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Verdenstjenergruppen
Hvem er verdenstjenerne?

Hvordan arbejder de?

Ingen er for svag eller for betydningsløs
til at kunne ofre noget.

Alle er i stand til at yde noget for
at gøre en ende på den nuværende stilstand

og på denne måde gøre det muligt
at indlede den nye æra af fred og god vilje.

Menneskeheden udvikler sig ikke ad en tilfældig eller ukendt vej. Der er en plan. 
Og menneskeheden bestemmer selv, hvor hurtigt den vil udvikle sig og opfylde sit 
formål i overensstemmelse med denne plan. Succesen afhænger af, om mennesker 
med god vilje overalt på planeten bruger intel ligensen og samarbejder for at realisere 
planen. Mennesker med god vilje, som udfører tjenestearbejde i samarbejde, hører 
til Verdenstjener gruppen, for det er Verdenstjenergruppens opgave at realisere 
planen.

Den gode vilje
Denne ånd af god vilje findes i millioner af mennesker, og den resulte rer i ansvars-
følelse, som er det første tegn på menneskets guddomme lighed. Det er denne 
voksende gode vilje, som Verdenstjener gruppen satser på, og som de har til hensigt 
at udnytte. Den findes hos medlem merne i alle grupper, der går ind for en forbedring 
af forholdene i verden. Mennesker med god vilje udgør en potentiel kraft, der endnu 
aldrig er blevet or ga ni seret til en enhed. Årsagen er, at den loyalitet og stræben, 
som det enkelte menneske med god vilje er i besiddelse af, indtil videre er ble vet 
brugt til at organisere egne projekter. Verdenstjenergruppen har ikke til hensigt 
at blande sig i personlige loy a liteter eller private aktiviteter, men vil samle disse 
mennesker i en or ganiseret helhed uden at danne en ny organisation, og uden at 
føre nogle af dem væk fra deres igangværende arbejde.
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Lederne såvel som alle samarbejdende mennesker med god vilje assisteres af 
planens beskyttere og vejledere – “planetens indre åndelige ledelse”. De kaldes 
“de saliges samfund”, fordi disse mennesker er længere i udvikling end de fleste 
mennesker. De kaldes også “visdommen mestre” og “Hierar kiet”.

Nogle ved ikke engang, at der eksisterer et overvågende Hierarki, men de 
er hengivne og uselviske sjæle og derfor til hører de Verdenstjenergruppen.

Alice A. Bailey: “Esoterisk Psykologi” II, s. 120

Verdenstjenergruppens “medlemmer”
Alle mennesker overalt på Jorden, der arbejder på at opløse spændinger mennesker 
imellem, skabe forståelse for enhed, skabe kontakter og øge erkendelsen af gensidig 
afhængighed, og som ikke er separatistiske i relation til race, nationalitet eller 
religion, er en del af Verdenstjenergrup pen – også selvom de aldrig har hørt om den.

Verdenstjenere har en livsholdning
Verdenstjenere er mennesker med en international holdning, som ikke har den 
mindste indflydelse på deres loyalitet over for den nation, de lever i. Den forhindrer 
dem eksempelvis ikke i aktivt at praktisere den religion, de oplever som den rigtige. 
Disse mennesker findes i dag i alle lande i verden, og de genkendes navnlig på 
deres evne til at leve konstruktivt. De fokuse rer på det, der forener mennesker, 
og ikke på alt det, der adskiller dem. De skaber ingen sekteriske grupperinger, og 
de arbejder på at fjerne racehad og sociale skel. De henleder opmærksomheden 
på alt det, der er posi tivt, og de informerer om principperne: God vilje, gensidig 
forståelse og Det Ene Livsvæsen, som menneskehedens enhed må være baseret 
på. De har med andre ord en livsholdning.
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Verdenstjenergruppen er ikke en organisation
På alle aktivitetsområder og i alle lande i verden fungerer Verdenstjener gruppen som 
en samlende faktor blandt mennesker og lægger grunden til rigtige menneskelige 
relationer – og i sidste instans også til verdensenhed. Verdenstjenergruppen er ikke 
nogen organisation. Den har intet hoved kvarter, ingen præsident, embedsmænd eller 
medlemskartotek. Der er in gen telefon, fax, e-mail eller web-adresse. Den består 
simpelthen af men nesker, der tjener menneskeheden i enhver nation og arbejder 
for at hjæl pe og samarbejde med mennesker med god vilje.

