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Den Store Invokation 

 

Fra lysets kilde i Guds sind 

lad lys strømme ind i menneskers tanker 

lad lyset komme til jorden. 

 

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte 

lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter 

må Kristus komme til syne på jorden. 

 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt 

lad Hensigt lede menneskers små viljer 

den Hensigt Mestrene kender og tjener. 

 

Fra centret vi kalder menneskeheden 

lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes 

må Den forsegle døren til det onde. 

 

Lad lys og kærlighed og kraft genoprette Planen på Jorden. 

 

 

Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller gruppe, men hele menneskeheden. 

Skønheden og styrken i denne påkaldelse ligger i dens enkelhed og deri, at den udtrykker vis-

se centrale sandheder, som alle mennesker naturligt og normalt accepterer – eksistensen af en 

oprindelig intelligens, som vi vagt kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige univers 

er kærlighed; at en stor individualitet, som de kristne kalder Kristus, kom til Jorden og legem-

liggjorde denne kærlighed, så vi kunne fatte den; at både kærlighed og intelligens er virknin-

ger af det, som kaldes Guds vilje; og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gen-

nem menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan virkeliggøres. 

 

Alice A. Bailey 
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Udgiverens forord 

 
Ashramic Projections blev første gang udgivet i 1997 som en serie på fire pamfletter, der om-

fattede The Nature of The Soul, The Ashram of Synthesis, The Ashramic Group Life og Group 

Initiation. Den foreliggende udgave omfatter alle disse fire pamfletter, men er udvidet med af-

snit om gruppecentre og om syntese. 

 

Hele værket er baseret på Lucille Cedercrans’ formidlinger i 1960 og 1961. Disse indtryk blev 

afskrevet, kopieret og distribueret til studerende og andre. De blev ikke udformet med henblik 

på skreven form, og redaktørerne har foretaget visse ændringer, men kvaliteten og stilen i de 

oprindelige afskrifter er forblevet intakt. 

 

Wisdom Impressions 

April 2004  
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”I anerkendelse af og samarbejde med denne Sjælens aktivitet er der skabt en ny tankeform-

spræsentation af Visdommen, som er gjort tilgængelig for de, der søger den. Den kan kontak-

tes som en abstraktion igennem meditation og må derpå tages i praktisk anvendelse af den 

mediterende. 

 

”Denne serie instruktioner er en fortolkning af den ny tankeform og er skrevet ud fra en be-

stræbelse på at støtte mennesket i dets søgen efter Sjælen. 

 

”For de, der søger autoriteten bag det skrevne ord, må sandheden af denne tekst efterprøves 

igennem anvendelse. Et formuleret begreb er kun af værdi, hvis det kan omsættes til en le-

vende sandhed i menneskehedens liv og virke. Søg derfor ikke at bekræfte ægtheden af denne 

undervisning ved at gå til kilden, men omsæt den i dit eget liv og virke”. 

 

 

The Nature of the Soul, s. 3-4 
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Kapitel 1 

 

Sjælens laboratorium 

 

Oprindelsen til Sjælens natur og 

Den ny tankeformspræsentation af Visdommen 

 

Inden vi tager fat på denne instruktion, er der et par ting, jeg ønsker at tale til jer om for at 

forberede jeres bevidsthed. 

 

I vil modtage Visdom i et omfang og på et niveau, der ligger langt over, hvad I forventer, eller 

hvad I på nuværende tidspunkt er i stand til at forstå. Jeg beder jer gøre jer dette klart. Der vil 

i alle de begreber, der formidles til jer, være en høj grad af visdom og et stort vidensfelt. Når 

disse begreber modtages og forankres i jeres bevidsthed, vil de være som et frø, der vil slå 

rødder i bevidstheden, og over en lang periode og igennem en lang række erfaringer vil de 

komme til fuld udfoldelse. 

 

Meget af det, der vil blive formidlet til jer, vil for jeres bevidsthed synes uden forbindelse til 

det, I allerede ved. Meget af det vil i første omgang forekomme næsten uforståeligt. Hvis I 

bryder jeres tankesind med det, eller hvis I søger at forstå det med hjernebevidstheden, vil I 

forsinke jeres vækst og udvikling. Forståelsen af Visdommen vil komme til jer i takt med, at 

jeres intuitive evner vokser og aktiverer en højere grad af inspiration, som til slut vil skabe en 

klar forståelse af disse begreber, som vil blive formidlet til jer. Søg derfor ved begyndelsen af 

denne træning at etablere en bestemt tilgang til forståelsen af Sandheden. Gør jer klart, at I 

modtager den, ikke som personligheder, ikke som mennesket i hjernen, men som den bevidste 

inkarnerede Sjæl i menneskehedens legeme. 

 

Først og fremmest vil jeg gerne bede jer hver især overveje, hvad den bevidste Sjæl er? I 

hvilken grad er du identificeret som den bevidste Sjæl? Du er en bevidst Sjæl i dén grad, og på 

dét frekvensplan, du har forstået sandheden; en hvilken som helst del af sandheden. Det er 

den grad af aktuel Sjælsbevidsthed, som du har været i stand til at bringe ned fra en over-

skygning til din hjernebevidsthed. Dette er af meget stor vigtighed, og jeg beder jer tænke 

nærmere over det. 

 

Den studerende gennemgår en meget vanskelig forandring i sin identifikation. Når han påbe-

gynder denne træning, er han identificeret som personlighed – som en person i verden. Denne 

identifikation omfatter hans krop, hans følelsesnatur (dvs. hans bevidsthed om den) og hans 

tankeliv. I visse tilfælde inkluderer den også et meget lille nærmiljø. Mange er identificeret 

med og inden for den familiemæssige situation, den arbejdsmæssige situation etc. Dette udgør 

i begyndelsen den studerendes situation, i hvert fald hvad angår de ydre omstændigheder. 

 

Inden for denne bevidsthedsform eksisterer der en ubevidst identifikation, som har påvirket 

bevidstheden og bevæget den i retning af denne undervisning. Denne identifikation findes i 

hjertet. Den skaber aspirationen imod det, som er højere. Hvor det for størstedelens vedkom-

mende er en ubevidst identifikation med og i Det Ene Liv, er det ikke desto mindre den indre 

Sandhedens Ånd, det indre Kristusprincip, som den studerende begynder at etablere en ny 

identifikation med. Det er som følge – og ved hjælp – af den, at den studerende i begyndelsen 
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igennem meditation kan identificere sig med Sjælen med en vis viden om den mening, der lig-

ger bag identifikationen. 

 

Herigennem, og med intuitiv sensitivitet over for den mening, der ligger bag begreben om 

Sjælen, skaber den studerende i meditation denne begyndelse og tager denne indvielse. ”Jeg 

er Sjæl”. Denne lille kerne af sandhed – lille, men dynamisk – arbejder i hans bevidsthed igen-

nem hele cyklussen fra meditation til meditation. 

 

Den studerende, som er ærlig og oprigtig i sin aspiration, etablerer en vane og praksis med 

morgenmeditation og byder hver ny dag velkommen med denne identifikation. Den arbejder 

da i hans bevidsthed igennem hele døgnet fra den ene morgenmeditation til den næste, og den 

arbejder på trefoldig måde. 

 

Opad tiltrækker den alt det i underbevidstheden, som er harmonisk relateret til den, alt det i 

den sandhed, som den studerende har forstået, men som er uden nogen speciel samklang eller 

relation til et formål. Alt det, som han har forstået igennem selve erfaringsprocessen, drages 

opad til det punkt af lys i hjernen, som er den bevidste Sjælsidentifikation. Omkring dette lille 

punkt af lys begynder der således at dannes en tilstand af bevidsthed, som har med Sjælen at 

gøre. 

 

På horisontalt plan tiltrækker dette samme punkt af lys alt det, der i det daglige liv har at gøre 

med visdom eller sandhed. De ord, som naboen siger, der har præg af sandhed, og som – 

hvad enten dette er bevidst eller ubevidst – for ham rummer essensen af visdom. Denne spe-

cielle handling i verden, som den studerende enten selv udfører eller er vidne til, men som er 

et ydre udtryk for denne samme visdom og rummer essensen af disse erfaringer, tiltrækkes 

igen til det punkt af lys i hjernen, som er den bevidste Sjælsidentifikation. Fra en vertikal sam-

klang i meditation og kontemplation bringer den studerende Sjælens overskyggende visdom 

ned. Og igen øger den studerende dette punkt af lys og opbygger derved omkring det Sjæls-

bevidsthed. På denne måde tændes lyset i hovedet så at sige. Gnisten er antændt, og den 

fortsætter med at vokse i en stadig øget udstråling af lys og udvidelse af bevidstheden. 

 

Dette begynder nu at have en virkning på det ydre menneske. Det indvirker på dets tankeliv. 

Det ændrer de gamle tankeprocesser og bringer dem mere i samklang, så at sige, med det, 

som konstant overskygger den studerende. 

 

Det indvirker på den studerendes astrallegeme og skaber bevidsthed om alle de emotionelle 

former i astrallegemet, som ikke er i harmoni med Planen; det afslører disse og påkalder sig 

den studerendes opmærksomhed i forhold til behovet for udførelse af visse øvelser. Samtidig 

forvandler det, der hvor det måtte være nødvendigt og muligt, den emotionelle følelsesnatur til 

et redskab for tjeneste, og det samme gælder det æteriske og det fysiske legeme, for når alt 

kommer til alt, skal det fysiske legeme være Sjælens fysiske legeme. Derfor er den studeren-

de, længe inden han selv er bevidst om dette, til en vis grad Sjælsbevidst. 

 

Som I alle er mere eller mindre bevidste om, er der, hvad der er blevet kaldt et point of no re-

turn for den studerende. Hvori består dette punkt? Når det lille punkt af lys i hjernebevidsthe-

den, som er den bevidste Sjælsidentifikation, har tiltrukket og bygget en vis grad af be-

vidsthed, bevidsthed om sandheden, omkring sig (selv inden den studerende selv er bevidst 

om, at han er en Sjæl), har den studerende nået dette punkt. Han er blevet den bevidste in-

karnerede Sjæl. Det er til en vis grad blevet hans natur, og han er lige så lidt i stand til at 

vende tilbage til verden som et almindeligt menneske, som han var i stand til at vende tilbage 
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og leve som et dyr, fra det foregående stadie som normalt menneske. Det er hvad der menes 

med at passere dette point of no return. 

 

Dette punkt er faktisk den kendsgerning, at han inden for sit trefoldige legeme er blevet den 

bevidste inkarnerede Sjæl. Den studerende når dette særlige punkt i sin udvikling uden at væ-

re bevidst om det. Det er kun, når en valgsituation præsenteres for ham, eller når han gør et 

forsøg på at vende tilbage til verden som personlighed, at han bliver bevidst om den kends-

gerning, at dette ikke længere er muligt for ham. Han er trådt ind i en ny og i visse henseen-

der fuldkommen anderledes verden. Han er trådt ind i et nyt liv. Han er bogstaveligt talt gen-

født som menneske og er ikke i stand til at ændre sin natur. Han kan ikke bevidst og med 

overlæg gå tilbage. Dette er evolution.  

 

Han undergår nu en meget brydningsfyldt vækstperiode, for samtidig med, at han er den be-

vidste inkarnerede Sjæl, er han også i denne betydning et spædbarn. Han er lige blevet født 

ind i denne tilstand, og som det gælder for barnet, tager det tid at rodfæste denne identifikati-

on i bevidstheden og relatere sig til sine omgivelser ud fra denne nye tilstand. 

 

Han har været en personlighed i så lang tid. Han har fungeret i verden på denne måde. Han 

har opnået mange evner, og mange af disse handler om selvforsvar, om overlevelse etc. Nu 

finder han sig selv født ind i en ny verden som et spædbarn, hvor de gamle veje og teknikker 

ikke længere fungerer, og endnu har han ikke erhvervet de evner, som har at gøre med den 

ny identifikation. Han oplever ofte situationer, hvor han ønsker – og indimellem forsøger – at 

gå tilbage, og naturligvis er dette ikke muligt. Endelig oprinder den dag, hvor spædbarnet bli-

ver et barn, hvor spædbarnet bevæger sig fra periferien af denne sfære til centeret af den – til 

punktet af lys, og her erkender han, nærmest som i en stor illumination, i fuldt omfang, at han 

faktisk i sit legeme, i sine omgivelser, er den bevidste inkarnerede Sjæl. 

 

Han begynder nu at forstå formålet og at vende sig imod en bestemt retning, hvor han bevæ-

ger sig imod et bestemt mål for vækst og udvikling. Husk, at barnet er ved at vokse op. Barnet 

har et meget bestemt formål i livet; en meget bestemt retningssans. Han er ved at blive vok-

sen og i barnets psykologi er dette af ekstrem vigtighed. Et af den voksnes problemer er, at 

han efter at være blevet voksen ofte mister følelsen af formål og retning, fordi han ikke har 

klarhed over, hvor han bevæger sig hen. 

 

Vi ser derfor, at barnet har et helt bestemt formål i livet. Det samme gælder her. Hvor den be-

vidste inkarnerede Sjæl erkender, at han er den bevidste inkarnerede Sjæl, er han også i 

stand til at erkende et specifikt mål for den åndelige vækst og udvikling. Han kan da igennem 

sindet, hjertet og den fysiske hjerne række opad og forstå dette formål og erkende, at han er 

ved at blive voksen. Han igangsætter nu sin vækst og bliver til stadighed mere identificeret 

som den bevidste inkarnerede Sjæl og som sådan til stadighed mere effektiv i den ydre ver-

den. 

 

Det er her, I står i dag. Som personligheder får I intet ud af denne undervisning. Som person-

ligheder ville I ikke være i stand til at forstå eller fatte den. I vil forstå denne undervisning som 

barnet, som den bevidst identificerede Sjæl, der søger åndelig vækst og udvikling, og som 

voksne, der søger at skabe et udtryk i verden og i jeres tjeneste for den guddommelige plan 

for menneskeheden. I vil gøre den til erfaring, såvel i bevidstheden som i aktivitet, og på den 

måde vil I nå jeres mål om spirituel fuldbyrdelse. Det er denne tilgang, I bør vælge, når I på-

begynder denne særlige træning. 
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Jeg vil, så vidt det er muligt, forklare for jeres nuværende bevidsthed den måde, hvorpå denne 

træningsproces vil manifesteres. Vor fremgangsmåde varierer i høj grad over tid, og den varie-

rer i høj grad fra enhver proces, I måtte være bekendt med i den ydre verden. I vil opdage, at 

den instruktion, I til enhver tid modtager, er den instruktion, I har brug for på det givne tids-

punkt, og den følger ikke kronologisk det, som I tidligere har modtaget. Vi arbejder med jer 

som gruppebevidsthed; ikke som individer, men som gruppebevidsthed. 

 

Det, der vil blive projiceret til jer, besluttes ud fra jeres grad af modtagelighed (på ethvert gi-

vent tidspunkt), ud fra jeres forståelsesevne og ud fra det, som overskygger jer i form af jeres 

egen overskyggende Sjæl eller højere Selv. Det vil med andre ord sige, at samtidig med at jeg 

har et vist mål af åndelig vækst og udvikling i sinde, er der ikke lagt nogen bestemt plan for 

fremgangsmåden, og jeg har ikke noget bestemt i sinde. Det, jeg har i sinde nu, hvor jeg på-

begynder arbejdet med jer i en ydre, objektiv forstand, er et bestemt mål, som omfatter de 

ashramiske funktioner, og som indbefatter udviklingen af den højest mulige grad af det poten-

tiale, jeg finder hos jer. 

 

I vil fra den ene lektion til den næste i løbet af denne træningsperiode modtage megen visdom 

i så koncentreret form, som jeg kan formidle til jer. Noget af det vil forekomme uden relation 

til det, I tidligere har modtaget. I vil til tider føle det, som om I har modtaget mange brikker i 

et puslespil, men hvor I mangler begyndelsen eller midten. Fra tid til anden vil I føle jer mætte 

og have en fornemmelse af spirituel forstoppelse. Hvis I er i stand til det, så lær at tage det 

med lethed. 

 

Meget vil blive præsenteret for jer, som I ikke i første omgang vil forstå. I vil modtage medita-

tionsteknikker, som vil synes at fordre jeres maksimale indsats, som vil forekomme at vende 

op og ned på jeres verden, og som vil kræve for meget af jer i forhold til jeres egen vurdering. 

Lær at tage alt med lethed. Lær at lade jeres indre selv vækkes. Lad være at anstrenge jer for 

meget. Når I bliver præsenteret for noget, I ikke kan forstå; når bevidstheden synes at blive 

udvidet så meget, at den er ved at sprænges; når I er trætte, og det hele forekommer jer at 

være for meget eller for uhåndterligt, så tag det med lethed. Lær at slappe af. Husk humoren. 

Døm ikke jer selv for hårdt. Tag tingene med lethed og bevar troen på det magiske i denne 

træning. Søg at forstå, at det i virkeligheden ikke er op til jer. Det er noget, vi lærer. Det er 

noget, vi naturligt og på normal vis vokser ind i på samme måde, som alt andet i naturen vok-

ser. Jeres indsats består udelukkende i at være modtagelige, i at give slip og give over. 

 

Når vi tager fat på træningen, vil intensiteten gradvist øges. Vi vil ikke begynde med den in-

tensitet, som vi i løbet af nogle uger vil have opbygget. I løbet af disse første uger vil jeg give 

jer forslag, som I kan vælge – eller ikke vælge – at følge ud fra jeres ønske. De første uger vil, 

set fra mit perspektiv, være dedikeret til at skabe en bevidsthedsintegration i gruppen, således 

at jeg, når jeg arbejder med jer, finder en integreret gruppebevidsthed frem for adskilte be-

vidstheder. I eller igennem bevidsthedsintegrationen ligger en intention om at integrere lege-

merne, således at der skabes en reel gruppeenhed med henblik på modtagelse af denne træ-

ning og med henblik på at legemliggøre den i tjeneste over for menneskeheden, således at I 

vil dele et gruppesind, et gruppe astral- og følelseslegeme og et gruppe æterisk netværk. 

