelsesled mellem den
indviede og den Ene, som er den indviede selv. Den indviede går
fuldt bevidst ind i området med monadisk liv. Det er en opstandelse
fra personlighedslivets mørke grotte til guddommelighedens strålende lys … den indviede tilhører nu den store skare, som har en
bevidst guddommelig vilje.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 499

“Bestemt og utrættelig indsats for at fornemme hele Universets
nærvær, i alle former og i alle variationer af sandheden. Det kan
udtrykkes sådan: Forsøget på at isolere det guddommelige kim,
som har skabt alle former’ … Det er først og fremmest forsøget på
at se det lys, som englen udstråler, det punkt af lys bag alle manifestationer … sjælens større lys bliver fokuseret som en strålende
sol og åbenbarer en langt mere omfattende vision – visionen af det
nærvær, som englen er et løfte om og en garanti for.”
Alice A. Bailey: Blændværk – et verdensproblem, s. 163-164

“… et stort forløsende eksperiment på den og i den (hvis man er
i stand til at trænge ind under overfladen). De store integrerende
faktorer og de videnskabelige formidlere er de ‘tankens sønner,
som valgte at blive menneskehedens sønner, men som alligevel i
al evighed forbliver ‘Guds sønner’. Disse ‘tankens sønner’ blev i en
fjern fortid, da det fjerde naturrige blev skabt, udset til at realisere
videnskaben om forløsning. Der findes en historisk og åndelig esoterisk betydning i ordene i Det Nye Testamente: ‘Hele skabelsen
sukker og har veer endnu i denne stund og venter på, at Guds børn
skal åbenbares’. Paulus henviser her til planetarisk hensigt og til
den utrættelige ihærdighed af Guds sønner, idet han siger, at deres
belønning – efterhånden som de skabte forløsning af substans, stof
og form, og derved viste mulighed for at forløse via deres egen
personlighed – skulle blive, at de til sidst kom i manifestation som
udtryk for guddommelighed. Med denne hensigt og dette mål i sigte,
etablerede de den evolutionære indvielsesproces, der medførte
kontinuitet i åbenbaring og indre oplysning. I virkeligheden er den
tidsperiode, hvor den sidste indvielse gennemgås, ganske enkelt
et højdepunkt og et imponerende udtryk for erkendelsen af og
hensigten med alle tidligere erfaringer. Det er den Ene Indviers
indfrielse af det første løfte, der nogensinde er givet til ‘tankens
sønner’, da de oprindeligt begyndte deres forløsende arbejde, og
det er ‘en pludselig opflammen af en individuel stråleglans og dens
syntese ved indvielse med helhedens stråleglans’ …
22

Det ‘område for løftet’, hvor den guddommelige tanke projiceres,
styres og fastholdes i overensstemmelse med den planetariske
Logos’ oprindelige impuls, findes på de kosmiske niveauer, og dér
forbliver det uforanderligt. Det er det, der gør, at Sanat Kumara i
sit rådskammer i Shamballa står urokkeligt ved alle de livsvæseners
side, der gennemgår forløsning, og hos alle, der er formidlere af
den forløsende proces, indtil ‘den sidste trætte pilgrim har fundet
vejen hjem’. Disse formidlere er menneskehedens sønner, der –
hver og én – til sidst vil vise naturen af deres høje kald ‘i himlens
forgård’ og ved indvielsesstedet. De vil bevise over for alle, der kan
forstå manifestationens betydning, at de igen ‘fuldt ud er blevet
det, som de altid har været’. Stoffets slør er nu fjernet, og deres
indre kan udstråle sin glans, og da det forløsende arbejde nu er
afsluttet, ‘kan de gå med stråleglans i det skabende arbejde’. Her
citeres nogle ord, som Kristus sagde ved en indvielse, da han talte
til en gruppe af nyindviede.”
Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 425-427

