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Søndagsmeditation
Pengemeditation

Tiltrækning af penge til hierarkiske formål

Penge er fortættet energi

Det er meningen, at søndagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis 
du bruger både din morgenmeditation og den supplerende meditation samme dag, 
risikerer du overstimulering. Men det anbefales, at du i begyndelsen udelukkende 
arbejder på at etablere en sikker meditationsrytme, og forsøger at opbygge din 
evne til at koncentrere tankesindet, for det er en forudsætning for at bevæge sig 
ind i meditationsstadiet.

Meditation giver viden og energi, og mange får efterhånden evner og overskud til 
at supplere den daglige morgenmeditation med supplerende meditationer, der kan 
udvide meditations- og tjenestearbejdet. Hvis du vælger at erstatte din morgen-
meditation med en eller flere meditationer, skal du forsøge at udføre dem med lige 
så trofast og rytmisk, som din primære meditation.
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En særlig meditation til et særligt tjenestearbejde
Det menneske, der beslutter at arbejde med Skabende Meditation, øver sig i at bli-
ve en bevidst skaber, for at kunne tjene det Ene Livsvæsens overordnede hensigt. 
Skabende Meditation er skabende brug af mental energi. Skabende Meditation giver 
åndelig energi til personlighedens bevidsthed i form af nye idéer eller dybere ind-
sigt, og hensigten med denne viden er, at den skal anvendes til aktivt samfunds-
engagement og tjeneste i gruppearbejde.

Gruppetjeneste skaber et konstruktivt afløb for åndelig energi, og den beskytter 
samtidig den mediterende imod overstimulering. Søndagsmeditationen er en supple-
rende meditation. Den er er enkel, men den er også af allerstørste betydning og til 
stor nytte. Denne specielle meditation skal bruges én gang om ugen – hver torsdag 
– i stedet for din almindelige morgenmeditation.
Søndagsmeditationen stammer fra Alice A. Baileys bøger
Søndagsmeditationen stammer fra Discipleship in the New Age, II.1 Meget af det 
meditationsarbejde, der beskrives i bogen, er hverken tiltænkt eller anbefalet til 
den almindelige læser. Det er heller ikke egnet til individuelt arbejde uden for en 
meditationsgruppes beskyttelse. Ikke desto mindre er denne særlige meditation 
skabt af den tibetanske mester Djwhal Khul til alle, der er villige til at dedikere sig 
til dette særlige tjenestearbejde. Det er vigtigt at huske ikke at udføre både denne 
meditation og din morgenmeditation på samme dag. Hvis du som anbefalet væl-
ger at udføre meditationen på søndage, skal du altså ikke bruge din sædvanlige 
meditation denne dag.

Lær meditationen at kende
Gennemlæs altid en ny meditationsteknik meget omhyggeligt for at lære indholdet 
at kende. Meditationer er skabt til et bestemt formål, og derfor er det vigtigt at un-
derstrege, at teknikken skal følges omhyggeligt, uden ændringer og forskønnelser. 
Sjælen er altid gruppebevidst, og det er sjælen, der mediterer − ikke personligheden. 
Det er også sjælen, der har valgt at være i inkarnation i den aktuelle verdenscyklus 
i selskab med dine venners sjæle, for at udføre en del af den guddommelige plan. 
Meditativt samarbejde med andre sjæle løfter menneskehedens tænkning fra 
personlige mål til gruppemål, og denne proces er et delmål i evolutionens store 
skabelsesproces, der fører til udfrielse.

Opgaven går ud på at anvende meditation til udbredelse af viden om sjælens love 
og gruppebestræbelsens principper og funktioner, for de vil komme til at dominere 
i den kommende tidsalder. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at alle, der 
påtager sig opgaven at bruge denne meditation, ikke vil være i stand til at arbejde 
effektivt og etablere den nødvendige kraft medmindre den mediterende identificerer 
sig med meditationens formål, og dedikerer sig til samarbejde med meditationens 
mål. Han siger:

“Det er nytteløst mine venner, at meditere efter retningslinjer, der 
skal hjælpe med at forberede verden til Hierarkiets tilsynekomst og 
Kristi genkomst, medmindre denne forberedelse er en integreret 
del af jeres egen daglige målsætning, og ikke blot ønsketænkning 
eller et teoretisk håb for menneskehedens fremtid.”