 

I dette arbejde er det nødvendigt at hæve vibrationsfrekvenserne i alle jeres legemer og at ju-

stere disse frekvenser i forhold til hinanden. I denne forbindelse vil det være til stor hjælp for 

mig og for jeres egen højere bevidsthed, hvis I i nogle uger vil følge visse kostråd. Jeg vil ger-

ne foreslå – men kræver ikke – at I ikke spiser kød i hvert fald i den første måned af denne 

træning; at I afstår fra alle animalske produkter inklusive mælk, fløde, smør, æg etc. og i ste-
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det fortrinsvis drikker frugt- eller grøntsagsjuice og spiser friske eller frosne grøntsager. Dette 

er blot for en periode på nogle uger, medens vibrationsfrekvensen i jeres legemer løftes og ju-

steres i forhold til den frekvens, som er mest hensigtsmæssig i forhold til opgaven. 

 

Når I gør en indsats for at samarbejde på denne måde, råder jeg jer til ikke at gå til ekstre-

mer. Hvis I eksempelvis spiser sammen med andre eller er blevet inviteret ud at spise, så spis 

almindeligt. Søg aldrig at tiltrække opmærksomhed omkring jeres egen person på nogen må-

de, som kunne give anledning til modvilje eller nogen form for emotionel reaktion, som kunne 

opstå hos mennesker, der ikke forstår. Dette gælder altid. Spis hellere svinekød gennem hele 

perioden med disse kostråd, hvis det er nødvendigt, snarere end i andres øjne at være ander-

ledes, separatistisk etc., og hvis I afviger fra tid til anden fra disse kostråd, når der ikke er an-

den årsag end egne vanemønstre, så kritiser ikke jer selv og lad være at bekymre jer.  

Er der andre spørgsmål? 

 

Studerende: Jeg spørger på gruppens vegne – hvad, hvis vi er på lægeordineret diæt, 

som inkluderer visse af disse fødeemner? 

 

I så fald er det et individuelt anliggende, og da vil jeg bede jer tale med Lucille. Der er tids-

punkter, hvor en diæt, som lægen har ordineret, strider imod jeres helbredshensyn. Der er 

andre tidspunkter, hvor de er til gavn for jeres helbred. Dette er et individuelt anliggende, og 

jeg vil foreslå jer i sådanne tilfælde at tale med Lucille først. 

 

Studerende: Hvad med indtagelse af vitaminer? 

 

Det er ikke nødvendigt at udelukke vitaminer. Men jeg kan foreslå jer, at hvis I magnetiserer 

den føde, I indtager, og bliver mere bevidste om igennem luften, I indånder, igennem vandet, 

I drikker, og igennem føden, I indtager, at optage det, som er optimalt i forhold til kroppens 

helbred, vil disse vitamintilskud over tid blive overflødige. 

 

Studerende: Vil du forklare det at ”magnetisere” for gruppen? 

 

Ja. Jeg foreslår, at Lucille forklarer teknikken for jer, når vi er færdige i aften. 

 

Studerende: Vil du gentage formålet med denne diæt? 

 

Ja. Formålet er at hæve vibrationsfrekvensen i jeres legemer, så de er i harmonisk samklang 

med formålet med og målet for denne træning. Dette inkluderer også en opbygning af gruppe-

væsenet, så jeg kan arbejde med gruppen frem for med individer eller med enheder. 

 

Studerende: Det er svært for mig at se disse ting, som ikke er animalske. 

 

Jeg vil forklare eller tydeliggøre dette for dig, hvis du ønsker. Der er intet galt med animalske 

produkter. Men når det er nødvendigt at hæve frekvensen i redskabet, er det til stor hjælp for 

dig at lægge disse fødevarer til side, fordi de har en tendens til at stabilisere frekvensen på det 

niveau, hvor den er. Når en discipel eller studerende eksempelvis har behov for et intensivt løft 

i vibrationsfrekvensen for så vidt angår redskabet, beder vi ham fjerne kød og animalske pro-

dukter fra kosten, og dette frisætter frekvensen på det niveau, hvor den er. Så snart han har 

opnået den ønskede frekvens, beder vi ham med det samme at spise masser af kød, fordi det 

vil låse frekvensen fast på det opnåede niveau. 
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Studerende: Hvad med tendensen til at falde i søvn i klassen? 

 

Jeg tror, du forstår, at årsagen til dette skal findes i redskabets, og navnlig i hjernens og psy-

kens, reaktion på energierne og de frekvenser, vi beder jer modtage. Når I ikke kan holde jer 

vågne, så sov og lad være med at bekymre jer specielt om dette, for efterhånden som vi fort-

sætter, vil I opdage, at der sker en justering. 

 

Nu synes jeg, at I har modtaget nok for nu og vil give jer tilbage til Lucille for en stund. Tak for 

jeres opmærksomhed. Jeg vender snart tilbage. 

 

Lucille: Når I magnetiserer noget, etablerer I simpelthen en Sjælsidentifikationen i grotten – 

og husk, at når I er identificeret som den bevidste inkarnerede Sjæl, arbejder I inde fra grot-

ten og ikke igennem pandecenteret. Derpå etablerer I vertikal samklang med Ashrammen 

igennem hovedcenteret, eller – indtil I har konkrete teknikker hertil – med jeres overskyggen-

de Sjæl. Derpå etablerer I samklang i jeres legemer med de højere energier, gnider hænderne 

imod hinanden og bringer de højere energier fra Sjælen igennem ved at placere hænderne 

over maden. Alt, hvad der er på tallerkenen, og som ikke er en del af Planen for jer, transmu-

teres og ændres i vibrationsfrekvens, så det er i harmoni med jeres redskab. Jeg vil nu give jer 

over til Mesteren R.  

 

Jeg vil stille jer et spørgsmål. Jeg vil gerne bede jer svare så fuldstændigt og ærligt som mu-

ligt. Inden jeg stiller spørgsmålet, vil jeg gerne bede jer overveje jeres motivation, idet I gør 

jer klart, at I har motivation på flere planer, og at samtidig med at I aspirerer imod og udvikler 

en renhed i motiv, er noget sådant ikke muligt på jeres nuværende udviklingsniveau. Når I 

derfor besvarer dette spørgsmål, klargør I også i jeres eget sind jeres motivation for at gen-

nemgå denne træning. Nogle af disse årsager er skjulte, for så vidt angår jeres egen be-

vidsthed. Nogle af dem findes i periferien af jeres bevidsthed. I gør alle mulige anstrengelser 

for at ignorere dem, men de er der. Andre af jeres motiver er I bevidste om, og disse fore-

trækker I. Bag dem er Sjælens motivation – som nærmest fungerer som et tema i forhold til 

alle de andre motivationer – imod dens tjenesteopgave. 

 

Når I besvarer dette spørgsmål, ”Hvorfor deltager I i denne træning?”, så søg at bringe alle de 

årsager ind i bevidstheden, som I kan komme i kontakt med; alle de årsager, I kan finde, uan-

set hvor flatterende eller det modsatte, de måtte være. Lad være med at bekymre jer om, 

hvad I finder, for I er alle på samme niveau. I er fælles om både rigtige, og hvad jeg vil kalde 

ikke forkerte, men skjulte motiver.  

 

Det er med henblik på at bringe alle disse frem i bevidstheden, at jeg spørger jer: Hvad er je-

res motiver – så mange, som I kan bringe op til sindets overflade og formulere – for at gen-

nemgå denne træning? 

 

Studerende: Jeg tager denne træning, fordi jeg er klar over, at den vil bibringe mig den 

træning, jeg har brug for. 

 

Jeg vil bede jer grave lidt dybere i jeres motivation imod hele jeres træning. 

 

Studerende: Fordi jeg føler, at det er det, der forventes af mig, og at når jeg kommer lidt 

dybere ind i det, vil det give mere mening, og jeg vil kunne se mere klart, hvad der for-

ventes af mig, og at der i virkeligheden ikke er andre valg, jeg kan foretage. Det 

skræmmer mig at tænke på, at jeg skal virkeliggøre alle de ting, jeg kommer til at lære, 
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og at jeg vil være nødt til at gennemgå alle de tests, jeg vil møde. Jeg tror i virkelighe-

den, at jeg er inderst inde er noget af en kujon. Jeg er nysgerrig. Jeg ønsker at vide alle 

disse ting. Det føler jeg bare, jeg må. 

 

Tak for det. Jeg vil nu stille jer et andet spørgsmål. Hvad motiverer jer som personlighed i den 

ydre verden? 

 

Studerende: Min søgen efter viden, tror jeg, og på en måde ved jeg ikke helt, hvor rigtigt 

det er at sige dette, men det er måske lidt, som når du er barn og gerne vil motiveres. 

Der kan være magt i det. Måske handler det om at kunne lide at være autoritetens røst, 

om at tjene penge, og det at høre til har også meget med det at gøre; det at ønske at 

være del af en gruppe. 

 

Studerende: Det er jeg enig i, for hun tog ordet ”magt” lige ud af mine tanker, eller i det 

mindste var vi del af samme bevidsthed. I de tidlige stadier af min søgen tror jeg, det 

var en måde at overvinde de emotionelle konflikter eller at opnå en økonomisk position 

eller økonomisk frihed. Derefter kom der endnu et aspekt til: magt. Det handlede om at 

se, hvad der var godt for verden, og at ønske at være i en position, hvor jeg kunne for-

tælle mennesker, hvordan de kunne opnå dette gode uden konflikter. Med andre ord en 

manipulator af mennesker på internationalt niveau for deres eget bedste. Måske var det 

en sjette stråle idealisme. Derefter syntes jeg at have så mange motiver, at jeg blev for-

virret og fik det hele blandet så meget sammen, at jeg ikke var i stand til at nå frem til 

en endelig konklusion. 

 

Studerende: Da jeg påbegyndte studierne, gik jeg fra det ene sted til det andet; det er 

dét, det handler om – hvad er det, jeg forsøger at gøre mig fri af, angst? 

 

Mit råd til jer alle er at tillade jer at give udtryk for disse ting, når de dukker op i bevidstheden. 

Jeg skal komme tilbage til jer med en forklaring på eller tilkendegivelse vedrørende dette. 

 

Studerende: Jeg er vokset op med en masse angst. Jeg er opdraget til at være meget se-

riøs med alt, og for første gang i mit liv er der en frigørelse, som jeg – jo længere jeg går 

– kan se øges, og for første gang i mit liv kan jeg se et virkeligt formål med disse teknik-

ker, som jeg ved, jeg vil lære og vil være i stand til at tilegne mig. Jeg har ledt efter dis-

se forskellige mål hele livet, men jeg kunne aldrig se nogen måde, hvorpå jeg kunne nå 

derhen. Derfor har en stor del af mit liv været præget af frustration, fordi jeg vidste, at 

jeg ikke gjorde, hvad jeg havde lært, jeg skulle. Nu kan jeg se hvor, fordi jeg er blevet 

ledt ind i disse ting, og hvor der er mulighed for at nå dem. Noget jeg hele vejen igen-

nem har set, at der er frygteligt behov for. 

 

Det meste af mit liv har jeg været bevidst om tjeneste, men der er en forskel. Der er en 

stor forskel, og selv om jeg indser, at meget af det, der har drevet mig, har befundet sig 

på de lavere planer, må jeg også erkende, at der ikke kan være noget andet, der hvor 

jeg er. Men jeg har også i større eller mindre grad været i stand til simpelthen at lade det 

klare sig selv. Jeg må erkende, at det må være sådan, og jeg lader mig ikke gå på af det, 

fordi jeg nu ved, hvor jeg kan gå hen – hvor jeg gerne vil hen – og jeg kan se, hvor disse 

ting kan fuldbyrdes. Det vil ikke være mig, der gør disse ting. Det vil være dette ”noget”, 

som er så højt over mig, og derfor er jeg glad for at være et redskab. Jeg er så glad for 

at være del af det, og jeg kan genkende sandheden i det. Det slår simpelthen en tone an. 

Vi har talt om denne tone, Sjælens tone, og sådan er det for mig. Jeg mærker det hele 
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klart i dybet af mit væsen. Der er ingen tvivl, og jeg ved, der vil være mange ting, jeg vil 

blive bedt om at gøre, som på personlighedens niveau vil være vanskelige for mig at gø-

re, og hvor andre vil iagttage mig i processen. Det vil ikke være nemt, det erkender jeg, 

men jeg holder mig målet for øje, at hvis blot disse energier vil hjælpe mig igennem dis-

se ting, vil jeg nå målet. 

 

Studerende: Jeg stillede mig selv disse spørgsmål, inden dette interview, og for en tid 

var jeg ikke i stand til at finde et svar på hvorfor. Jeg kunne ikke se mig selv undervise. 

På en måde var jeg motiveret, fordi jeg kunne relatere denne visdom til de mennesker, 

jeg er omgivet af, venner og gruppefæller etc., og det kunne styrke mit ego. Men det ser 

ud, som om jeg er fanget i en strøm, som jeg ikke kan slippe fri af. Jeg ved, der er mere, 

og jeg ønsker ikke at gå glip af noget. Jeg har forsøgt at sige nej. I nogen tid tænkte jeg, 

at hvis jeg ikke gjorde, kunne jeg komme ud for, at min ægtefælle og mine børn ville for-

lade mig. Så sagde de, at de ville være der, og dermed ville jeg under alle omstændighe-

der hænge fast hver uge, og der syntes ikke at være meget af et valg. 

 

Studerende: Med hensyn til det, der har med personligheden at gøre, har jeg altid ønsket 

at tale med autoritet og at blive lagt mærke til som en autoritetens røst. Og med hensyn 

til Sjælen eller det spirituelle har jeg altid følt mig tæt forbundet med Gud, og det fore-

kommer mig at være den eneste vej, jeg kan gå for at forblive tæt på Ham, idet alt an-

det synes uvæsentligt ved siden af det, og jeg kæmper hele vejen igennem. Jeg ser ud til 

at kunne finde mange undskyldninger, men jeg er her for at blive. 

 

Studerende: Det er som at blotlægge Sjælen. Jeg har hele livet haft hæmninger. Jeg har 

altid ønsket at være sanger eller entertainer. Da jeg var fem år gammel, var det i form af 

en klovn, som var udklædt som sanger. Af en eller anden årsag ønskede jeg at stå på en 

scene. Nu vil jeg gerne undervise. Men jeg ved, at fordi jeg har alle disse hæmninger, er 

der et mindreværdskompleks, som har været der hele livet. Jeg er stadig meget selvop-

taget. Det er jeg nødt til at være for hele tiden at skjule disse hæmninger og frustratio-

ner ved at handle som den fjollede, leende klovn. Så for mit vedkommende handler det 

om at kende sandheden, så den kan sætte mig fri. 

 

Studerende: Der er en søgen efter frihed. Der er også en søgen efter tjeneste. I person-

ligheden er der et ønske om at blive lagt mærke til og desuden en vis magt. Men vi har 

brug for motivation for at komme i gang. Sædvanligvis er det en selvisk motivation, som 

senere, i takt med vores vækst, bliver til åndelig tjeneste. Mange af os har et behov for 

at tjene menneskeheden, men ved ikke, hvad det er, vi søger – kun at vi søger. 

 

Studerende: Et af de overordnede motiver er sikkerhed. Jeg er mere bevidst om min vi-

den om at være, og desuden nysgerrig. Det ser ud, som om der er omkring tyve forskel-

lige motiver. 

 

Studerende: Jeg er ikke helt klar over, hvorfor jeg tager denne træning, men jeg ved, at 

jeg i lang tid har spurgt ind til mit tjenesteområde, og jeg er blevet ledt hertil, og det er 

derfor, jeg er her. 

 

Er der andre, der ønsker at sige noget? 

 

Studerende: Efter omhyggeligt at have kigget ind i mine motivationer, er jeg helt sikker 

på nu, at den enkle sandhed er, at disse grupper er det eneste sjov i livet for mit ved-
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kommende. 

 

Nu vil jeg gerne tale med jer vedrørende motivation og dedikation. Som I har set, er jeres mo-

tivation meget blandet, og det er, som det skal være, eftersom I – når alt kommer til alt – be-

finder jer i en udviklingsproces. I er ved at udvikle jeres motivation i forhold til det at være til 

tjeneste for den guddommelige plan for menneskeheden, og jeg vil gerne bede jer om for en 

stund at tænke over den motiverende kraft, for det er årsagen til mit spørgsmål og det begreb, 

jeg gerne på nuværende tidspunkt vil bringe op. 

 

Hvad er en motiverende kraft? Det er dynamikken eller aktiviteten i et formål, når den rettes 

imod et specifikt mål. Det er ved hjælp af motiverende kraft, at I skaber en bevægelse fremad. 

Jeg vil bede jer tænke nøje over dette. I kan og vil udvide bevidstheden langt ud over det nu-

værende bevidsthedsniveau og opmærksomhedssfære. Dette er naturligt for jer på jeres nu-

værende udviklingsniveau. I er trådt ind i den fase i jeres individuelle udviklingsproces, hvor I 

vil udvide bevidstheden langt ud over dens nuværende fatteevne. Men dette betegner ikke 

nødvendigvis en bevægelse fremad. Det handler derimod om, hvad I gør med det, I modtager, 

og hvorledes I anvender denne udvidede bevidsthedstilstand i jeres liv og gøremål. Dette indi-

kerer den fremadrettede bevægelse, I er i gang med, og det er den motiverende kraft, som vil 

bestemme hastigheden i jeres bevægelse fremad. 