Appel fra Hierarkiet
Opfordringen om hjælp fra mennesker med god vilje, der udgør Verdenstjenergruppen, 
kom fra Hierarkiet. Den tibetanske mester Djwhal Khul ønsker imidlertid at gøre 
det klart, at Hierarkiet ikke arbejder for et tu sindårsrige. Det primære mål er i øje-
blikket dobbelt:

1. At bryde den ældgamle rytme og oprette en ny og bedre. For at kunne 
gøre det er tid en særdeles vigtig faktor. Hvis men ne skeheden er i stand 
til at forsinke krystalliseringen af ondskab og dermed forhindre, at noget 
katastrofalt sker, vil der vindes tid til omdannelsesprocesserne, til at op-
løse det, der i den ene eller anden form må bundfældes, og vinde tid 
til de aktiviteter, der skal udføres af Verdenstjenergruppen, som udgør 
Hierarki ets redskab i verden.

2. At sammensmelte og blande alle menneskers forenede aspira tion ved 
hver fuldmåne i maj – sådan at der banes, åb nes og op rettes en ka-
nal mellem Verdenstjenergruppen (sam mensat af alle ægte disciple, 
aspiranter og mennesker af god vilje, uanset nationalitet og tro) og det 
ventende Hierarki. Når først en sådan kanal er permanent etableret, og 
et tilstrække ligt stort antal tænkende mennesker indser dens funktion 
og mu ligheder, vil det være nemmere for menneskeslægtens ledere at 
præge den offentlige bevidsthed og at påvirke den offentlige me ning. På 
den måde kan menneskeheden ledes mere defini tivt, fordi der i nogen 
grad vil opstå et bevidst samarbejde. Og det er muligt for verdens aspi-
ranter at oprette en sådan kanal.
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Verdenstjenergruppens mål

Verdenstjenergruppens mål er at skabe et verdenssamfund af alle nationer – et 
samfund hvor uoverensstemmelser, fjendskaber og det had, der opstår af etniske 
eller religiøse forskelle, ikke eksisterer. Verdenstjenergruppen tænker og handler i 
overensstemmelse med princippet om det ene liv og den ene menneskehed, og de 
repræsenterer tre indlysende og praktiske sand heder:

1.  At menneskenes fejltagelser i fortiden, som har skabt peri odiske udbrud af 
vold og ødelæggende krige, er fælles fejltagelser begået af menneskeheden 
som helhed. På grundlag af denne erkendelse vil princippet om at dele 
opstå, og det er der som bekendt et stort behov for i verden i dag.

2.  At der ikke findes problemer eller situationer, som ikke kan løses ved hjælp 
af viljen-til-det-gode. Den gode vilje bygger på forstå else og er grundlag 
for samarbejdets princip. Samarbejdsånd er hemmeligheden bag alle rig-
tige menneskelige relationer, og er modsætningen til konkurrence.

3.  At alle menneskehedens enkeltindivider udgør en enhed, og at erkendelsen 
af menneskefamiliens slægtskab vil nedbryde alle barrierer og gøre en 
ende på had og oplevelse af adskillelse. Den enkeltes problem er alles 
problem. Denne erkendelse udvikler ansvarets princip og fører til rigtig 
og fælles handling.

Disse grundlæggende principper inspirerer til tjenestearbejde og handling. De er 
både praktiske og videnskabelige, og de undergraver ingen regering eller religiøs 
holdning. De eksisterer allerede i alles åndelige bevidsthed. Accepten af disse 
principper vil hele internationale sår og bygge bro over kløften mellem mennesker 
og folkeslag, for millioner af mennesker med den gode vilje er overbeviste om:
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Verdenstjenergruppens opgave
Den nye verdenstjenergruppes vigtigste opgave, er (eller bør) være det mål, som 
verdens disciple arbejder hen imod i dag. Arbejdet med at undervise i gruppehensigt 
skal gennemføres på tre måder:

1. Ved identifikation med Verdenstjenergruppen gennem forståelse og aktivt 
tjenestearbejde. Det kan udmærket foretages som et eks pe riment på eget 
initiativ.