Alice A. Bailey: Discipelship in the New Age, Vol. II, p. 224

1 Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. II.
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Omrids til meditation
Søndagsmeditation

Pengemeditation

“Tiltrækning af penge til hierarkiske formål”

Forslag:

1. Denne meditation er så enkel, at nogle mennesker måske vil betragte 
den som ineffektiv og nytteløs. Men hvis mange bruger den samtidig, 
kan den fjerne de blokeringer, som på nuværende tidspunkt forhindrer 
tilstrækkelige midler i at strømme ind i det arbejde, Hierarkiet forsøger 
at udføre.

2. Brug denne meditation hver søndag morgen. Tag, hvad du har sparet i 
den forløbne uge, og dedikér beløbet til arbejdet og giv det under medi-
tationen til Kristus og hans hierarki. Uanset om beløbet er stort eller lille, 
kan det blive et tiltrækkende og magnetisk element i mestrenes planer.

3. Vær opmærksom på den esoterisk lov, der siger: “Til dem, der giver, 
skal der gives” − så de kan give igen.

4. Forsøg om du kan føle ægte kærlighed strømme gennem dig, og vær 
fast besluttet på at udtrykke denne kærlighed over for alle du møder. 
Kærlighed er den store tiltrækkende og uselviske faktor i verden.
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1. stadie
Lad din krop, dine følelser og dine tanker falde til ro på en positiv og bevidst måde 
og formulér med dine egne ord svarene på følgende spørgsmål:

1. Hvis penge er en af de ting, der er mest brug for til det åndelige arbejde 
i dag, hvad er det så, der for øjeblikket leder pengestrømmen væk fra 
Hierarkiets arbejde?

2. Hvad er min personlige holdning til penge? Betragter jeg dem som et 
stort aktiv, der kan komme det åndelige arbejde til gode, eller opfatter 
jeg dem som noget materielt?

3. Hvad er mit personlige ansvar med hensyn til de penge, der går gennem 
mine hænder? Behandler jeg dem, som en discipel af mestrene burde 
behandle dem?

(Pause)

2. stadie
1. Tænk på, hvordan den rigtige brug af penge kan befri menneskeheden. 

Forestil dig pengene i verden som:

Fortættet energi, der for øjeblikket stort set bruges til rent materialistiske 
formål og til at tilfredsstille den enkelte menneskes personlige begær.

En mægtig strøm af en flydende, gylden substans, der forlader de mate-
rialistiske kræfters kontrol og kommer under kontrol af lysets kræfters.

2. Sig derefter følgende invokation med koncentreret mental opmærksomhed 
og ud fra et dybtfølt ønske om at opfylde åndelige behov:

Du − i hvem vi lever, ånder og er.
Kraften, der kan forny alle ting.

Led pengene på Jorden mod åndelige formål.
Påvirk menneskers hjerter, så de giver det,

de indtil nu har brugt til materialistiske begær,
til Hierarkiets arbejde.

Den Nye Verdenstjenergruppe
har brug for penge i store mængder.

Jeg beder om, at tilstrækkelig store summer
stilles til rådighed.

Læg pengenes stærke energi
i hænderne på lysets kræfter.

3. Tænk på hvilket arbejde, der skal udføres af de grupper, som du på 
nuværende tidspunkt har tillid til − en hvilken som helst gruppe, som 
du ved, forsøger at realisere den hierarkiske plan. Forestil dig ved hjælp 
af din skabende fantasi og ved hjælp af din vilje, at ubegrænsede pen-
gesummer strømmer til de, der forsøger at udføre mesterens arbejde.
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4. Sig derefter højt − med overbevisning og viljestyrke:

Den, som hele verden venter på, har sagt,
at det, man beder om i hans navn

og med tillid til, at der kommer en respons,
vil blive givet.

Husk samtidig at “tro er substansen i det, der håbes på, og bevis på 
det, der ikke ses”. Tilføj derefter:

Jeg beder om de nødvendige penge til ................................... og jeg 
forventer dem fordi:

Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad planen for kærlighed og lys åbenbares

Må den forsegle døren til det onde

5. Slut af med omhyggeligt at overveje dit eget ansvar for planen og plan-
læg hver uge dit økonomiske samarbejde med Hierarkiet. Vær praktisk 
og realistisk og vær klar over, at hvis du ikke selv giver, kan du heller 
ikke bede, for ingen har ret til at påkalde det, der ikke deles med andre.

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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