 

Hvorfor søger I at udvide bevidstheden til at indbefatte Sjælens visdom? Som I vil se, kan det-

te ”hvorfor” deles op i mange årsager, og mange af disse vil være i naturlig konflikt med hin-

anden. Med ”naturlig” mener jeg, at de er hinandens modsætninger. De er del af modsætnin-

gernes par i jeres eget redskab, så det ene motiv vil stå over for det andet. Dette skaber kon-

flikt i redskabet og reducerer den potentielle, motiverende kraft i retning af et konkret mål, I 

har sat jer. 

 

Det, vi her beskæftiger os med, handler ikke om, hvorvidt jeres motiver er korrekte eller ikke. 

Det er ikke vort anliggende. I ville ikke være i denne gruppe, og I ville ikke være blevet accep-

teret til at deltage i denne træning, hvis jeres motiver ikke var rette. Men i redskabet er der 

mange indtryk i stoffet på beslutningsplan, som motiverer jer i den kurs, I har valgt. Vor op-

gave, navnlig i den første halvdel af dette træningsforløb, er at drage motiverende kraft fra de 

mange former, den er bundet i, til den retning, I som Sjæle søger at styre hen imod. 

 

Med andre ord er den motiverende kraft, motivet om at have en position med autoritet, moti-

vet om vigtighed, motivet om sikkerhed blot former, som er indbygget i redskabet. De rummer 

en vis mængde og kvalitet af jeres motiverende kraft, og i samme grad reducerer de jeres 

centrale motiverende kraft, som – når I bliver i stand til at forstå den – ikke, som nogle af jer 

tror, handler om spirituel opnåelse, men derimod om den vældige aspiration imod og behov for 

at være til tjeneste for den guddommelige plan for menneskeheden. 

 

Dette er jeres centrale, styrende motivation, som når jer direkte fra jeres egen overskyggende 

Kristus-bevidsthed, og den indvirker på de mange former for motiver i jeres redskab, hvor den 

aktiverer dem og styrer jer ind i forskellige erfaringer med sigte på at udvikle hele den under-

liggende motivation til et punkt, hvor den kan blive del af den overordnede strøm af guddom-

melige motivation. 

 

Jeg vil gerne bede jer overveje følgende: Den åndelige motivation, der når jer via jeres egen 

højere samklang med den overskyggende Kristus-bevidsthed, som kommer ind i redskabet 

igennem hovedcenteret og når jer, den bevidste Sjæl, i grotten, vækker i jer dette vældige øn-
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ske om at være til tjeneste for den guddommelige plan for menneskeheden. Derpå bliver den 

styret af jer, den bevidste inkarnerede Sjæl i grotten, ind i og gennem jeres redskab, ind i en 

specifik aktivitet i tid og rum; aktiviteter, som fuldbyrder behovet for at være til tjeneste. Den 

første aktivitet handler om at tage del i denne træning. I søger større viden, søger større vis-

dom, så I kan være til større tjeneste for menneskeheden. 

 

Det næste handler om – når I når en dybere forståelse – en legemliggørelse af det, I modta-

ger; legemliggørelse i sindet, i tankelivet (og tænk over de anvendte ord, for de er vigtige); 

legemliggørelse i den emotionelle natur; legemliggørelse i det æterlegeme, som er det legeme, 

der har med de fysiske handlinger at gøre, og legemliggørelse i jeres ydre liv og gøremål. Det 

næste vil være jeres faktiske tjenesteaktivitet, som ligger over og udover kaldet til at søge og 

til at legemliggøre. 

 

Fordi jeres motivation søger disse tre udtrykskanaler, vil den også vække de dybere kræfter i 

redskabet, som er i naturlig modsætning til dem. Dette vil jeg søge at uddybe. Når den åndeli-

ge motivation søger disse tre udtrykskanaler (søgen efter visdom, virkeliggørelse af Visdom-

men, og mest af alt tjeneste i handling), vil den vække de dybere indre kræfter i redskaberne, 

som er i naturlig modsætning til den åndelige motivation og retning. Disse modstandskræfter i 

tankelivet, følelseslivet og det æterlegeme med dets vaner (og husk, det æterlegeme får tan-

ker og følelser til at komme til fysisk udtryk) vil opstå på det aktuelle manifestationsplan.  

 

Tænk over, hvad dette betyder. Hvad er eksempelvis den naturlige modsætning i redskabet i 

forhold til den første søgen, som er motivet til at søge Visdommen og søge den nødvendige 

bevidsthedsudvidelse, som er nødvendig for at tjene den guddommelige plan for menneskehe-

den? Først og fremmest den vane, I alle i større eller mindre grad har, til ikke at tænke. Hvad 

mener jeg med det? Jeg refererer til udtrykket at tænke. Jeg refererer ikke til det lavere tan-

kesinds aktiviteter. I jeres lavere tankesind har I mange udtrykskanaler, mange veje med 

mindst modstand, som bevidstheden følger og kalder tænkning. Men disse mønstre forklarer 

ikke og giver ikke substans til det, som ikke konkret er relateret til jer som separate person-

ligheder. Når jeg anvender udtrykket at tænke, henviser jeg i virkeligheden til udviklingen af 

den mentale evnes selektivitet. I tænker i overensstemmelse med gamle vanemæssige tan-

kemønstre, som I er opdraget med. 

 

Vi refererer nu til mentalstoffets konstante bevægelse, som åbner mulighed for undfangelse af 

en ny idé og denne idés vækst til et egentligt begreb, samt til dette begrebs relation til verden 

som en konkret tankeform. Det er denne form for tænkning, der fordres af jer. 

 

Så tænk endnu engang over, hvad der er i naturlig modsætning til den åndelige motivations 

dirigerede bevægelse hen imod det at søge Visdommen og udvidelse af bevidstheden? De tan-

keformer, som I er blevet trænet i og er forblevet i med henblik på at etablere jer og krystalli-

sere som en bevidsthed. Er der spørgsmål? 

 

Studerende: Søger vi faktisk igennem de tankeformer, som vi troede udgjorde vor tænk-

ning, at erstatte et medium eller fjerne begrænsningen? 

 

Ja, på en måde, og i en vis betydning vil de tankeformer og krystalliseringen af disse tanke-

former, som udgør det konkrete sinds tankeprocesser, blive brudt op i løbet af denne træning. 

Det stof, som er bundet i disse mønstre eller former vil blive frigjort, så det kan anvendes. 

 

Her vil jeg for eksempel præsentere jer for et begreb, som er i fuldkommen modstrid med de 
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gængse metoder til at træne bevidstheden. Hvad gør I, når I uddanner et menneske i den ydre 

verden? I anvender gentagelsesmetoden for at skabe et mønster til at huske, så bevidstheden 

automatisk vil reagere i overensstemmelse med denne hukommelse. Jeg taler ikke om at rea-

gere i fysisk betydning, men om sindets reaktion, således sindet og bevidstheden, når de præ-

senteres for visse oplevelser, eller det er nødvendigt i relation til visse emner at tænke, auto-

matisk vil respondere i overensstemmelse med det hukommelsesmønster, som under uddan-

nelsesforløbet er blevet indpræget. 

 

I denne gruppe og i denne træning vil vi fjerne disse hukommelsesmønstre. Vi søger, i det om-

fang det er muligt, i sindet at skabe en fritflydende energi, en tilstand af gennemsigtighed, 

hvor sindet, frem for at være farvet og formet i mønstre, er lys og reflekterer lys. Hver del af 

det er en modtager af lys og en formidler af lys, og samtidig er det en fritflydende kraft, som 

fra det ene øjeblik til det næste kan samle sig i en tankeform, bevæge sig væk fra dette særli-

ge mønster og i næste øjeblik igen være i en fritflydende form. 

 

Studerende: Lærer vi en teknik til at gøre dette? 

 

Selve træningen vil gøre dette. I behøver ikke at anvende teknikker til dette. Når I kommer 

ind i denne ny sindstilstand, vil I opleve forandringer i jeres tilgang. 

 

En af de første ting, I vil opdage, fordi den finder sted i jeres mentale processer, er, at I plud-

selig ikke længere har denne vidunderlige hukommelse, som er af så stor betydning i person-

lighedens verden. I vil kunne opleve, at I er meget glemsomme. For en tid kan dette forstyrre 

jer, indtil I vænner jer til det, og indtil I lærer, hvordan I skal anvende sindet. Men så snart I 

lærer at anvende sindet som en aktør, en manipulator, frem for at være under indflydelse af 

sindet, vil I opleve en frihed, som I ikke havde troet mulig. Strømmen af ord igennem tanke-

sindet vil uvægerligt give plads for en opfattelse af virkeligheden uden ord. Og når det er nød-

vendigt at formulere denne virkelighed i ord, da vil I være i stand til at anvende tankesindets 

substans til at skabe den mest hensigtsmæssige form, som vil formidle denne virkelighed på 

den mest hensigtsmæssige måde i det givne øjeblik. Derefter vil substansen igen flyde tilbage 

til sin naturlige tilstand, fordi I ved, at næste gang den samme virkelighed skal formidles, vil I 

være i stand til at skabe en endnu bedre form til denne formidling. Dette vil ske bevidst. 

 

Studerende: Så vil enhver frygt og frustration være ude af billedet? 

 

Ja, gradvist – lidt efter lidt. 

 

Studerende: Ved sjældne anledninger, når du skaber samklang med et menneske og 

samtidig holder den vertikale samklang, synes der at ske en frigørelse eller være en for-

mulering af visse sandheder i ord. Er det et udtryk for at være modtagelig for Sjælens 

impulser, når det sker? 

 

Ja, det er korrekt. Faktisk anvender du denne nye måde at gøre tingene på uden at være klar 

over det. 

 

Studerende: Det sker på en så let og flydende måde, at det er overraskende. 

 

Ja, det er korrekt, og med hensyn til de skabte former vil du opleve, når du går tilbage for at 

finde ud af, hvori de bestod, at de er væk. Det, I lærer, er i virkeligheden at have tillid til Vis-

dommen, til den abstrakte visdom, frem for til symbolet på dens tilsynekomst eller den form, 
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den antager i nuet. 

 

Studerende: Vil vi kunne observere processen? 

 

Ja, og til stadighed skabe og genskabe. 

 

Studerende: I stedet for at tale på baggrund af udenadslære, hvor vi husker og anvender 

hukommelsen, vil vi da blive klar over, hvad vi skal sige, og hvordan det skal siges? 

 

Jeg kan give jer et eksempel på dette. Når jeg anvender ordet ”hus”, hvad betyder det så for 

jer? I skaber alle automatisk en form, som symboliserer et hus. Betyder dette, at I tror, I ska-

ber betydningen af dette udtryk i jeres sind, så I kan overføre eller formidle denne betydning 

til et andet menneske? Nej. Disse former eksisterer i sindet og udgør den naturlige modsæt-

ning til jeres guddommelige motivations dirigerede bevægelse, når I søger Visdommen. 

 

Hvad vil der da ske, når I fortsætter, og denne modsætning bliver kendt? Alle de gamle tanke-

former, som er blevet indpræget i sindet i løbet af evolutionsprocessen, vil så at sige stikke 

deres grimme hoved frem og ytre sig negativt i forhold til Visdommen, som I modtager. I 

mange situationer vil I være opmærksomme – bevidst opmærksomme – på tilstedeværelsen af 

denne modsætning, og I vil vide, hvordan I skal forholde jer til den. I vil tage den op til fornyet 

overvejelse med udgangspunkt i den visdom, I besidder. Men til tider vil de gamle tankeformer 

fortsat have tilstrækkelig styrke til at tiltrække jeres opmærksomhed, og da vil I opleve, hvor-

dan I svinger mellem disse to fundamentalt forskellige tankeverdener. De tanker, som eksem-

pelvis går imod Visdommen og anser den for upraktisk. Det er disse tanker, som har den stør-

ste styrke, den største modsætning, og de vil give jer de største vanskeligheder. 

 

Når I fortsætter, vil I opdage – de af jer, som er specielt modtagelige eller hurtigtopfattende – 

at de følger et cyklisk mønster. Der vil være tidspunkter, hvor I vil bevæge jer ned på det kon-

krete tankesinds niveau og være så bevidste om tankeformens modstand imod Visdommen, at 

I vil bemærke en tydelig forskel i jeres mentale tone. Der vil være andre tidspunkter, hvor I 

opererer på et niveau, der ligger over dette og derfor er fri af det, og hvor I derfor virkelig vil 

more jer over det, som optræder som dets modsætning. Husk, når I svinger mellem disse 

modsætningernes par, at det sker med henblik på at afbalancere dem. 

 

Faktisk er dette mentale stof del af jeres negative polaritet, hvilket vil sige, at det er del af je-

res tjenesteudrustnings skabende evner. Det er det formbyggende aspekt. Visualiser, hvordan 

denne konkrete mentale energi er gennemtrængt af lys, der cirkulerer i en fri bevægelse, 

hvorved den er modtagelig over for indtryk og derfor i stand til at samle sig i en hvilken som 

helst form, som i det givne øjeblik bedst formidler den sandhed, som I bringer den i kontakt 

med. 

 

Studerende: Samlet set vil vi da til sidst indtage den modsatte polaritet – den ene polari-

tet er tænkende, den anden lyttende. Således vil vi træde ud af tankeprocessen, helt ud, 

og vil befinde os i en proces, hvor vi lytter og videregiver, hvad vi har hørt. 

  

I en vis forstand er dette korrekt. Jeg vil ikke kalde det en lytteposition. Men i en vis betydning 

er der en sammenhæng. 

 

Studerende: Det ville være mere af en modtageproces, ville det ikke? 
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Det er mere end det. Det er hverken at lytte eller at modtage; det er at leve i sandheden og 

manipulere energien, kraften og stoffet i dit legeme, så de formidler denne sandhed. 

 

På nuværende tidspunkt har I i meget høj grad levet i det konkrete tankesind og i astrallege-

met. I lever i formen. I takt med at denne træning fortsætter, vil I løfte jer over disse former 

og leve i realitetens verden, begrebernes verden, som Sjælen, med hovedet i luften, med ho-

vedet – billedligt talt – i Visdommen. Herfra vil I til stadighed anvende energien, kraften og 

stoffet i jeres krop på en måde, som formidler den visdom I lever i, så den bliver synlig. Men I 

krystalliserer aldrig nogen af disse former i kroppen. Dette er forskellen i levemåden hos den 

indviede og den, som giver sig ud for at være indviet. Den indviede har ingen automatisk re-

sponsmekanisme. Han har et laboratorium. Hans tjenesteudrustning, energien, kraften og 

stoffet i hans tjenesteudrustning er altid, konstant og varigt, til rådighed for ham, så han kon-

stant og varigt kan anvende disse kræfter i den skabende proces, samtidig med at han medite-

rer på det, som er foroven og det, som er forneden.  

 

Nu tilbage til vort emne. Disse tankeformer udgør i deres respektive kategorier personlighe-

dens blandede motivation og fastlåser dermed en vis del af jeres motiverende kraft. Når I er i 

stand til at befri jer selv, (først fra disse tankeformers kontrol og dernæst, fra dette punkt af 

frihed, at bryde disse tankeformer, hvorved I frigør den motiverende kraft, som de rummer), 

vil I tiltrække denne motiverende kraft til jeres eget polariseringscenter og føje dets vægt til 

jeres spirituelle motivation til at tjene den guddommelige plan for menneskeheden. På denne 

måde vil I i en vis forstand konstant tilføre jeres system mere kraft og opbygge en større og 

større kvantitet og kvalitet, en større styrke, af motiverende kraft. 

 

Studerende: Er det så sådan, at de former, som rummer den modsatrettede kraft, dvs. 

formerne i det lavere konkrete legeme, naturligt vil være blevet bygget næsten helt fra 

begyndelsen med henblik på bevarelse af det fysiske legeme og bevarelsen af egoet, 

personligheden? 

 

Afgjort ja. 

 

Studerende: Så må der stadig være en form for balance? Vi kender ikke dem alle? 

 

Jo, I gør, på grund af det fysiske legeme og egoet eller personlighedens bevidsthed, redskabet, 

og mennesket i hjernen. Der er ingen grund til at bevare dem. Bevidstheden erkender, at den 

ikke på nogen måde er i fare. Der er ingen trussel imod dens eksistens. Den eksisterer i ver-

den, fordi den er blevet skabt af den overskyggende Sjæl. Den overskyggende Sjæl, som er i 

dyb meditation, opretholder livet i de tre lavere verdener. Der er ingen trussel imod den, så 

dette behov for selvbevarelse viger for det andet. 

 

Studerende: Det vil være i harmoni med de andre former. Det ville være i harmoni med 

den åndelige Sjælsmotivation.  

 

Ja. 

 

Studerende: Det ser ud til, at vi vil miste vor identitet. 

 

I vil miste jeres identitet for at vinde en større. Ja, det er korrekt. 

 

Studerende: Vi mister det uvirkelige for at vinde det virkelige. 
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Det er korrekt. 

 

Vi vil nu gå videre til dette næste niveau af modstand, som er lige så – og nogle gange endda 

mere – generende eller plagsomt som modstanden i mentallegemet. Det handler om alle de 

former, de kræfter, som faktisk er kraftformer i den astralt-emotionelle natur, der er i mod-

sætning til denne motivation, jeres motivations dirigerede bevægelse. De udgør en endnu stør-

re kraftfaktor end den i mentallegemet, idet astrallegemet er manifestationens kraftfaktor. 