2. Ved at lære masserne om de principper, der ligger til grund for gruppear-
bejdet, og ved at stimulere en oplyst offentlig mening med disse principper.

3. Ved at forberede mange i Verdenstjenergruppen til den store be vidstheds-
overgang, der kaldes indvielse.

Verdenstjenergruppen repræsenterer en indre holdning
Verdenstjenergruppen er allerede en aktivt fungerende gruppe. Alle men nesker i 
alle lande, der arbejder på at bygge bro over kløfter mellem men nesker, at vække 
enhedsfølelse, og som ikke accepterer racemæssige, na tionale eller religiøse barrie-
rer, er medlemmer af Verdenstjenergruppen, selvom de aldrig har hørt den omtalt 
på denne måde.

Medlemmerne af Verdenstjenergruppen tilhører ikke et parti eller en reli gion – og 
dog tilhører de alle partier og religioner. De tager ikke stilling hverken for eller imod 
nogen bestående regering, religion eller social or den. De engagerer sig ikke poli-
tisk på nogen måde og angriber ikke nogen eksisterende orden. De er hverken for 
eller imod en regering eller religion, og organiserer ikke kampagner og udsender 
ikke litteratur, der kan fortol kes som angreb på eller forsvar for en organisation af 
politisk, religiøs, social eller økonomisk natur. De udtaler sig ikke og skriver intet, 
der kun ne give næring til had eller tjene til at adskille menneske fra men neske eller 
nation fra nation. Alligevel kan sådanne medlemmer findes inden for alle politiske 
partier og alle verdensreligioner. De repræsenterer nemlig en indre holdning.
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Verdenstjenerne er ikke
upraktiske mystikere 

Medlemmerne af Verdenstjenergruppen er imidlertid ikke en gruppe upraktiske 
mystikere. De ved præcis, hvad de forsøger at udrette, og deres planer er udarbejdet 
på en sådan måde, at de – uden at forstyrre en eksi sterende situation – kan identi-
ficere mennesker med god vilje og sætte dem i for bindelse med hinanden. Deres 
fælles håb er, at disse mennesker skal ar bejde sammen og udgøre en langsomt 
voksende gruppe. Deres inte resse er menneskeheden og ikke først og fremmest 
deres egne umiddelbare in teresser eller omgivelser. 

Den større interesse vil imidlertid ikke afholde dem fra at være gode borgere i 
det land, som deres karma har ført dem til. De vil rette sig efter og acceptere 
den situation, de befinder sig i, men vil (i den givne situation og under den givne 
regering eller religiøse orden) arbejde for god vilje, for nedbrydning af barrierer og 
for verdensfred. De vil undgå alle angreb på eksisterende regimer og personligheder. 
De vil overholde lovene i det land, de befinder sig i, men de vil opdyrke en ikke-
hadets ånd, udnytte enhver lejlighed til at betone fællesskab mellem nationerne, 
enhed i tro og indbyr des økonomisk afhængighed og tillid. De vil bestræbe sig på 
ikke at sige noget eller handle på en måde, der kan skabe adskillelse og uvilje. De 
er ikke revolutionære.

Åndelighed
De er en del af en indre sjælsgruppe, som arbejder for menneskeheden. Denne 
nye gruppe kan ikke, og vil ikke styre det enkelte menneske, men den stimulerer 
og styrker den åndelige virksomhed, det er involveret i. Ordet “åndelig” har en 
bred betydning for disse mennesker. For dem er “åndelighed” en betegnelse for 
ægte bestræbelser på at forstå, forbedre og højne menneskelige forhold. De går 
ind for tolerance, internationalt fælles skab og religiøs inklusivitet, og de forbinder 
“åndelighed” med alle tan keretninger, der arbejder for menneskets integration og 
udvikling.
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Derfor har Verdenstjenergruppen ikke en terminologi, en bibel eller noget andet af 
den art. Den har ingen trosbekendelse eller dogmatiske formule ringer af sandhed. 
Motiveringen for den enkelte er Det Ene Livsvæsens kærlighed til menneskeheden.