VI. Resultater og virkninger
“… Jeg beder jer bemærke ordet ‘udfoldelse’, for det er måske det mest
beskrivende og korrekte ord at anvende om udviklingsprocessen …
Den indviede har altid været. Den guddommelige gudesøn har altid
kendt sig selv. En indviet er ikke et resultat af udviklingsprocessen.
Den indviede er årsagen til udviklingsprocessen, og ved hjælp af den
forbedrer den indviede sine legemer til indvielsen i bevidsthedens
tre verdener og identifikationens tre verdener.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 72

“… Når mennesket begynder at opfatte Gud som energi og sig selv
som aspekter af denne energi, når det bevidst begynder at arbejde
med energier og kan skelne i tid og rum mellem energier og kræfter.
Når sjælen begynder at fungere mere aktivt, vil livet opleves på
en ny og fantastisk måde. Husk at sjælen er en sekundær energi,
der beviser eksistensen af den primære energi – den håndgribelige
og objektive energi. Man vil på et tidspunkt få indsigt i, at liv kan
skabes af sjælen i formens interesse …
… Som følge heraf vil man begynde at fornemme hensigten med
selve eksistensen af det fjerde naturrige, (som er at overføre de
højere åndelige energier til de tre lavere riger). Mennesker vil danne
grupper og bevidst begynde et arbejde med at ‘frelse’ – naturligvis
i esoterisk betydning – andre grupper. Makrokosmos med sin hensigt og sine impulser vil for første gang begynde at genspejle sig
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i menneskeriget på en ny og kraftfuld måde, og menneskeriget
vil blive makrokosmos for de tre mindre stadier af bevidst liv –
dyreriget, planteriget og mineralriget.
Det er et dybt mysterium, og årsagen er, at menneskeriget ikke
er langt nok fremme i udvikling. Det fjerde naturriges funktion
og område for tjenestearbejde vil først blive erkendt og vise sig,
når det højeste aspekt, viljesaspektet, er blevet udviklet til et bevidst udtryk i menneskeheden gennem opbygningen og brugen af
antahkaranaen. Livet strømmer langs regnbuebroen, og det henviste Kristus til, da han forkyndte, at han var kommet, for at der
på Jorden ‘skal være liv og overflod’. Livet har altid eksisteret, men
når Kristus-bevidstheden er udviklet … forankres antahkaranaen
fastere. Regnbuebroen kan derefter passeres, og liv i overflod på en
ny og mere opmuntrende måde og med en ny følelse kan strømme
gennem menneskeheden til de tre riger under menneskeriget. Det
vidner om guddommelighed og er et markant bevis på menneskets
guddommelige oprindelse, og det er det frelsende håb for verden.”
Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 542-543

“Al sand åbenbaring drejer sig om at udvikle guddommelighedens
pragt inden for et bevidsthedsområde og derved bekræfte det
latente og skjulte nærvær.”
Alice A. Bailey: Blændværk – et verdensproblem, s. 160

“Lyksalighed er forbundet med væren. Lyksalighed vedrører den
indre holdning til helheden.”
Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 131
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“Lyt til den glade sejrssang … Arbejdet er udført. Mit øre er døvt for
alle råb på Jorden undtagen for den svage stemme fra alle usynlige
sjæle i de ydre former, for de er som jeg. Jeg er ét med dem.
Guds stemme lyder klart, og i dens toner og overtoner dæmpes
de mindre formers beskedne stemmer. Jeg dvæler i en verden af
enhed. Jeg ved, at alle sjæle er ét.
Revet bort er jeg af det universelle liv, og idet jeg opmuntres til at
gå videre på min vej – Guds vej – ser jeg alle de mindre energier
tone bort. Jeg er den ene. Jeg, Gud. Jeg er den form, som alle former forenes i. Jeg er den sjæl, som alle sjæle smelter sammen i.
Jeg er livet, og i dette liv forbliver alle mindre liv.
Disse vers er fra en atlantisk vise.”
Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 400
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