Det, I begærer, skaber I. Det, I giver styrke til, eller som I begærer, vil I manifestere i jeres 

ydre liv, og jeg vil indskyde en bemærkning her: Frygt er det største begær, der findes. Frygt 

er den største begærkraft, der eksisterer. Faktisk er det, I frygter, det I begærer med større 

styrke end noget som helst andet. 

 

Derfor finder vi i astrallegemet megen motiverende kraft, som er i modstrid med den spirituel-

le motivation til at søge og i særdeleshed til at legemliggøre. Astrallegemet skaber et stort 

drama med stor styrke over for legemliggørelsen af Visdommen. Det er mere naturligt for sin-

det at søge, og mere naturligt for astrallegemet at give styrke og motiverende kraft til denne 

søgen, end det er at legemliggøre. Sådan er det, fordi af alle de ting i verden eller naturen, 

som astrallegemet kan lide, er komfort den vigtigste, og alle disse former for komfort har det 

overraskende nok meget omhyggeligt etableret. Hvis du er ulykkelig, er det fordi du har det 

godt med at være ulykkelig. Hvis du er, hvad nu end du er, er det, fordi du kan lide det. Dér 

finder du sikkerhed; sågar i din usikkerhed. Dette er velkendt for dig. Det er denne måde, du 

har valgt at leve, og denne måde du følelsesmæssigt har etableret dig på, og det er din følel-

sesnatur, som er den mest udviklede side af enhver del af dit redskab. Det er derfor her, du 

finder størstedelen af din motiverende kraft, som er i opposition til det, du igennem din spiri-

tuelle motivation søger at nå. Erkend dette. 

 

Når I går tilbage til det undervisningsmateriale, som I er bekendt med, samtidig med at I er 

bevidste om dette, så erkend og søg illuminationen i den kendsgerning, at I ikke er jeres krop, 

og at I ikke er nogen af disse emotioner, nogen af disse begær eller nogen af disse følelser, og 

at I kan vælge, hvad I ønsker at føle, og hvad I såkaldt kan lide og ikke kan lide. Erkend, at I 

er på vej imod et udviklingsniveau, som vil eliminere størstedelen af jeres sympatier og anti-

patier og gøre det muligt for jer at træde ind i den glæde, som øjeblikket rummer. 

 

Alligevel må der være en teknik, der gør det muligt for jer at forholde jer til denne del af jeres 

udrustning, og den teknik er meget, meget enkel. Erkend først dens tilstedeværelse og kends-

gerningen om tilstedeværelsen af denne modstand i jer selv, og derefter elsker I det ind i et 

forhold til det, som er spirituelt af natur. Kærlighed tiltrækker. Kærlighedens energi tiltrækker 

og skaber affinitet. Hvis I derfor elsker det, I finder i jeres astralt-emotionelle natur (jeg taler 

ikke om den emotion, vi kalder kærlighed, eller om sentimentalitet, men om bevidsthedens 

energi, Sjælens magnetiske tiltrækning), vil I opleve, at når I elsker dette aspekt af jer selv, 

vil I naturligt tiltrække det til jer selv og svinge vægten i den motiverende kraft over til lysets 

kræfter, som I styrer. 

 

Der er flere måder, I kan gøre dette på. Jeg skal her give et par eksempler: 

 

Hvis I oplever, at I har en stærk motivation i jeres astrallegeme og derfor i sindet til, lad os si-

ge, at anvende magt eller til at sætte jer selv i en autoritetsposition, så acceptér som Sjælen 

dette. Erkend det med et smil og gør ret brug af det i den spirituelle motivations tjeneste. 

Skab den mindste modstands vej mellem det motiv, som ellers ville være i modstrid med den 
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spirituelle motivation. Hvis I søger at stråle som personlighed, så anvend dette i tjeneste over 

for den guddommelige plan for menneskeheden, indtil det er forvandlet, og I stråler uden at 

bekymre jer om det, og uden at det har nogen som helst indvirkning på kvaliteten af jeres tje-

neste. Det er denne måde, hvorpå I forholder jer til det, som I ville anse for at have forkert 

motivation, eller som ville være i modsætning. Derved forvandler I formen af denne modstand 

til den negative manifestations pol. 

 

Studerende: Og derved gør vi ret brug af det. 

 

Ja, det er korrekt, og samtidig anvender I som Sjæl denne energi, denne kraft og dette stof til 

at manifestere det, I ønsker at gøre. I vil aldrig have held til at håndtere modstand ved at sæt-

te modstand ind imod selve modstanden. I er nødt til at styre energien, kraften og substansen 

i den. 

 

Jeg vil i aften ganske kort tage et emne op, som vi ofte i løbet af denne træning vil diskutere 

mange gange. Det har at gøre med jeres indtræden og deltagelse i den ashramiske bestræbel-

se, som I er særligt forbundet med. For at skabe så megen klarhed over dette emne som mu-

ligt her i begyndelsen, vil jeg bede jer om med jeres egne ord at give jeres forståelse af en 

Ashram. Hvad er en Ashram? 

 

Studerende: En gruppe på et højere plan end vi er på, som vi fungerer og er forbundet 

med på dette plan, og som vi er forbundet med, uanset om vi er i eller uden for inkarna-

tion. Vi er karmisk knyttet sammen, og hvis ikke karmisk, så måske som et resultat af et 

valg eller i forbindelse med tjeneste. 

 

Studerende: Jeg tror, der er en sammenligning med menneskehedens racer. Jeg tror, der 

er visse racer, som er reinkarneret sammen på visse tidspunkter og i visse områder af en 

bestemt grund. Eksempelvis den atlantiske, som jeg tror er den ashramiske overskyg-

ning af en vis gruppe mennesker. Jeg tror, der er en højere sammenhæng mellem racer-

ne. Kald dem ariere; det er uden betydning. Vi taler om dem, som har bygget visse møn-

stre og balancer ind i det planetare system. 

 

Studerende: Ville det ikke kunne sammenlignes med denne klasse på et højere plan, som 

vi er bevidst forbundet med? 

 

Studerende: Jeg betragter det som en gruppe. Vi udgør en gruppeenhed i en hvilken som 

helst klasse, vi hører til, og der er ikke tale om en gruppe af individer, men om en grup-

pe af bevidstheder på Sjælsplan. Det er sådan en gruppe, som er karmisk forbundet, el-

ler som er forbundet igennem interesse, i en tjenesteaktivitet, som finder sted på dette 

plan. 

 

Studerende: For mig forekommer det at være en kilde til kraft fra en bevidsthed på et 

højere plan. 

 

Studerende: Det er min forståelse, at det er den overskyggende Sjæl i en karmisk for-

bundet gruppe, som manifesterer Kristus-bevidstheden. 

 

Studerende: En Ashram er en bevidsthed, som er bragt sammen af en gruppe Sjæle, 

som ønsker eller tilstræber at manifestere en vis grad af formål i dette liv. 
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Studerende: For mig er det en gruppe af Sjæle, som er forud for os, som leder os på ve-

jen. Buddha og et par andre af samme karakter. 

 

Studerende: En højere gruppebevidsthed, som har en bestemt tjenesteopgave og en vis 

udviklingsgrad. 

 

Studerende: Det Centrale Liv, Logos, Gud. De syv ånder foran tronen. Det er derigen-

nem, Ashrammens center nås. Det Centrale liv, som vi kalder en Mester, der har absor-

beret eller påtaget sig en energi, en kraft, et stof, hvad enten vi opfatter, at vi befinder 

os i en Ashram eller ikke. Denne Ashram består af en masse Sjæle på alle bevidstheds-

planer, og jeg tror, at disse grupper er ved at komme i tættere kredsløb omkring Cen-

tralsolen. Det er fra den Ashram, at vi har al vor glæde, al vor tjeneste og alt, hvad livet 

burde være, broderskab og alt. Disse grupper, som vi udgør her på det fysiske plan, sø-

ger at være en afspejling af dette. 

 

Jeres bidrag til emnet var meget interessante og meget gode. Jeg vil nu uddybe emnet for jer i 

overensstemmelse med den specielle bevidsthedsudvidelse, som umiddelbart overskygger jer. 

Betragt først og fremmest en Ashram på følgende måde: Den er et magnetisk felt mellem en 

positiv pol, som er et udtryk for Ånden, og en negativ pol, som er et udtryk for stoffet eller in-

telligent stof. Faktisk er det magnetiske felt en bevidsthedstilstand, som er bragt ind i og holdt 

i fokus i Ashrammens center af et af Hierarkiets seniormedlemmer, en Mester. Fra dette punkt 

i centrum til periferien af Ashrammen finder vi mange varierende bevidsthedsgrader eller be-

vidsthedstilstande, som udgør Mesterens bevidsthed og hele medlemskabet af Ashrammen. 

 

En Ashram består af de Sjæle, som er forbundet af et fælles formål, et fælles mål og et fælles 

stråleudtryk for guddommelighed. I overensstemmelse med den gamle orden har vi derfor en 

Ashram, som er udtryk for en bevidsthed af en særlig stråleenergi. En Ashram, hvis fokus hol-

des af en Mester, og som opretholdes af bevidstheden, først og fremmest af disciplen, dernæst 

af mennesket på prøvestiens vej, dernæst af aspiranten og endelig af dem, som tilsyneladende 

befinder sig uden for periferien af Ashrammen, men inden for dens indflydelsessfære. Alle 

medlemmer af en Ashram, fra Mesteren til det medlem, som befinder sig inden for dens indfly-

delsessfære, tager del i en bevidsthedstilstand, for så vidt deres bevidsthed tillader. Derfor er 

alle medlemmer i en vis forstand del af Mesterens bevidsthed. 

 

Faktisk er det magnetiske bevidsthedsfelt, der ligger mellem Åndens positive pol og stoffets 

negative pol, Mesterens Sjæl. Dette vil jeg gerne have jer til at tænke over. En Mester funge-

rer på det monadiske plan som en livsenhed og som det, jeg for jeres nemheds skyld vil kalde 

bevidsthed, men egentlig er det ikke et korrekt udtryk. Det er individualitetsidentifikation i Kri-

stus. Ashrammens bevidsthed, som deles af alle medlemmerne af Ashrammen i overensstem-

melse med den enkeltes evne til at tage del i den, er Mesterens Sjæl. Legemet selv er det 

æteriske lyslegeme, som udstråler fra Ashrammens Sjæleliv, fra de buddhiske sfærer, og ud-

gør dens ”ring-pass-not”, hvorved Ashrammen fastholdes på et plan over de tre lavere verde-

ner. Er der spørgsmål? 

 

Studerende: Jeg har et spørgsmål vedrørende det æteriske på de buddhiske planer og 

det æteriske i de tre lavere verdener. 

 

Husk, at det æteriske lyslegeme er en udstråling fra Sjælen. Vi refererer her – hvad Ashram-

men angår – til det æteriske lyslegemes frekvens på de buddhiske planer. Dette er Ashram-

mens legeme. Hele Ashrammens Sjæleliv befinder sig faktisk i det æteriske lyslegeme på disse 
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planer. Ashrammen afspejles i de tre lavere verdener. Det er en meget ufuldkommen afspej-

ling, men alligevel afspejles Ashrammen i de tre lavere verdener af de inkarnerede medlem-

mer, hvor mange er ubevidste om deres ashramiske plads og aktivitet. Alligevel er de (på 

grund af deres plads i Ashrammen) redskaber for dens formål og plan. 

 

Alle Hierarkiets Ashrammer udgør én Ashram, Kristus’ Ashram. Det er dén, som danner grund-

lag for Verdens gruppen. Kristus er overhoved for Hierarkiet. Helheden, alle Ashrammerne, 

udgør én stor Ashram, der fungerer under Kristus og visse af hans seniordisciple. Hver Mester i 

Hierarkiet påtager sig sin særlige del af den guddommelige plan for menneskeheden og søger 

at manifestere denne del igennem sin særlige ashramiske indsats i de tre lavere verdener. 

 

I denne særlige bestræbelse er der tilføjet noget nyt til den generelle plan for Ashrammens ak-

tiviteter. Den Ashram, som står for denne særlige tankeformspræsentation af Visdommen, er 

en Synteseashram. Det er en ny Ashram, som er en syntese af første, anden og syvende strå-

le-energier og -udtryk. Med andre ord er Mesteren M., Mesteren D.K. og jeg selv – Mesteren R. 

– gået sammen om at danne et ashramisk center. 

 

Med os har vi bragt dem fra vor Ashram, de medlemmer fra vort ashramiske tilhørsforhold, 

som er karmisk (og jeg refererer her til tjenestekarma) forbundet med denne særlige ashrami-

ske bestræbelse, med dette særlige udtryk for den guddommelige plan, som vi fokuserer. 

Denne Ashram består derfor af disciple, der fungerer på første, anden og syvende stråle. Selve 

den ashramiske plan (som I husker er et særligt udtryk for den guddommelige plan for men-

neskeheden, hvis fokus holdes af Kristus) har at gøre med Hierarkiets eksternalisering. Det 

formål er alle individer, der er tiltrukket af denne undervisning og dens esoteriske aktiviteter 

på en særlig og ejendommelig måde forbundet med, hvilket betyder, at I kommer til denne på 

baggrund af fortiden. Relationen til Planen er ikke ny. De indre relationer til gruppen er ikke 

nye. Jeres relation til Mesteren M., Mesteren D.K. og jeg selv, Mesteren R., er ikke ny. 

 

I lang, lang tid har mange af jer, for så vidt den inkarnerede bevidsthed angår, været – om jeg 

så må sige – om ikke afskåret fra, så af karmisk nødvendighed adskilt og borte fra jeres Ash-

ram. Denne Synteseashram er faktisk ved at blive genetableret, for på et andet tidspunkt eksi-

sterede der, hvad jeg kun kan kalde ikke en eksakt analogi, ikke præcis en pendant til denne 

Ashram. Det er i sandhed sådan, at de, der nu udgør denne Ashram, var forbundet i en grup-

pebestræbelse, hvis åndelige impuls kom fra den overskyggende Kristus. Gruppen blev opløst, 

igen af karmisk nødvendighed, og for størstedelens vedkommende regredierede de fleste af 

medlemmerne tilsyneladende. 

 

Husk, at der ikke eksisterer noget sådant som virkelig at gå baglæns, men de fleste af med-

lemmerne var tvunget til på ny at indtræde i evolutionsprocessen nærmest på dyrestadiet og 

at rekapitulere den vækst og udvikling, som var opnået op igennem evolutionsprocessen, indtil 

I har nået dette punkt i jeres bevidsthed. Til den tid og dér, hvor Ashrammens tone slåes an, 

hvor I på ny drages tilbage til den tidligere grupperelation for at rekapitulere indvielsesvejen, 

som vi tidligere har gået, sker det alt sammen som led i Hierarkiets eksternalisering. 

 

Ashrammen (hvis ansvar over for og relation til Planen konkret havde at gøre med den første 

eksternaliseringsbestræbelse) sendte størstedelen af sin bevidsthed i inkarnation i menneske-

hedens legeme på det lavest mulige plan. Den bevidsthed, som dengang var inkarneret i men-

neskehedens legeme, og som ingen bevidsthed havde om sin egen særlige vækst og udvikling 

eller ashramiske tilknytning havde til opgave at bygge bro (fra dybet af den menneskelige til-

stand og de menneskelige omstændigheder i verden) mellem menneskehedens og Ashram-
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mens bevidsthed. Det gjaldt om at vende tilbage via hele evolutionsprocessen, således at Ash-

rammens lys ubevidst blev forankret i alle disse bevidsthedstilstande, i hver af disse omstæn-

digheder, som den var inkarneret i. Nu, hvor I således igen samles, bærer hver af jer den tråd 

af lys, som I forankrede i menneskeheden, hvor I var fokuseret i den opstigende proces. 

 

Disse tråde føjes sammen for at skabe ét stort fokus for lyset (husk, at de er kommet denne 

vej), og nu vil det blive rettet opad imod det ashramiske center. Når I kommer til erkendelse 

af og bevidsthed om jeres ashramiske tilknytning, og I udvider bevidstheden til den grad af 

vækst og udvikling, som I tidligere havde opnået, sker det som – og fra dybet af – den men-

neskehed, som I inkarnerede i, og med den relation, og på dén måde bygger I bro mellem det 

laveste, I har levet i, og det højeste, som I vil opnå. Da kan det ashramiske gruppeliv i kraft af 

denne bro objektivt nedfældes og manifesteres for at udstråle lyset, kærligheden og kraften i 

den guddommelige plan for menneskeheden igennem menneskehedens legeme. 

 

Jeg forventer ikke, at I på nuværende tidspunkt forstår dette i dets fulde omfang. Det ville væ-

re umuligt for jer at forstå den underliggende betydning i denne projektion. Jeg beder jer blot 

overveje det. For enkelte af jer vil jeg gerne tydeliggøre, hvad der vil ske for jer, når I genop-

tager jeres ashramiske tilknytning. Nogle af jer er eksempelvis dybt berørt over den frekvens, 

som faktisk er lyden af den ashramiske tone, der når jer. Den aktiverer mange ting i jeres be-

vidsthed, som opstår på baggrund af fortiden. Lad jer derfor ikke forstyrre af en vis emotionel 

reaktion. Dette er kun naturligt. Efterhånden som I fortsætter, vil der ske en justering. 

 

Begyndelsen på denne ashramiske bestræbelse fandt sted for meget, meget længe siden, da 

Ashrammens bevidsthed fra det ashramiske plan nåede dybderne i den menneskelige be-

vidsthed og dér påbegyndte sin vej tilbage. Hele denne nedstigen og opstigen har været en 

tjenesteopgave. Meget kan åbenbares herom i takt med, at vi fortsætter. Min projektion i aften 

er i det store hele en forberedelse til disse åbenbaringer. Forstå i både sind og hjerte, at den 

lange rejse er tæt på sin afslutning, at I faktisk er på vej og er meget tæt på at være hjemme. 