Verdenstjenergruppens primære opgave består i at omsætte ideer eller teo rier til 
praktisk handling. Medlemmerne forsøger at løfte teorierne fra fø lel ser nes, idea-
lismens og den romantiske aspirations verden og præsentere dem som noget kon-
kret og realisabelt for offentligheden. De er fokuseret på at udtrykke god vilje og 
kærlighed og ikke på at være medlemmer af or ganisationer med deres etiketter 
og doktriner.
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Verdenstjenergruppens
kraftkilder 

Den kraft, som Verdenstjenergruppen i sidste instans vil opnå, stammer fra to kilder. 
Den første er Hierarkiet, som udsender de strømme af in spiration, der er ophav 
til de ideer og idealer, som har ført menneskeheden fremad gennem tidsaldrene. 
Hierarkiet har altid eksisteret, og men ne ske slæg tens store ledere på alle områder har 
været forbundet med det. Hie rarkiets medlemmer findes i mange grader, og deres 
rækkevidde er enorm, men fælles for dem alle er deres kærlighed til menneskeheden 
og deres opofrende arbejde for en forbedring af menneskelige vilkår. Disse ophøjede 
sjæle har ingen mental begrænsning, og på grund af deres inklusivitet er race skel 
og religiøse uoverensstemmelser ikke-eksisterende for dem.

Verdenstjenergruppens anden kilde er mennesker med god vilje, som fin des overalt 
i verden. De vil når som helst kunne etablere en sådan tanke kraft og rejse så stærk 
en offentlig mening, at de for alvor kan påvirke ud viklingen i verden.

Verdenstjenergruppens styrke beror på tre faktorer:

1. Denne gruppe befinder sig i en midterposition mellem masserne og den 
indre subjektive verdensstyrelse – Hierarkiet.

2. Gruppens medlemmer kommer fra alle sociale grupper – overklassen, in-
telligentsiaen, den højere og lavere middelklasse, og den højerestående 
del af arbejderklassen. Den er derfor virkelig repræsentativ.

3. Medlemmerne er indbyrdes nært forbundet og altid i kontakt med hinanden 
gennem deres fælles mål, de samme metoder og den gode vilje.
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Menneskehedens
virkelige ledere

Bag menneskeheden (og dermed også Verdenstjenergruppen), står Hierar kiet – det 
vil sige oplyste mestre, som overvåger evolutionen og fører men nesket frem mod 
dets mål. De har mange navne. I Vesten taler man om Kristus og hans disciple. 
I Østen har mestrene mange navne. De kaldes også Guds repræsentanter eller 
hierarkiet af frigjorte sjæle, der konstant hjælper menneskeheden ved at inspirere 
tænkende mennesker med strøm me af ideer, og til sidst accepteres disse ideer, og 
bliver styrende faktorer i menneskelivet. Der skabes på denne måde et konstant 
pres på menneskets bevidsthed, som inspireres af de store begreber, der ligger 
til grund for evo lutionsprocessen, og som udvikler menneskets evne til at tænke, 
vælge og virkeliggøre et solidt fundament for menneskelivet.

“Det må ikke glemmes, at Hierarkiets arbejde i denne tid
og Verdenstjenergruppens opgave

først og fremmest er forbundet med ideer.”

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, 2, s. 144

Målrettet tjeneste
Mennesker af god vilje må sammen med Verdenstjenergruppen forsøge intelligent 
at forstå de aktuelle problemer, og studere verdenssituationen fra alle synsvinkler. 
Intelligent forståelse, kærlighed til sine medmenne sker og sund fornuft er 
forudsætningen for al tjenestearbejde. Mennesker burde dyrke disse egenskaber, 
afvise al sentimentalitet og realistisk be skæf tige sig med forholdene. Det er 
indlysende, at opgaverne vil tage tid, og mennesker af god vilje må være forberedt 
både på en langsigtet indsats og modstand, dovenskab og sygelig træghed hos 
folkemasserne i alle lande. Det umiddelbare arbejde er:

1. At identificere de mennesker i alle lande som reagerer på visionen af 
den nye verdensorden, og som er mennesker af god vilje.