Dette vil give jer en indre styrke, som vil gøre selve træningen meget nem at gennemføre. 

 

Når I går hjem i aften og tilbage til jeres daglige liv og virke, så tag med jer den ashramiske 

kvalitet, den ashramiske tone. Lær at give den rum i jeres redskab og udtryk den igennem 

redskabet dér, hvor I færdes. Modtagelsen af Sjælens visdom i menneskehedens legeme er 

første trin i eksternaliseringsprocessen, og dette er jeres valgte tjenesteområde, som I har 

fungeret inden for igennem en lang tidsperiode. 

 

I har i denne første lektion modtaget alt det, som er klogt eller nødvendigt for jer at modtage. 

Jeg vil derfor stoppe lidt tidligt i aften. 

 

Tak for jeres opmærksomhed og samarbejde. 

 

MIN FRED ER MED JER
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Kapitel 2 

 

Synteseashrammen 

 

Dens formål, betydning og arbejde 

 

I skabelsen af Ashrammen er der tre overordnede stråleenergier, som er blevet bragt sam-

men. Denne Ashram bærer ansvaret for at skifte civilisationen fra et sjette- til et syvende strå-

le-udtryk og for at skifte formens organiserede liv fra et tredje- til et syvende stråle-udtryk. 

Den bærer det hierarkiske ansvars byrde med at skifte menneskehedens identifikation fra per-

sonlighed til Sjæl. Den bevæger sig nu ind i det ansvar, som den fuldt og helt vil påtage sig 

ved årtusindskiftet og bære over en 2500-års periode. Denne Ashrams fokus holdes af Meste-

ren M., Mesteren D.K. og Mesteren R. med hjælp fra visse disciple under indvielse, der tages 

fra hver af disse Mestres ashrammer (dvs. første stråle-ashrammen, anden stråle-ashrammen 

og syvende stråle-ashrammen). Ved eller omkring årtusindskiftet vil den nye Synteseashram 

inkludere alle disciple i disse tre overordnede ashrammer.  

 

Som Sjæl i Ashrammen har I ikke blot dedikeret, men også skabt personlighedsbevidstheden 

og dens kræfter på en måde, så den tjener denne ashramiske plan. Her har I således det gud-

dommelige formål, som I over en 2500-års periode vil blive forbundet med. Hvorledes er dette 

forbundet med det nuværende liv og dets aktiviteter? I lyset af dette, hvad er da gruppens be-

tydning? Dens formål? Betydningen af jeres plads og funktion i gruppen? Dens formål? Hvori 

består jeres konflikter, og hvad er formålet med dem? 

 

Jeg vil gerne sige nogle få ord vedrørende selve overskygningen, inden jeg fortsætter med 

formidlingen af begreberne. I husker, at jeg i en tidligere lektion indikerede over for jer, at I 

var trådt ind i en meget betydningsfuld cyklus af muligheder, som konkret har at gøre med 

udvidelsen af bevidstheden til en større forståelse, og at denne mulighedernes krise specielt 

har at gøre med jeres modtagelse og forståelse af sandheden. 

 

Denne overskygning indeholder mange begreber, der ikke kan organiseres på en præsenterbar 

måde, inden de formidles. Det er nødvendigt for mig at organisere dem i takt med, at jeg præ-

senterer dem for jer i samarbejde med og med konstant behov for tilpasning til jeres be-

vidsthed – dens modtagelighed, dens forståelse øjeblik for øjeblik af det, der formidles. Jeg 

beder jer derfor, for at I kan få mest muligt ud af denne gruppebestræbelse, på at samarbejde 

med mig på følgende måde: 

 

Først og fremmest fordi meget af det, jeg vil formidle til jer, vil søge at afklare nuværende 

problemer, forhold og situationer, som er indbyrdes modstridende, og som har givet jer meget 

besvær. Det er nødvendigt for jer (for at I kan være modtagelige over for denne afklaring) at 

have mod til at tilsidesætte jeres meninger, jeres beklagelser, jeres indvendinger i forhold til 

jeres individuelle situation. Samtidig må I tilsidesætte (for de af jer, der har denne oplevelse) 

al jeres selvgodhed og selvtilfredshed etc. med det, I mener at have opnået. For en stund be-

der jeg jer tilsidesætte jeres personlige hjerneforståelser med henblik på at forstå den større 

plan og at tage imod den afklaring, det lys, som direkte overskygger jer, og som I nu er mere 

modtagelige overfor, end I har været på noget andet tidspunkt i denne bestræbelse. 

 

Lad os først se på den ny Synteseashram, som den er i dag, subjektivt og objektivt. I sin sub-
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jektive realitet i den hierarkiske aktivitet er den, som I ved, skabt igennem Mesteren D.K.s, 

Mesteren M.s og mine bestræbelser samt en gruppe af seniordisciple, der samarbejder med os 

inden for det subjektive (dvs. subjektive i forhold til den menneskelige bestræbelses tre ver-

dener) aktivitetsområde. Her har vi som respons over for Shamballa og Kristus formuleret og 

skabt den ny Synteseashram ved at forene den nødvendige bevidsthed, energi og kraft samt 

det nødvendige stof. På de hierarkiske planer legemliggør den en særlig del af eller er et sær-

ligt udtryk for den guddommelige plan for menneskeheden. 

 

Selv nu på dette niveau af aktivitet inden for Hierarkiet er denne Ashram, sammenlignet med 

andre, relativt lille, men potentielt kraftfuld, og endnu i sin spæde begyndelse. Planen, som 

den legemliggør, kalder på en trinvis genskabelse af sig selv (Ashrammen) inden for den men-

neskelige bestræbelses tre verdener. Inden for det hierarkiske aktivitetsområde betyder det, 

at idet de tre medlemmer af Hierarkiet på en nøje forbundet måde intonerede Synteseash-

rammens tone ved at intonere tonen for den plan, de legemliggør, tiltrak de til deres indflydel-

sessfære de disciple fra de tre nævnte Ashrammer (første, anden og syvende), der som resul-

tat af deres tidligere karmiske tilknytning havde en særlig tilknytning til den plan og til den ny 

Synteseashrams bestræbelse. 

 

Da de hørte kaldet (den intonerede tone), responderede disse Sjæle i de tre overordnede Ash-

rammer ved at skifte fra tilknytningen til deres individuelle Ashram og deres funktion inden for 

den Ashram til den ny Synteseashram for at påtage sig et både gammelt og nyt ansvar. Det 

gamle ansvar handlede om at genoptage et ansvar, som blev påbegyndt langt tilbage i tid, 

men afbrudt i mange, mange inkarnationer, hvad angår den menneskelige bestræbelses tre 

verdener, og i mange tidsaldre hvad angår Sjælen på dens eget plan. De forlod den Ashram, 

hvor de havde deres relation til og eksistens i Det Ene Liv, og de forlod den funktion, hvor de 

havde været effektive i tjeneste over for den guddommelige plan for menneskeheden. Derfor 

kan disse Sjæle, selv på Sjælsplan, inden for det hierarkiske aktivitetsområde anses for pione-

rer i ordets fulde betydning. 

 

Dette nødvendiggør overordnede justeringer, selv på Sjælsplan. Igen, husk at den ny Ashram 

er lille, relativt set. Ansvaret, den bærer, er kolossalt, for inden for det hierarkiske aktivitets-

område må ikke blot Mesteren og seniordisciplene, men alle Sjæle, virkeliggøre (dvs. absorbe-

re i sin bevidsthed og lade sig absorbere af) den guddommelige plan for menneskeheden, når 

Ashrammens tre overordnede stråler integreres. Det vil sige, at Sjælens forståelse af Planen 

(som på Sjælsplan frem til dette tidspunkt havde været anset for meget omfattende og meget 

fuldkommen) måtte undergå en mægtig udvidelse og justering. Der var mange krav til Sjælen 

i forhold til denne forestillingsdannelse, for at den kunne indtræde i, fastholde sig selv i, og til 

sidst påtage sig en funktion i denne nye ashramiske bestræbelse. 

 

Dette blev påbegyndt på hierarkisk plan for lang siden (den subjektive aktivitet), så da I denne 

gang inkarnerede på dette særlige tidspunkt og sted, kom I fra Ashrammen, fra den fokusere-

de intention, så at sige, for at virkeliggøre første trin i den objektive aktivitet eller de objektive 

bestræbelser i denne nye Ashram. Forstå derfor, at da I inkarnerede, var I for første gang mo-

tiveret af en ny hensigt, og for første gang trådte I ind i en ny cyklus af aktivitet, subjektivt 

såvel som objektivt, som har en cyklisk relation til selve formålet med jeres inkarnation på 

planeten og med jeres eksistens i det planetare liv og aktiviteter. Der er ikke blot et behov for 

justeringer til disse nye forhold og omstændigheder på alle planer, men også en nødvendig til-

pasning i forhold til den vældige hvirvlen op i gamle mønstre, gamle erindringer, gamle relati-

oner. 
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Efter at første skridt var taget inden for det hierarkiske aktivitetsområde, måtte Ashrammen, 

som den eksisterer dér, genskabes i den menneskelige bestræbelses tre verdener. Alle de 

Sjæle, som fungerer inden for Synteseashrammen, må fysisk bringes sammen for at skabe det 

redskab i den menneskelige bestræbelses tre verdener, hvorigennem den ashramiske gruppe-

bevidsthed og det guddommelige ashramiske formåls fokuserede hensigt, kan manifesteres 

som tjenesteaktivitet. 

 

Tænk nu på denne lille gruppe, som du kender. Den lille gruppe, som du er bekendt med, har 

været den nemmeste at føre sammen. De af jer, som er blevet tiltrukket til en gruppe, har på 

en nem måde følt jer tiltrukket, fordi I heldigvis inkarnerede med dette formål; jeres særlige 

karma placerede jer i de fleste tilfælde ikke inden for en anden ashramisk bestræbelse. 

 

Der er Sjæle, som arbejder inden for den ny Synteseashram, hvis personlighed endnu ikke er 

skiftet fra den ashramiske bestræbelse, som de tidligere arbejdede indenfor, til den ny. Det er 

et meget vanskeligt skift at foretage, for disse personligheder er i visse henseender højere ud-

viklet, end I er. De er på fuldkommen vis orienteret inden for det hierarkiske aktivitetsområde, 

og den tidligere indprægning i deres personlighedsstruktur er langt mere omfattende og langt 

mere kraftfuld. Disse personligheder befinder sig derfor i en periode, som er præget af vældige 

forandringer, hvor deres guddommelige motivation, som Sjælen tidligere har indpræget i per-

sonligheden og i dens energi, kraft og stof, nu synes at være i konflikt med de nye indtryk, der 

modtages. Disse personligheder, som er tjenere i verden, modtager Ashrammens fokuserede 

hensigt (igennem deres egen samklang med Sjælen), som skal flytte dem ind i den ny bestræ-

belse, og dette skaber meget store vanskeligheder for dem. De kan ikke undgå helt naturligt at 

være antagonistiske over for denne nye bestræbelse fra sjælsplanet i deres første kontakt med 

den, og de gør oprør imod den. Det er denne bestræbelse, som trækker dem ud af det spor, 

hvor de har været veletableret i deres tjenesteaktivitet. 

 

Subjektivt modtager I på den menneskelige bestræbelses tre planer – mentalt, astralt og æte-

risk – meget af denne påvirkning, selvom I ikke er specielt bevidste om det. Dette er nærmest 

identisk med størstedelen af det, jeg formidler. Jeg giver jer det hovedsageligt som afklaring, 

men også som forberedelse til det tidspunkt, hvor der vil blive taget fysisk kontakt med nogle 

af disciplene. 

 

For at komme tilbage til det væsentlige i denne formidling, finder I nu jer selv – i denne nye 

ashramiske bestræbelses første inkarnation – i en situation, hvor I søger at genskabe Ash-

rammen i den menneskelige bestræbelses tre verdener og skabe et organiseret gruppeliv, som 

er i stand til at tjene den guddommelige plan, når I finder jeres relation til denne plan. Og på 

grund af den naturlige misfortolkning i denne begyndelse, oplever I, at I gør en indsats – ind-

sats efter indsats – kun for at opleve at blive stoppet, ledt i en anden retning og konfronteret 

med et tilsyneladende nederlag. 

 

For at komme igennem denne meget vanskelige periode (som hele denne inkarnation, hele 

denne sidste del af dette århundrede (det 20. århundrede, o.a.) og meget af det foregående 

udgør), vil der være behov for en meget større forståelse af den ashramiske plan, som I tje-

ner. Den ashramiske plan, I søger at virkeliggøre. Lad os derfor tage et kig – ét af mange så-

danne kig – på Planen både i et langsigtet- og et kortsigtet perspektiv, på den måde, den er 

forbundet med denne særlige tid og dette særlige sted. 

 

Lad os starte med Planens vældige omfang, foreningen af de tre overordnede stråleenergier, 

hvor hver af dem i sig selv er kraftfuld, tre fokuserede hensigter, tre typer, styrker og kvalite-
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ter af bevidsthed, som fokuserer på at løfte ansvaret for at manifestere den guddommelige 

plan for menneskeheden ind i denne næste 2500-års cyklus. 

 

Indtil nu har de tre overordnede ashrammer (første stråle-, anden stråle- og tredje stråle-

ashrammen, hvor de fire mindre ashrammer er indeholdt i tredje stråle-ashrammen) båret an-

svaret for den guddommelige plan for menneskeheden. I tidligere tid bar sjette stråle-

ashrammen størstedelen af ansvaret for at inkarnere (fokusere) det ideal, som menneskehe-

den og dens energi, kraft og stof kunne tiltrækkes imod i aspiration og således i samklang. 

Men da sjette stråle-ashrammen bar dette ansvar, bar den kun ansvaret for denne ene hand-

ling. De øvrige ashrammer bar et større ansvar i deres samarbejde med sjette stråle-

bestræbelsen. 

 

Vi oplever nu, at den ny Synteseashram må bære næsten det fulde ansvar for manifestationen 

af den guddommelige plan for menneskeheden for den næste 2500-års periode. Denne periode 

(som udgør en cyklus), hvor der skal ske mange forandringer, og hvor menneskehedens evo-

lutionære udvikling (som har bevæget sig meget langsomt i millioner af år) må bringes i skarpt 

fokus og undergå en virkelig og synlig forandring. Det vil sige, at den evolution, som har ak-

kumuleret over en lang periode, i løbet af denne 2500-års periode må synliggøres og gives yd-

re form. 

 

Jeg refererer her til den evolutionære udvikling i menneskehedens bevidsthed, en subjektiv 

evolution, der må gives objektiv form. Det er dette ansvar, som jeres Ashram påtager sig; an-

svarets byrde. 

 

Ved siden af ansvaret for at skabe sit eget redskab beskæftiger den sig med bygningen af en 

ny civilisation og den nuværende civilisations skift (uden total ødelæggelse) fra ét overordnet 

udtryk til et andet overordnet udtryk. Fra udtrykkelsen af hengivenhedens sjette stråle til ud-

trykkelsen af guddommelig lov og orden, eller menneskets guddommelige orden. Der kan skri-

ves hele værker alene om dette emne, men inden for vidensfeltet for dette særlige aspekt må 

jeg tage nogle få begreber, som vil tjene til at udvide jeres bevidsthed og klargøre jeres for-

ståelse. 

 

Overvej det grundlæggende standpunkt, at via sjette strålens tonekvalitet i menneskeheden 

og den dualitet, den udtrykker, er idealet for menneskeheden bragt i fokus. Dette ideal kan 

meget tydeligt iagttages af enhver bevidsthed inden for en hvilken som helst ortodoks religion, 

uafhængigt af jeres følelser og reaktioner i forhold til organiseret, ortodoks religion. Selve 

idealet, østligt eller vestligt, kan uanset religionen eller filosofien klart iagttages af bevidsthe-

den, som vil betragte idealet, adskilt fra dogmer og de omfattende former, der er skabt om-

kring det. Idealet er imidlertid, i menneskehedens tanke og hjerte, strengt taget et ideal. Det 

er uopnåeligt, bortset fra igennem synd, lidelse, død og genopstandelse til – kan man sige – 

en udstråling af idealet; et ideal, som menneskeheden afgjort var nødt til at have. Vi har der-

for ikke noget dårligt at sige om sjette strålens funktion og effektivitet med hensyn til dens ud-

tryk for den bestræbelse, som har været gjort i den tidligere tidsalder. 

 

Samtidig lader dette ideal imidlertid menneskeheden håbløst i stikken, for det sætter menne-

sket i en position, hvor det udgør den polære modsætning til idealet, idet det opfattes som et 

væsen, der er undfanget og født i synd, og hvis liv er syndigt, inderligt ufuldkomment og ude 

af stand til at nå til fuldkommenhed. Det kan tilbede fuldkommenheden, men er ude af stand 

til at opnå den. Derfor trygler og beder menneskeheden i de mørkere kroge af bevidstheden 

om nåde, samtidig med at den aspirerer imod idealet og sætter sig selv i naturlig opposition til 
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dette ideal. Derved bliver mennesket i sin egen bevidsthedsidentifikation til Satan eller djæv-

len, Antikrist. Det er sådan, civilisationen afspejler de to polære modsætninger. Dens ydre liv 

og virke i den menneskelige bestræbelses tre verdener dikteres af den konflikt, som disse 

modsætningernes par skaber. Den finder et naturligt udtryk for den onde og syndefulde, gud-

løse natur, som den tror, den er, sammenlignet med det ideal, den tilbeder. 

 

I de menneskelige relationers verden, inden for forretningsverdenen, i de daglige aktiviteter er 

der et naturligt afløb for udtrykkelsen af dette lavere, mørke væsen, som det anser sig selv for 

at være. Menneskeheden bygger en mægtig civilisation, der er baseret på materielle værdier. 

Dens vurdering af formen, dens vurdering af sig selv, dens vurdering af idealet, dens vurdering 

af sit eget mål og formål er fuldkommen ude af balance og så at sige helt vildledt og misfor-

stået. Alligevel er der i menneskehedens bevidsthed skabt en mægtig evolution som resultat af 

dette fokuserede ideal; en evolution, der kun behøver en form, som den kan udtrykke sig 

igennem, for at den kan blive en kendsgerning. 

 

Jeres forståelse af menneskeheden og jeres egen fortolkning af dens problemer har at gøre 

med jeres kendskab til den verden, I lever i, og med hvor veluddannede I er, hvor meget I ved 

om de nuværende begivenheder samt jeres kendskab til historien. Jo mere veluddannede I er, 

og jo mere oplyste I er, desto mere desperate bliver I på menneskehedens vegne, når I ser de 

frygtelige virkninger af det, den har skabt på grund af denne lavere, mere grundlæggende 

identifikation. Alligevel må I være i stand til at se ind i alle menneskers hjerte og sind. Uanset 

hvor fuldkomment et menneske har virkeliggjort den lavere identifikation, uanset hvilken 

handling et menneske har begået, uanset hvor meget et menneske bidrager til den nuværende 

tingenes tilstand er den mægtige evolution, dette menneske har skabt i tidligere tider, synlig i 

ham. Den er klar til at komme til udtryk. 

 

Det er dette begreb, vi finder det mest vanskeligt at overføre til den inkarnerede bevidsthed i 

verden, for I ser så meget negativt, at I er ude af stand til at se det positive og ude af stand til 

på korrekt måde at fortolke det, som er negativt. 

 

Skiftet fra sjette stråle-udtrykket betyder faktisk, at det ideal, som er holdt op for menneske-

hedens øjne som en uopnåelig, men ønskværdig udvikling skal skifte fra at være uopnåeligt, til 

at alle mennesker tager det ind i hjerte og sind som deres mål. I stedet for at blive forgudet, i 

stedet for at blive tilbedt, skal det bringes ind i hjerte og sind og ind i sand, ordnet aktivitet 

igennem ceremoniel magi, så det bliver virkeliggjort og udtrykt i det daglige liv hos alle med-

lemmer af menneskeheden i hele civilisationens daglige liv og virke. Dette er betydningen af 

den ny syvende stråle-civilisation, at den bringer dette ideal ind i aktivitet. 

 

Dette vil, når det søger at komme til udtryk, skabe talrige konflikter. Organiseret religion vil 

modsætte sig dette begreb og vil kæmpe for at fastholde sit greb om masserne. Regeringer vil 

bekæmpe begrebet i deres forsøg på at holde masserne under kontrol. Og masserne selv vil 

bekæmpe dette begreb i deres bestræbelse på at bevare deres egen identitet. 

 

Hvordan skal den ny civilisation bygges? Hvordan vil Ashrammen udvirke disse ændringer i 

verden? Jeg vil i eftermiddag tale om skiftet fra tredje til syvende stråle, men lad os nu gå vi-

dere og beskæftige os med, hvordan Ashrammen planlægger at skabe disse forandringer. 

 

Husk, at forandringerne vil finde sted over en 2500-års periode. Det forventes ikke, at de skal 

finde sted i en pludselig omvæltning. Det er håbet, at en sådan omvæltning kan holdes på et 

minimum, så det ikke vil være nødvendigt for Hierarkiet på grund af denne krise at tage kon-
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trol med menneskeheden, men derimod at disse forandringer vil blive skabt i civilisationen 

over en 2500-års periode af de disciple, der fungerer inden for den ny Synteseashram. 

 

Se på jer selv. I er børn af denne civilisation. I er opvokset i den og med den. I er del af den. 

Menneskehedens problemer på denne tid og dette sted er jeres problemer. Hvordan vil I be-

gynde, i denne ashramiske begyndelse, at tjene menneskeheden? Hvordan vil I begynde at 

bringe den ny fortolkning af Planen, syvende stråle-civilisationen, i ydre manifestation? 

 

Først bringer I det højere i konflikt med det lavere. I har legemliggjort menneskehedens pro-

blemer. I har tilbragt flere inkarnationer inden for denne civilisation. I har bidraget til at skabe 

den. Dens problemer er jeres problemer. I forventer, fordi I er disciple, at få jeres problemer 

ryddet af vejen. Dette hører fortiden til. Det er ikke dét, den nuværende bestræbelse går ud 

på. Vejen vil aldrig blive gjort nem for jer. I skaber Vejen. Jeres problemer skal løses igennem 

jeres evne til at anvende Visdommen og igennem jeres evne til at stå som Sjæl og give udtryk 

for jeres skabende kraft, igennem anvendelsen af stof, og at anvende første-, anden- og sy-

vende strålen i denne syntese, som lidt efter lidt vil manifestere sig i jeres liv og gøremål i de 

principper og rettesnore, som den ny civilisation bygges på. Så når I kommer tilbage i inkarna-

tion, er I denne civilisation – i alle faser af udfoldelsen i løbet af den næste 2500-års periode. 

 

Hvordan forholder Sjælen sig til problemerne med menneskelige relationer? Hvordan forholder 

Sjælen sig til finansproblemerne i denne særlige verden? Hvordan forholder Sjælen sig til kon-

flikten mellem idealet og virkeligheden? Det er dette, der er jeres tjeneste. I tjener menneske-

heden i det givne øjeblik, når I møder menneskehedens problemer i jeres eget liv og jeres eg-

ne gøremål, og opløser disse problemer. Heri ligger jeres tjeneste. Hvorledes kan I derfor for-

vente, at vejen gøres nem for jer? Hvorledes kan I forvente at modtage, hvad I behøver? Det 

er jeres job, jeres tjeneste, at finde jeres egne løsninger, og når I gør det, da at skabe en vej 

inden for den menneskelige bestræbelses tre planer, som kan følges af alle mennesker, der 

søger fuldbyrdelse. Vejen gøres aldrig nem for disciplen, som har påtaget sig det ansvar at 

skabe en ny bestræbelse. Vejen blev ikke gjort nem for Jesus og hans disciple. Vejen er ikke 

blevet gjort nem for nogen gruppe eller nogle disciple, som tager sin del af ansvaret for den 

guddommelige plan på sig og inkarnerer det. 

 

Dette indbefatter alle jeres problemer. Det indbefatter modstand. Selvfølgelig vil I møde mod-

stand. Hvorfor skulle I, disciplene som bærer ansvaret for den guddommelige plan, beskyttes 

imod modstand og overlade det til modstanden selv at forholde sig til sin vrede inden for men-

neskehedens legeme (som ikke har den viden at arbejde med, som I har)? Sandelig vil I møde 

modstand. Det er håbet, at I vil være i stand til at aflede oppositionens opmærksomhed fra 

dens fokus på menneskeheden som helhed. 

 

Tænk over følgende. Er menneskeheden på sit nuværende udviklingsniveau, med den udrust-

ning den har, i stand til at håndtere denne modstand? Dette er del af den ny Synteseashrams 

arbejde, en del af den første stråle-bestræbelse, som alle disciple vil være nødt til at tage del i, 

eftersom det er en synteseashram. Alle disciple bærer ansvaret for udtrykkelsen af syntesen 

mellem alle disse tre stråler. 

 

Jeg har meget mere at formidle til jer, som jeg vil vende tilbage til i eftermiddag. 

 

---ooo0ooo--- 

 

God eftermiddag. Jeg vil nu give jer lejlighed til at stille spørgsmål vedrørende det, jeg formid-
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lede til jer i formiddag, eller til at komme med kommentarer. 

 

LBF: Hvordan forventes det af os, at vi forholder os til politiske situationer som eksem-

pelvis anti-kommunisme, når vi forventes at være harmløse? 

 

Det er et godt spørgsmål, LBF, men jeg vil ikke på nuværende tidspunkt tage det op. Det be-

svares til dels i The Disciple and Economy1, som på et tidspunkt vil blive gjort tilgængelig for 

jer. 

 

I vil erindre, da vi tog fat på formidlingen i formiddag, at jeg fortalte jer, at overskygningen in-

deholder mange begreber, som jeg må organisere i overensstemmelse med jeres modtagelig-

hed og jeres bevidsthedstilstand i det givne øjeblik. Det er derfor, jeg åbner for denne forelø-

bige diskussion inden de ting, jeg vil formidle til jer i eftermiddag for at bringe jer tilbage til en 

lignende tilstand af modtagelighed igennem spørgsmål etc. 

 

FDV: Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor Lucille, når hun har så meget at bringe ned, behø-

ver at gå ud og arbejde. 

 

Dette er et meget godt spørgsmål, FDV. Det er dog meget vanskeligt for mig at besvare igen-

nem stationen (Lucille). Jeg foretrækker at afklare gruppebevidstheden vedrørende dette pro-

blem igennem en anden station, som ikke er så tæt involveret. Hvis I imidlertid for en stund 

kan skille situationen, selve problemet, fra den involverede personlighed og se det fra den di-

scipels synspunkt, som søger at udføre en ashramisk funktion i verden, og på denne måde 

iagttage de involverede problemer, er det muligt, I vil være i stand til at forstå dette spørgs-

mål. 

 

For at nærme mig en afklaring vil jeg gerne for en stund vende tilbage til et begreb, som jeg 

formidlede i formiddag: at jeres problemer ikke blot er disciplens problemer; de er ikke blot 

den enkelte discipels bestræbelse på at skabe sin egen vækst og udvikling, men jeres proble-

mer er på en meget virkelig og særlig måde menneskehedens problemer. I er alle forbundet i 

menneskehedens legeme i det særlige bevidsthedsområde, som både rækker ned i dybet af 

den menneskelige bevidsthed (i liv og handling) og opad i den menneskelige bevidsthed (det 

menneskelige liv og virke). Det bevidsthedsområde, som I hver især og som gruppe eller 

gruppeenhed er specielt forbundet med, vil afhænge af eller følge den type menneskelige pro-

blemer, som I lægger vægt på i forhold til den højere bevidsthed, I som disciple søger at vir-

keliggøre. Forstår I det? Modsætningernes par mødes og skaber konflikt hos disciplene, i grup-

peenheden og i den større gruppe i forhold til disciplens relation til og i det menneskelige le-

geme. 

 

Dette specielle problem er i en vis betydning ikke blot problemet hos denne funktion (som Lu-

cille udfylder), men er problemet hos hele denne særlige gruppes funktion på nuværende tids-

punkt, det overordnede gruppeliv, som arbejder med denne tankeformspræsentation af Vis-

dommen. Det er denne gruppes særlige problem på dette særlige tidspunkt i både dens vækst 

og udvikling og i dens tjenesteaktivitet. 

 

Lad os betragte dette problem. Hvad er det for en funktion, som Lucille søger at tjene? Først 

og fremmest er gruppen forbundet på denne måde. Denne funktion består i at tjene som 

                                                
1 Refererer til et kursus, som Lucille påbegyndte, men aldrig færdiggjorde. Den bog, der er udgivet under titlen The 

Disciple and Economy begynder med en indledende lektion, som er det eneste brudstykke af dette planlagte kursus. 
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brændpunkt, hvorigennem der kan finde et samspil sted mellem den ashramiske bevidsthed 

(inden for Hierarkiets aktivitetsområde) og den inkarnerede Sjælsbevidsthed inden for den 

menneskelige bestræbelses tre verdener i det ashramiske gruppeliv. Med andre ord består 

denne funktion ikke blot i transmissionen af de overskyggende begreber, transmissionen af de 

højere energifrekvenser etc. ind i den inkarnerede gruppe. Den er det brændpunkt, hvor igen-

nem samspillet mellem det overskyggende og det inkarnerede finder sted.  

 

På tilsvarende måde består gruppefunktionen, den overordnede gruppefunktion, i at tjene som 

et brændpunkt for samspillet mellem den overskyggende ashramiske bevidsthed (og jeg refe-

rerer her til Synteseashrammen) og alle de i menneskehedens legeme, som er forbundet med 

den. På et senere tidspunkt vil den overordnede gruppefunktion tjene som mellemled mellem 

Hierarkiet og menneskeheden som helhed, men ikke på nuværende tidspunkt.  

 

Funktionen udgør i kraft af sin natur en bestræbelse på at etablere denne funktion, hvad enten 

det er for den enkelte discipel eller for gruppen. Den møder flere overordnede problemer, som 

på afgørende og karakteristisk vis er selve menneskehedens problemer på nuværende tids-

punkt. 

 

For at give et eksempel: Menneskeheden er fanget i de materielle fornødenheders fængsel. 

Opmærksomheden hos alle mennesker i den nuværende civilisation, uanset deres økonomiske 

status, er, hvis de er nyttige individer i systemet (og her refererer jeg ikke til åndelig nytte) er 

fanget i og underlagt de materielle nødvendigheder i den menneskehed, de har skabt. 

 

Dette er langt større, end I på nogen måde forstår, fordi I ikke er bekendt med det område af 

det menneskelige liv, der knytter sig til tjeneste for menneskeheden i en større skala (som ek-

sempelvis at have en aktivitet på statsmandsniveau, hvor den materielle verden kræver hele 

opmærksomheden hos det pågældende menneske). Alligevel kræver menneskehedens over-

skyggende åndelige Sjæl også at tiltrække sig opmærksomheden hos den inkarnerede be-

vidsthed. Det er et af menneskehedens overordnede problemer: behovet for at holde opmærk-

somheden i og på den fysiske verden. Det er et problem, som menneskeheden som helhed må 

overvinde for at løse sine specielle problemer, hvad angår vækst og udvikling. 

 

Selvom dette problem ikke er så synligt i menneskeheden på nuværende tidspunkt (dvs. kon-

flikten er ikke så iøjnefaldende) kommer det i skarpt fokus, når en discipel søger at tjene den-

ne særlige funktion, der – som I husker – er brændpunkt for samspillet mellem det højere og 

det lavere. Så bringes dette problem i meget skarpt fokus. Kravene fra den materielle verden, 

som er en af forhindringerne for menneskelige fremskridt på nuværende tidspunkt (og jeg ta-

ler her om det i forhold til den evolutionære udvikling, ikke i forhold til materiel fremgang). 

Dette særlige problem (disse behov) kommer i fokus i denne funktion, så den discipel, som sø-

ger at tjene funktionen, vil befinde sig i en situation, hvor han bringer de åndelige behov i fo-

kus hos det, som overskygger. Han bringer det åndelige behov hos Sjælen i fokus for dens 

egen inkarnation, for dens egen vækst og for dens egen udvikling. Han bringer det åndelige 

behov hos selve det planetare liv i fokus med hensyn til dets evolutionære vækst og udvikling, 

samtidig med at han som menneske og medlem af menneskeheden bringer den civilisations 

behov i fokus, som han er del af. 

 

På denne måde fanges han i konflikten mellem disse to behov. Han fanges i dualiteten mellem 

dem og finder det meget, meget vanskeligt at skabe den balance, som vil resultere i et skift i 

aktivitet fra de modsætningernes par, som er i konflikt, til de polære modsætninger, som tje-

ner hinanden. 
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Hans problem er (modsat alle fortolkningerne etc. i gruppen), selvom han bringer det i fokus, 

ikke hans alene. Det er et dobbelt problem. For det første er det hele gruppens overskyggende 

Sjælsbevidstheds problem og den Ashram, han er tilknyttet; og for det andet er det gruppens, 

menneskehedens problem, som han tjener igennem dette dobbelte fokus. Det er hele den be-

vidstheds problem, som han er forbundet med, både i en højere og en lavere betydning. Han 

kan ikke og vil aldrig kunne løse problemet på egen hånd. Det samme gør sig gældende for 

gruppen, når den søger at tjene i sin tilsvarende funktion. Hele den ashramiske bevidsthed, 

som den er knyttet til, og hele den menneskelige bevidsthed, hvor den har sine menneskelige 

relationer, er ansvarlig for at løse selve problemet. Problemet tilhører hele bevidstheden og ik-

ke blot det brændpunkt, som bringer det i fokus. 

 

Uanset hvor mange modige og ædle eller mindre ædle beslutninger et menneske måtte tage, 

som søger at tjene denne funktion (og dette indbefatter Lucille selv og alle de enkelte med-

lemmer af gruppen), vil problemet ikke blive løst og dermed befri selve funktionen, før hele 

gruppen mestrer det. 

 

Den verden, som menneskeheden har skabt, er blevet et fængsel, og den gør krav på menne-

skeheden og menneskehedens bestræbelser. Det gør krav på menneskehedens ressourcer og 

tager alt, hvad menneskeheden er og har at give sig selv på nuværende tidspunkt. Dette er 

det primære problem. Indtil civilisationen, indtil den fysiske verden, som I hver især befinder 

jer i, ikke længere kan påvirke jer med sine behov, vil I ikke være fri. I vil ikke opleve at være 

fri til at tjene denne funktion eller jeres særlige funktion. Dette er gruppens første store pro-

blem. Det er et økonomisk problem. Jeg mener det ikke på den måde, I forstår dette begreb, 

men i overordnet betydning er det et økonomisk problem. 

 

Det er alt, hvad jeg kan formidle som svar på dit spørgsmål, FDV. Måske kan andre spørgsmål 

bringe andre begreber ind i relation hertil. Men på nuværende tidspunkt er dette så meget, jeg 

er i stand til at sige, med mindre du har andre spørgsmål, som vil bidrage til retningen i over-

skygningen af din bevidsthed. 