2. At få dem til at fokusere på de fremtidige muligheder for folkemasserne 
i alle lande.

Verdenstjenergruppens medlemmer og mennesker af god vilje kommer fra alle grene 
af menneskelig aktivitet. De skal søges indenfor alle livsområ der. De findes blandt 
tilhængere af alle de almindelige ideologier og i poli tiske og videnskabelige kredse, 
blandt fabrikanter, lærere og filantroper, skabende kunstnere og blandt industriens 
folk, i almindelige hjem og blandt arbej dere. Der er forskere, som ivrigt afviser alt, 
hvad der ikke kan bevises, men som alligevel stiller deres videnskabelige kapacitet 
og viden til rådighed for menneskeheden. Der er kapitalstærke mennesker, som føler 
ansvar for fornuftig anvendelse af pengene til gavn for andre. Der er pæda goger, 
som forsøger at bruge deres indsigt intelligent og opnå en all round forståelse af den 
evige visdomslære – en visdom, som bruges til at inspirere de yngre generationer 
til moralske, konstruktive og skabende livsværdier. Der fin des præster og religiøse 
ledere inden for alle trosretnin ger, som har både indsigt og visioner. Hos alle disse 
mennesker finder man en lysende ånds kraft. De elsker menneskeheden på en 
intelligent måde.
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Hierarkiet arbejder gennem disciple i alle lande, og aldrig tidligere i histo rien har 
der været så mange, der prøver at kvalificere sig til at fungere som “formidlere af 
hensigten”, og aldrig før har der været så stærk en indre sam hørighed og subjektiv 
forbindelse mellem de, der arbejder på de for skel lige områder over hele verden. For 
første gang i historien findes der en sammenhængende gruppe, som mestrene kan 
bruge i deres arbejde for menneskeheden. Hidtil har der kun været enkeltstående og 
isolerede disci ple eller små adskilte grupper, og det har i stor udstrækning hæmmet 
ar bejdet. Men det har nu ændret sig.

Gruppesammenholdets nødvendighed
Det er nødvendigt at forankre dette gruppesammenhold og udvikle evnen til at 
identificere verdenstjenere overalt, uanset under hvilket navn eller i hvilken orga-
nisation de arbejder, og derefter etablere et samarbejde med dem. Det er ikke let, 
for det forudsætter følgende egenskaber:

o Evnen til intuitivt at fornemme planen.
o Evnen til at opfatte de principper, som styrer ledelse og administration.
o Evnen til at ignorere det uvæsentlige og betone det væsentlige.
o Evnen til at holde personlige ambitioner og interesser ude til gavn for 

gruppeidealerne.
o Evnen til at bevare en konstant indre forbindelse gennem meditation og 

se bort fra personlige reaktioner.

Det er grundlæggende forudsætninger, som alle studerende og aspiranter bør være 
opmærksomme på.

o at det gode ligger latent i hvert eneste menneske,
o at mennesker kan leve sammen i fred og fordragelighed,
o at rigtige relationer mellem folk og nationer og mellem menneskeheden 

og planeten er nøglen til enhed og verdensfred,
o at praktisk og aktiv god vilje er nøglen til rigtige relationer,
o at den gode viljes energi er det aktive princip i fred, retfærdighed og 

fremskridt for hele menneskeheden.



13

Og de fastslår, at det er deres hensigt:

o at praktisere god vilje i alle menneskelige relationer, i alle daglige 
aktiviteter og i deres holdning og adfærd over for andre nationer, etniske 
grupper, religioner og sociale områder og over for planeten,

o at støtte og samarbejde med dem, der sidder i indflydelsesrige og 
ansvarsfulde stillinger og bruger god vilje og fornuft i stedet for magt 
og tvang,

o at oplyse lokale, nationale og internationale grupper og institutioner 
om den gode viljes virkning og inspirere dem til at brugt den i praksis.
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Kl. 17:00-mantraet

Det vil være en stor hjælp, hvis alle medarbejdere hver dag klokken 17:00 ville 
forbinde sig med denne hastigt voksende verdenstjenergruppe. Det kan gøres ved 
at lære denne korte dedikation og sige den lydløst og med bevidstheden fokuseret 
i hovedet:

Må Det Ene Livs kraft strømme gennem gruppen
af alle sande verdenstjenere.