 

FDV: Disciplen må med andre ord leve i menneskeheden som et menneske. 

 

Det var ikke helt det, jeg sagde. Disciplen befinder sig tilsyneladende i denne verden med alle 

menneskehedens problemer. Hver discipel vil bære sin særlige del af disse problemer ud fra 

sin relation til dem. Det, der er hans opgave, er at løse dem. Det er heri, hans tjeneste består; 

at løse disse særlige problemer, der knytter sig til hans aktivitetsområde. På den måde tjener 

han den guddommelige plan for menneskeheden samtidig med sin egen evolutionære vækst 

og udvikling. 

 

Hvert menneske bidrager til den overordnede løsning, men er ikke fri for problemer, førend 

hele gruppen giver opmærksomhed til disse problemer og bidrager til løsningen af dem. 

 

LBF: Betyder det, at vi – hvis vi ønsker det – kan organisere os på en måde, så vi finder 

en løsning? 

 

Først og fremmest, LBF, vil jeg gerne bede dig forklare, hvad du mener, når du siger ”organi-

sere”? 

 

LBF: Du sagde, at problemerne ikke ville blive løst, førend hele gruppen giver dem sin 
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opmærksomhed, så kunne vi aftale at gå sammen om at løse og på den måde udrydde et 

problem? Jeg mener gå sammen om det. 

 

Jeg vil gerne vente med at svare på dette spørgsmål, indtil vi er kommet lidt længere med 

hensyn til dette begreb. 

 

LNJ: Idéen er, for det menneske og den gruppe, som oplever et problem, at der vil blive 

givet en eller anden ny tids løsning, som i sidste instans vil påvirke hele menneskeheden. 

 

Ja. Det er gruppens problem, når gruppen møder disse problemer, der er menneskehedens 

problemer. Og husk, at dette særlige problem kommer til udtryk på forskellig måde inden for 

menneskehedens legeme. Menneskeheden manifesterer ikke konflikten, fordi den ikke er be-

vidst om det åndelige behov, der hviler på den. Disciplen er bevidst og fanges derfor i konflik-

ten om, hvordan han kan tjene det åndelige behov og samtidig møde behovet og kravene i 

denne materielle civilisation. Dette er et overordnet og grundlæggende problem, som den ind-

vielsesmæssige bestræbelse hos det overordnede gruppeliv vil løse i takt med, at det tjener 

sin funktion. Dette er del af dens tjeneste over for den guddommelige plan for menneskehe-

den. Når dette problem bliver løst, vil et andet opstå, for det er på denne måde, at gruppen 

tjener i skabelsen af den ny civilisation. 

 

I har ikke for alvor et problem, som ikke er gruppens problem. I har påbegyndt en bestræbel-

se, som det vil tage 2500 år at fuldføre. I kan ikke gøre det hele i denne inkarnation. I kan 

hver især bidrage, I kan hver især til en vis grad lidt efter lidt løse disse problemer i samarbej-

de med hinanden, i takt med at de opstår. Der er intet menneske, som kan løse problemet for 

gruppen eller endda for sig selv. Hver især kan I finde måder og veje til at lette og afhjælpe si-

tuationen og bidrage til at arbejde jer igennem problemet. Men ingen af jer vil være i stand til 

fuldt og helt at løse det, for dertil kræves hele gruppens samlede indsats, hvor I alle deltager 

og alle tager ansvar2. 

 

LNJ: Betyder det, at når der findes en løsning, vil den være identisk for alle? 

 

Ja, teknikken, løsningen og friheden vil være identisk for alle. De ydre forhold til variere. 

 

Tro ikke ét eneste øjeblik, at de af os i Hierarkiet, som arbejder med jer, ikke ville byde ikke 

blot Lucilles fuldtidsindsats for os velkommen, men også indsatsen fra de af jer, hvis evner 

ville kunne anvendes på fuldtidsbasis. Med andre ord er jeres problem vores problem. Vi må 

løse det på en anden måde, end I gør, fordi vi ikke kan løse problemet for jer. Vi kan kun løse 

det problem, som dette udgør for os. 

 

Det problem, som disciplen i denne Ashram møder, når han søger at igangsætte sin tjeneste-

aktivitet og tage fat på den første opgave med at genskabe det ashramiske gruppeliv i et pas-

sende redskab på det fysiske plan, vil det første problem, som disciplen individuelt og kollek-

tivt møder, være problemet med at tjene sin funktion i den fysiske verden. Og det kan ikke 

mødes igennem de almindelige teknikker, som I kender til. I har søgt at løse dette igennem 

anvendelsen af former, I kender til. Disse former blev skabt til at tjene den materielle verdens 

behov snarere end åndelige behov. Igen, når I løser disse problemer, kan I afhjælpe dem, men 

indtil I er i stand at skabe et nyt begreb, som på fuldkommen måde relaterer sig hertil, vil det 

ikke for alvor blive løst. Det er sådan, I tager fat på jeres tjenesteaktivitet: I løser det for hele 

                                                
2 Se også Leadership Training af Lucille Cedercrans 
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gruppen (Verdensgruppen) som til sidst vil træde ind i Synteseashrammen. I løser det for 

menneskeheden. Det er denne tjeneste, den ny Ashram kan tilbyde. 

 

GDR: Hvor stor er den gruppe, vi arbejder med? 

 

Jeg taler her om den inkarnerede gruppe, som du kender. Den tiltrækker dem, som er rede til 

at træde ind i denne bestræbelse på dette tidspunkt, og det er meget belejligt. 

 

LNJ: Kan vi tage for givet, at alle de begreber, som er blevet afprøvet, ikke virker? 

 

Løsningen er aldrig blevet forstået, og de ting, I har prøvet, er ikke løsningen. 

 

KCR: Hvordan kan vi da lære at mestre det? 

 

Igennem en gruppebestræbelse snarere end igennem en isoleret individuel tilgang. I har fra tid 

til anden forsøgt, men endnu har I ikke tilstrækkelig gruppebevidsthed til at håndtere dette 

som gruppe. 

 

KCR: Hvordan opnår vi denne gruppebevidsthed? 

 

GKJ: Igennem Sjælsbevidsthed. 

 

Det er korrekt, GKJ. Fortsæt med Sjælsidentifikation og den bevidsthed, som opstår deraf. 

 

LNJ: Det vil være en af de situationer, hvor Sjælen faktisk har brug for sin personlighed. 

 

GKJ: Vi har 2500 år til at virkeliggøre denne løsning. 

 

Jeg vil gerne korrigere dig, GKJ. Det første problem må løses ved slutningen af dette århund-

rede (det 20. århundrede, o.a.), for at gruppen kan fungere på det tidspunkt, som vil være 

meget afgørende. 

 

GKJ: Hvis vi har 2500 år til at virkeliggøre den guddommelige plan, og først begynder 

nu, har vi en tendens til at se øjeblikkelige virkninger. Det ser ud, som om formålet med 

denne inkarnation og de følgende vil være at imprægnere menneskehedens bevidsthed 

med Visdommen som begreb snarere end selve virkeliggørelsen af den. Vor aktivitet vil 

derfor i højere grad være subjektiv. 

 

Tjenesteaktiviteten er både subjektiv og objektiv, fordi gruppen tjener subjektivt, når den ob-

jektivt virkeliggør. Det er med andre ord næsten umuligt for alvor at imprægnere menneske-

hedens astrale bevidsthed med et begreb, som disciplen ikke selv har legemliggjort i sin egen 

astrale bevidsthed. Derfor tjener gruppen igennem sin egen legemliggørelse af Visdommen og 

subjektivt igennem sin formidling og udstråling af denne legemliggørelse. Et begreb, som le-

gemliggøres, eksisterer på alle tre planer af den menneskelige bestræbelse. Indtil det tids-

punkt er det kun et ideal. Det er forskellen mellem sjette- og syvende stråle-bestræbelsen. 

 

LNJ: Hvis en discipel legemliggør problemet og erkender, at det er en af gruppens opga-

ver, og lad os så sige, at han går over og træder ind i Ashrammen. Når han vender tilba-

ge, vil han da have en større evne til at løse det problem? 
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Ja, helt bestemt. LNJ, lad mig sige det på denne måde: Det, der er opnået i en inkarnation, er 

opnået. For at tage et eksempel: Der er bevågenhed over for alt det, der opnås i løbet af in-

karnationen, eftersom Ashrammen vokser i samme grad som den vækst, der er opnået i in-

karnationen. Når bevidstheden vender tilbage til inkarnation, bringer den det, der er opnået i 

tidligere inkarnationer med tilbage sammen med det, der er lært imellem inkarnationerne (som 

en slags ashramisk belønning). 

 

GKJ: (Spørgsmål vedrørende en discipel, som skaber en måde til at styrke sin tjeneste-

aktivitet) 

 

Jeg vil besvare dit spørgsmål, inden du har gjort det færdigt, for at spare tid. Nej. Der ville ik-

ke være noget galt i det; men disciplen ville med det samme blive mødt af problemet i endnu 

højere grad. Den aktivitet, som han igangsætter i den menneskelige bestræbelses tre verdener 

med henblik på at finansiere sin tjeneste, skaber et endnu større materielt behov hos ham, 

fordi det fordrer hans opmærksomhed, energi og bestræbelse at opretholde det. Han er kraf-

ten bag det, så det kan vise sig at være endnu et fængsel, der afskærer ham fra hans tjene-

steaktivitet. 

 

LNJ: Ville denne type løsning afhænge af en større anvendelse af energi, kraft og stof og 

skabelsen af et nyt system eller anvendelsen af det  

 

Jeg er nødt til at afbryde dig, LNJ, for de spørgsmål du stiller nu vil ikke bringe dig nærmere en 

løsning. Jeg kan foreslå dig en tilgang. Jeg kan ikke give dig løsningen, men en tilgang, du kan 

anvende for at nærme dig en løsning, og den har at gøre med at blive mere gruppebevidst og 

opnå større styrke som gruppe. 

 

Lad os til eksempel se på Lucilles funktion, som på nuværende tidspunkt er den afgørende. 

Hvordan kan I hver især og som gruppe forbinde jer med den funktion? Hvordan forholder I jer 

til det problem, der er forbundet med denne funktion? Dette er et meget afgørende spørgsmål, 

som jeg oprigtigt tvivler på, at nogen af jer er i stand til at give et ærligt svar på. Hvordan for-

holder I jer til den funktion, som Lucille søger at tjene? Hvordan forholder I jer til det problem, 

der er forbundet med den funktion? Det er dette spørgsmål, som jeg tvivler på, at nogen af jer 

nogensinde ville være i stand til at besvare i jer selv. 

 

Lad os starte med at se på funktionen. Det er en funktion, som Lucille tjener – men tjener I 

den ikke alle? Er det ikke også en del af jeres funktion? Tjener I ikke alle sammen denne funk-

tion? Tænk over dette. Hvor mange af jer har anset den for at være jeres egen funktion? Hvor 

mange af jer har anset ansvaret i denne funktion for jeres eget? 

 

Jeg søger at formidle et begreb, som vil udvide jeres bevidsthed, vedrørende tjenestefælles-

skab. Når I modtager denne træning, tjener I i samme funktion, som Lucille tjener. Inden for 

dette brændpunkt tjener hun ikke alene. Det, I her modtager, kommer ikke til jer igennem Lu-

cilles bestræbelser alene. 

 

FNF: Dette er ikke Lucilles problem. Det er vort problem. 

 

Det er korrekt. Det er jeres alles problem. Funktionen er alle gruppemedlemmers funktion på 

en koordineret måde, hvor I alle er indbyrdes forbundet. Alle tjener denne funktion og har sin 

særlige relation til og inden for den. Lucille er blot brændpunktet. Men der er et større brænd-

punkt, som I alle skaber, og som I alle tjener. Alles problemer hænger sammen; de aktiviteter, 
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der er forbundet med denne tjeneste, er alles problem. 

 

Søg ikke at endevende denne eftermiddag for at finde en løsning på dette problem, men der-

imod snarere at forstå problemet, så I kan finde en løsning. Jeg hjælper jer ved at påpege, 

hvori problemet faktisk består, og en måde, hvorpå I kan finde en løsning. Det er alt. 

 

Denne funktion, som I anser for Lucilles funktion (og hvor problemerne derfor er hendes pro-

blemer) er hele gruppens funktion, og de problemer, der knytter sig hertil, er hele gruppens 

problemer. 

 

LNJ: Løsningen må kunne findes, påkaldes, på den ene eller den anden måde. 

 

Løsningen kan påkaldes igennem gruppens fælles påkaldelse, når først gruppen ser problemet 

og træffer korrekte foranstaltninger i forhold til en tilnærmelse. 

 

Hvordan bliver I gruppebevidste? Hvordan er jeres relation inden for funktionen? Hvordan til-

nærmer I jer da de problemer, der er forbundet med selve funktionen, og forstår den, så I kan 

bidrage til løsningen? 

 

Det er meget vanskeligt at formidle et gruppebegreb til en gruppe individer. Tænk på jeres 

eget organiserede liv, der tilsyneladende er en enhed, men alligevel består af mange dele. Det 

er summen af de identifikationer på personlighedens plan, som I har foretaget over en periode 

på mange inkarnationer. Du er ikke blot LBF, etc. Du er summen af dine mange identifikatio-

ner med personligheder. Du er summen af flere kroppe. Du er summen af de mange dele af 

disse kroppe, og hver del er indbyrdes forbundet med alle andre dele. Hver del tjener, samti-

dig med at den tjener en særlig funktion, en funktion i helheden. Hver dels problem er helhe-

dens problem. Hver dels funktion er helhedens funktion. 

 

Hvordan tjener hjernen eksempelvis helheden, og hvordan tjener helheden hjernen? Hvordan 

er hver del forbundet med hjernen? Og hvordan er hver del forbundet med alle andre dele? 

Hvordan tjener hjertet med helheden? 

 

Hvad er gruppens funktion? Funktionen er at inkarnere Visdommen inden for den menneskeli-

ge bestræbelses tre verdener. 

 

LBF: Ved at bringe Visdommen ind bringer du også en måde at formidle den til menne-

skeheden ind? 

 

Lad os for et øjeblik træde lidt til side. Det er gruppens problem som en hel, organiseret livs-

enhed at bringe Visdommen (denne særlige præsentation af Visdommen) med de mange tek-

nikker, virkeliggørelser etc. i manifestation på den menneskelige bestræbelses tre planer. 

Hvordan tjener I hver især denne funktion? Inden for gruppen er der stationer. Disse særlige 

stationer tjener som brændpunkter ved at bringe Visdommen i skarpt fokus. Inden for gruppen 

er der mange gruppeenheder, som arbejder subjektivt, og som mediterer for på sin side at 

bringe den ind. Hver (som ser ud til at være en relateret funktion) er del af den samlede funk-

tion. Hvis gruppen som helhed skal bringe Visdommen ind, så er disse stationers funktion, og 

de problemer der knytter sig til den funktion, i sandhed et af de mest vigtige områder for hele 

gruppens opmærksomhed. Forstår I dette? 

 

Det er i denne betydning, at gruppen tjener i denne funktion, og på vital måde har andel heri. 
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Den funktion, som Lucille på nuværende tidspunkt ser ud til at tjene, vil inden for nogle få in-

karnationer være den funktion, som gruppen som helhed vil tjene i menneskehedens legeme 

på en lidt anderledes måde, men ikke så anderledes som I forestiller jer. Der vil ikke være in-

dividuelle stationer som sådan; gruppen som helhed vil være brændpunktet. 

 

Jeg foreslår, at I tager en pause nu, hvorefter jeg vil vende tilbage. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Jeg vil formidle yderligere et begreb, inden jeg fortsætter til næste emne. Løsningen på dette 

særlige problem vil blive fundet, når gruppen ved fælles bestræbelse på virkeliggørelse og tje-

neste påkalder Visdommen, som overskygger den, ind i sin egen bevidsthed. Med andre ord vil 

Planen igennem gruppepåkaldelse manifestere en løsning på de problemer, som forstyrrer 

dens funktion. Hvis I vil meditere over dette, vil I modtage en afklaring. 

 

Jeg vil nu tale til jer vedrørende skiftet fra udtrykkelsen af tredje stråle inden for det organise-

rede liv til udtrykkelsen af syvende stråle inden for det organiserede liv. Vi taler nu om den ny 

civilisation og det organiserede livs form inden for den. 

 

Det er til en vis grad nødvendigt at forstå forskellene mellem tredje- og syvende stråle-

udtrykket, førend I kan begynde at forstå betydningen af dette særlige skift. Tredje stråle har 

at gøre med det, jeg vil kalde numerisk magi eller numerisk skabelse. Den har at gøre med 

fakta og med tal, med organiseringen af energi, kraft og stof inden for systemet (hvad enten 

systemet er det overordnede Ene Liv, menneskeheden som helhed eller en regering eller et 

firma etc.) til en aktivitet, der vil munde ud i et konkret, detaljeret mål inden for en vis tidspe-

riode. Det er ikke til forhandling, eftersom det er skabt af menneskehedens bevidsthed på 

dens nuværende udviklingsniveau og har et formål. Den har ikke at gøre med et mål, som 

rækker ud over en konkret inkarnation, eller de fås interesse, som er beskæftiget med den. 

Tredje stråle-udtrykket har som system med virkelige forhold at gøre på den måde, at de på 

nuværende tidspunkt kommer til udtryk med henblik på at skabe en anden virkelighed, som er 

den logiske konklusion på dette særlige system af energi, kraft og stof. Med andre ord er en-

den synlig fra begyndelsen. Begyndelsen er ikke dikteret af slutningen. 