Må Den Ene Sjæls kærlighed præge tilværelsen for alle,
der søger at hjælpe de store.

Må jeg udføre min del af Det Ene Arbejde
gennem selvforglemmelse, harmløshed og rigtig tale.

Det kan gøres på få øjeblikke, uanset hvor man befinder sig, og hvem man er 
sammen med. Det vil ikke alene styrke det subjektive arbejde, som udføres af 
lysets kræfter, men også stabilisere alle, der bruger disse kræf ter. Det vil udvide 
gruppebevidstheden og man vil lære, hvordan man op retholder indre, subjektive 
aktiviteter, samtidig med og på trods af at man fungerer i den ydre, objektive verden.

Hvis tilstrækkelig mange mennesker med god vilje påtager sig ansvaret for at 
etablere rigtige relationer mellem mennesker og nationer og arbejder aktivt med 
enhedens og den gode viljes princip, er man garanteret en frem tid med fred og 
fremskridt for hele menneskeheden.
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Verdenstjenernes næste opgave
Verdenstjenergruppen vil hellige sig den store opgave at fjerne frygten i verden. Det 
er muligt og vil ske, når mennesker med god vilje vågner op og bliver klar over, hvor 
megen god vilje der er i hvert land. Der er millioner af mennesker med god vilje i 
verden, men da de føler sig isolerede og en somme, har de været afmægtige, og de 
har oplevet det hele som nytteløst. De har følt sig tilbagetrukket og uden betydning.

Som enkeltpersoner er det tilfældet. Som del af en stor verdensbevægelse med 
åndelig baggrund – og som udtryk for menneskets iboende guddom melighed – er 
det ikke tilfældet. Den gode viljes samlede kraft, der hidtil ikke har været sat i sy-
stem, vil vise sig at være uimodståelig. Succesen med det planlagte arbejde vil dels 
afhænge af den intellektuelle forståelse hos medlemmerne af Verdenstjenergruppen 
og dels anvendelsen af intelli gente meto der.

Det vil være nyttigt her at gentage, at Verdenstjenergruppen ikke er en organisation. 
Den har intet hovedsæde, men udelukkende tjenesteenheder over hele ver den. Den 
har ingen præsident eller embedsmænd. Den har i alle lande kun verdenstjenere, 
hvis opgave ganske enkelt er at forbinde mennesker af god vilje.

World Goodwill

World Goodwill skabte ikke og er ikke ansvarlig for Verdenstjenergruppen. Den 
gør ikke krav på hverken autoritet eller placering i denne gruppe, men forsøger at 
samarbejde med andre om at udbrede kendskabet til gruppens eksistens over hele 
verden på grund af arbejdets overordnede betydning. Primære kilder til denne artikel 
er Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, bind II og Hierarkiets Fremtræden. Det er et 
videnskabeligt arbejdspro gram, Djwhal Khul her præsenterer for menneskeheden. 
Det er mere end en stor menne skegruppes organiserede stræben og længsel. Det 
er et kræ vende mentalt projekt, og det indebærer, at der skal arbejdes med visse 
af de åndelige love, der først nu er ved at blive kendt.

Verdenstjenergruppen ledes af mennesker, som igangsætter og viderefører 
aktiviteter, der gavner menneskeheden som helhed. Disse ledere kendetegnes af 
harmløshed, inklusivitet og en konstruktiv indstilling. De beskriver visionen og former 
den offentlige mening i retning af ikke-separatisme, samarbejdsprincipper og en 
ny social orden. Den går ud på at genskabe en subjektiv koordinering, der fører 
til bestemte ændringer ved at lægge vægt på den del af verdensopinionen, der er 
baseret på den gode vilje og ikke accepterer hverken nationale, racemæssige eller 
religiøse skel.  År efter år må der arbejdes aktivt, og læren om universel god vilje 
må udbredes, sådan at god vilje fra at være en smuk følelse vil ændres til, at god 
vilje i hverdagen omsættes til handling i alle lande over hele verden.
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