 

Tredje stråle-udtrykket beskæftiger sig på en meget virkelig måde med materiel form, med 

formens materielle værdi, frem for med en given åndelig værdi, formen måtte have. 

 

Syvende strålen er først og fremmest strålen for ceremoniel magi. Snarere end at udtrykke sig 

igennem et system, som er baseret på numeriske værdier, udtrykker den sin skaberkraft igen-

nem ceremoniel bevægelse. Syvende stråle-aktiviteten skaber et udtryk snarere end et sy-

stem; et udtryk, der er baseret på ceremoniel magi eller organiseringen af lys, farve, lyd og 

vibration. 

 

Lys vil blive taget i anvendelse i relation til alle bestræbelser, som er undervejs. Lyset vil blive 

indbygget i formen igennem ceremoniel magi. 

 

Lyd vil blive taget i anvendelse i relation til alle bestræbelser, som er undervejs. Lyd vil blive 

indbygget i formen igennem ceremoniel magi. 

 

Det samme gælder farve og vibration (jeg vil her anvende et andet ord end vibration, for kon-

notationerne i jeres brug af ordet giver ikke den korrekte forståelse; og det ord er bevægelse, 
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at være i gang). Med andre ord det organisatoriske aspekt af den ny civilisation. Organisatio-

nerne vil ikke blive baseret på systemer af numeriske relationer, men på den indbyrdes relati-

on af lys, lyd, farve og vibration, som via ceremoniel magi indbygges i en form. Da vil de være 

evige3. 

 

Med andre ord vil mennesker i forskellige sammenhænge blive organiseret i en indbyrdes rela-

tion til hinanden i overensstemmelse med den naturlige relation mellem deres lys, lyd, farve 

og vibration og den ceremonielle virkning, som denne relation skaber i den ydre verden. Der 

vil blive udviklet en ny videnskab, når dette skift fra tredje- til syvende stråle-udtrykket finder 

sted i formens organiserede liv. 

 

Hvilken virkning vil tre mennesker eksempelvis have i verden som resultat af den kombination 

af lys, lyd, farve og vibration, som de sammen skaber? Dette vil danne grundlag for relationer 

inden for alle områder af det organiserede liv. Jeg erkender, at dette er et meget vanskeligt 

begreb, fordi det er nyt. Hvordan driver du som mand eksempelvis dit firma? Hvordan vareta-

ger du som kvinde i verden din husholdning?4 Hvordan forholder du dig til og løser problemer-

ne i dit daglige liv og virke? Du søger løsninger og baserer disse på de numeriske systemer, 

som er forbundet med disse relationer. Din skabende evne er baseret på dette. 

 

Du løser dine økonomiske problemer ved at se på, hvor mange penge du tjener om året, og 

hvordan du budgetterer med denne sum, så den dækker dine forskellige behov. Sådan er hele 

din tilgang til dit liv og virke inden for alle områder. Den bygger på tal. Familien består af så 

og så mange personer; den består ikke af summen af lys, lyd, farve og vibration, som er ind-

bygget i et organiseret livsudtryk. Ceremoniel magi kommer slet ikke ind i det menneskelige 

liv og virke. Du tæller årene i dit liv, du er så og så gammel, og dette har en konkret betyd-

ning. Igennem den skabende kraft i numeriske relationer skaber du de forhold og omstændig-

heder, der er i dit liv i de forskellige livsfaser. Hvordan vil tilnærmelsen til dette være igennem 

et syvende stråle-udtryk? 

 

Først og fremmest vil der ikke eksistere noget sådant som alder. Der vil være et begreb, der 

bygger på årstider, som vender tilbage, og cyklusser og ceremoniel magi, som har relation til 

disse årstider. Dette vil da meget gradvist i løbet af den næste 2500-års periode ændre hele 

begrebet alder, som er baseret på et system af numeriske værdier. Det vil også frisætte talen-

ter og tillade individuelle evner at komme til udtryk, uden at disse begrænses til visse alders-

grupper. Gruppen, familien, nationen, vil ikke tælle indbyggerantallet. Målemetoderne vil for-

andres, og derigennem også anvendelsen af verdens ressourcer. Anvendelsen af energi, kraft 

og stof hos mennesket vil på tilsvarende måde ændre sig. Værdier vil ikke længere blive målt 

igennem et system af numeriske værdier. 

 

Dette begreb er meget abstrakt; det er nyt; det er vanskeligt for jer at forstå. Jeg foreslår, at I 

mediterer meget i et forsøg på at nå til en klar forståelse og større modtagelighed for emnet. 

 

Jeg vil gerne diskutere ceremoniel magi i relation til jeres daglige liv og virke, for dette er et 

begreb, som er meget vigtigt for jer at begynde at forstå nu. 

                                                
3 Self-perpetuating, (dvs. evige, varige). Det er interessant her at bemærke, at videnskaben i nær fremtid, når syven-

de strålen kommer i udtryk, vil opdage hemmeligheden ved evig bevægelse og herved vil bidrage til en reorientering 
af bevidstheden i forhold til dette nye organisationsbegreb. 
4 Det skal bemærkes, at dette stof blev formidlet til gruppen i årene mellem 1950’erne og 1960’erne. Den – i vore da-

ge – noget kønsopdelte måde at anskue tingene på skal derfor ses i lyset af den situation og de kønsroller, som præ-
gede verden på det tidspunkt, hvor denne tekst blev formidlet (o.a.) 
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Hvad er betydningen af ceremoniel magi? Det er en metode til at manifestere og bringe et 

formål og en plan til fuldbyrdelse. Det er lige så forskelligt fra de metoder og teknikker, som I 

kender, som lufttrafik er forskellig fra det at gå fra ét sted til et andet – og mere til. Det er 

simpelthen en lettere, mindre begrænset, mindre indestængt metode til at manifestere dit 

formål og mål. 

 

Husk, at syvende stråle er første stråle i stof. Det er ånd i form; hensigt i manifestation. Tænk 

nu over jeres bestræbelser i internaliseringsprocessen; de bestræbelser I nu i nogen tid har 

udfoldet i jeres daglige virke. I skaber et energipotentiale, I bygger et kraftfelt i det astrale, I 

bygger en stoflig form i det æteriske. Og selv om dette er magi, er det en meget lille del af 

den magiske proces. Misforstå ikke betydningen; det er en vital del, og det er en forudsætning 

for alle andre metoder og former inden for hvid magi. Men vi kommer nu til ceremoniel magi, 

der har at gøre med de former, som allerede eksisterer. 

 

Der må være en vis bevægelse, en ordnet aktivitet i de former, som allerede eksisterer, for at 

bane vej for tilsynekomsten af den ny form, som skabes. Vi diskuterede dette kort, da jeg i 

forbindelse med en instruktion til klassen bad jer etablere en fysisk aktivitet, som er gensvar 

på og i harmoni med den subjektive aktivitet, I beskæftiger jer med i internaliseringsproces-

sen5. Lad os tage et eksempel. Den tankeform, som for en tid var så vigtig her i klassen vedrø-

rende vægttab, hvori består da den ceremonielle magi, som bevidstheden må udøve på det fy-

siske plan og i det fysiske virke for at anvende og bane vej for tilsynekomsten af den ny form? 

 

Eftersom det at spise og muligvis også motionere (fysisk aktivitet) er specielt forbundet med 

den tankeform, som blev skabt, må disse former på den ene eller anden måde indbygges i en 

ceremoniel magisk handling. Der må udføres en ceremoniel handling, som kalder viljesaspek-

tet i manifestation og manifesterer den fokuserede hensigt og således skaber en ydre tilsyne-

komst. For begynderen er dette naturligvis den sværeste del, idet påkaldelse af viljen altid in-

debærer et offer. Det var misforståelsen af dette, som fik det primitive menneske til at foreta-

ge blodofringer til sin gud. 

 

Syvende strålen påkalder første stråle igennem en ceremoniel ofring; den gamle form ofres til 

den ny form. Ser I, på den måde skabes der plads; der flyttes energi, og der skabes plads i 

den fysiske verden for denne nye form, som er blevet skabt, og som venter på at blive født. 

Dette aktive offer er den nyligt skabte forms fødselsproces. 

 

Jeg vil gerne bede jer slippe de konnotationer, der er forbundet med udtrykket ”offer”, fra je-

res forståelse af det. Det er en offerceremoni. Hvis eksempelvis den tankeform, I skaber for 

det fuldkomne redskab inkluderer fuldkommen sundhed i det omfang, dette er karmisk muligt 

for jer, og hvis det inkluderer skønhed, harmoni, styrke etc., så ofrer I i jeres fødeindtagelse 

og i jeres fysiske aktivitet den gamle form for den ny. I skaber en ceremoni, som er et offer, 

og I har da skabt rum for manifestationen af den ny form. Men ceremonien må være forbundet 

med glæde, med kærlighed, med forståelsen af magien – og uden nogen form for beklagelser. 

Dette kalder viljen ind i stoffet, hensigten ind i manifestation. Tag nu dette begreb ind i de an-

dre områder af jeres daglige liv og virke, hvor I søger at manifestere Planen og lær at lade alle 

fysiske aktiviteter, som I beskæftiger jer med, blive ceremonielle magiske handlinger6. Mani-

puler de gamle former, så de viger for – giver plads for – de nye former. 

                                                
5 Se også: The Creative Process of Internalization i Applied Wisdom af Lucille Cedercrans 

6 Se Livets ceremoni i lektion 35 i Sjælens nature af Lucille Cedercrans 
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Er der spørgsmål? 

 

RFG: Betyder dette så, når første stråle er påkaldt, at aktiviteten bliver nemmere at ud-

føre? 

 

Når de indledende bestræbelser er gjort, bliver det ikke alene nemmere for jer, men bliver og-

så en kendsgerning i naturen. 

 

Lucille: Med andre ord vil vi synes om diæten resten af vort liv. 

 

GKJ: Dette ville så betyde, at når vi igangsætter vor nye aktivitet, vil den være i opposi-

tion til energien, kraften og stoffet, som allerede er i bevægelse. 

 

Ja, det er korrekt, GKJ. 

 

FNF: Betyder det, at hvis jeg blev glad for mit job, som jeg i årevis ikke har brudt mig 

om, ville jeg blive taget ud, eller ville jeg fortsætte i jobbet? 

 

Hvis din motivation er at blive taget ud af jobbet, FNF, så rationaliserer du faktisk den såkaldte 

glæde. 

 

FNF: Jeg forstår, at jeg først måtte lære at elske det og derefter ville blive fritaget for 

det. 

 

Det er korrekt. Når det tidspunkt kommer, hvor du virkelig elsker det, vil du slet ikke ønske at 

blive fritaget for det. Du kan lære at møde en ubehagelig situation som en udfordring og nyde 

at løse den. 

 

ARS: Det er op til os ikke at kunne lide eller det modsatte ... 

 

Jeg vil gerne bede jer fjerne det modsætningernes par, som hedder at kunne lide og ikke lide, 

og i stedet nyde alt, hvad I beskæftiger jer med. 

 

RFG: Det, ikke at have præferencer, hvor vi kan lide eller ikke lide, lyder ret fladt. 

 

RFG, der er ikke noget fladt ved glæde. Der er ikke noget fladt ved at møde en udfordring. 

 

GDR: Hvad er sand glæde? 

 

Glæde i sin virkelige betydning unddrager sig logik og forståelse. Det er noget, der må ople-

ves, for at vi forstår den. I har nærmet jer den, men ikke fuldt ud oplevet den. Det er en Sjæ-

lens erfaring i bevidstheden, som tjener den bevidsthed, der kender sin sande relation til Det 

Ene Liv. I kan tilnærme jer den og søge at manifestere den. I kan kalde den i udtryk igennem 

jeres bestræbelser på at manifestere den. 

 

FNF: Dette betyder på ingen måde at nå frem til en neutral holdning. 

 

Jeg oplever, at I har fået nok. Der er endnu megen overskygning, jeg vil forsøge at formidle til 

jer i næste uge, hvis jeg får lejlighed til det. 
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Jeg vil stoppe her og foreslå, at I giver disse begreber, disse idéer, så megen opmærksomhed 

som muligt i den kommende uge. Tak for jeres opmærksomhed og samarbejde. 

 

MIN FRED ER MED JER. 
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Kapitel 3 

 

Det ashramiske gruppeliv 

 

En organisering af ånd, bevidsthed og stof 

 

God morgen. 

 

Jeg vil formidle et begreb, inden I holder frokostpause, og beder jer være særligt opmærk-

somme på dette begreb som grundlag for senere forståelser. Lad det vokse i bevidstheden, så 

det bliver virkelighed for jer. 

 

Et ashramisk gruppeliv er det fokuspunkt i Det Ene Liv, hvorigennem en særlig type, styrke, 

energikvalitet, kraft og stof – samt bevidsthed – bliver frigivet til udtryk fra det, som over-

skygger fokuspunktet ind i alt det, som er nedenfor. Det udgør således i sin helhed og mange 

dele en formidlende funktion mellem Ånd og stof eller formål og intelligent aktivitet. 

 

Enhver bevidsthedstilstand i eller uden for en ashram er i princippet det samme; et fokkus-

punkt i Det Ene Liv, som fra det, der overskygger det, frigiver en vis type, styrke, energikvali-

tet, kraft og stof – foruden bevidsthed – ind i alt det, som er neden for, eller som vibrerer un-

der dets egen frekvens. Det vil sige, at enhver bevidsthedstilstand i sin helhed og mange dele 

udgør en formidlende funktion mellem det højere og det lavere. I overensstemmelse med det-

te princip, og på grund af det, finder den bevidste Sjæl sin relation i Det Ene Liv; den position, 

som er fokuspunktet i centeret af det ligearmede kors. 

 

Tag dette til jer. Jeg vender tilbage om to timer for at formidle en instruktion. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Jeg vil igen denne eftermiddag formidle en instruktion vedrørende det ashramiske gruppeliv. 

Jeg vil bede jer etablere et gruppefokus af modtagelighed og derefter hele den kommende uge 

søge at bevæge jer igennem denne instruktion som døren ind til den overskyggende betydning 

den rummer. 

 

Et ashramisk gruppeliv er, fra ét perspektiv, en organisering af ånd, bevidsthed og stof, eller af 

formål, kærlighed og intelligent aktivitet. Dette gælder på særlig måde denne Synteseashram. 

 

Lad os først se på formålet. Den laveste frekvens, som rent formål kan kontaktes på, er det 

monadiske fokus. Når det, jeg refererer til som et monadisk fokus7, kontaktes, har Sjælen for 

første gang kontaktet rent formål. Forstår I det? 

 

For på en dybere måde at begynde at forstå begrebet Monaden, som handler om guddomme-

ligt formål, er det nødvendigt at erkende, at Monaden, det rent åndelige aspekt, i virkelighe-

den opererer eller fungerer på en højere frekvens end det planetare liv selv. Dette er vanske-

ligt. Det monadiske aspekt, den sande åndelige sol, befinder sig på en frekvens, der ligger 

over det planetare liv, men alligevel er dette aspekt af guddommen – igennem samklang og 

                                                
7 Jeg refererer ikke her til centeret på toppen af hovedet, men derimod til det centrale punkt i den ashramiske gruppe 
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det, jeg her kun kan omtale som åndelig lysbrydning – bragt i fokus og taget i anvendelse i 

forhold til det planetare liv og virke som følger: 

 

For det første, via Shamballa, det planetare hovedcenter, hvor en gruppe liv, der er på et evo-

lutionært udviklingsniveau, som ligger uden for jeres nuværende forståelse (og derfor uden for 

enhver mulighed for at definere dem på en måde, så I forstår det) fungerer som mellemled 

mellem guddommens første aspekt (guddommeligt formål), monadisk fokus og den planetare 

bevidsthed selv. 

 

For det andet bringer de medlemmer af Hierarkiet, som har opnået en vis indvielsesgrad, som 

gør, at de arbejder for stråleherrerne, det rene formål, Monaden, i fokus i relation til menne-

skeheden. Denne monade har relation til alle de mennesker, som frekvensmæssigt er i sam-

klang med den særlige stråle i monadisk betydning. 

 

Endelig kommer disciplen igennem hovedcenteret og sin samklang i Ashrammen med det cen-

tralt styrende fokuspunkt under indflydelse af det rene formål. 

 

Det betyder derfor, at Monaden i virkeligheden har sin respons, sit liv, inden for det, jeg kun 

kan kalde det himmelske menneskes liv og virke, og at personligheden derfor blot er en reflek-

sion af en refleksion i flere potenser. Det betyder, at førend der er opnået mesterskab, kan 

rent formål eller monadisk energi ikke kontaktes eller kendes. Alligevel er dette i sin essens je-

res åndelige identitet i Det Ene Liv, hvis hele legeme er det ordnede kosmos. 

 

Den centrale styrende vilje eller det centrale fokuspunkt i jeres ashram er i en vis betydning 

bæreren af jeres fokuserede hensigt, som han modtager den fra det monadiske hjul, som er 

jeres åndelige relation, i ordets sande betydning, til Det Ene Liv. Hans bevidsthed (et meget 

dårligt udtryk, men det eneste mulige) udgøres på hans niveau af den forbundne, forenede, 

fokuserede hensigt, der fra et monadisk hjul strømmer eller stråler ind i ham som fokus. Som 

mellemled mellem det højere og det lavere må han igennem sit eget æteriske lyslegeme for-

binde den overskyggende Monades fokuserede hensigt med den fokuserede Sjæl i hans egen 

ashram.  

 

Han må ydermere inspirere den fokuserede Sjæl til på dens eget plan i Ashrammen at omsæt-

te denne fokuserede hensigt til en relateret aktivitet. Summen af dette udgør en ashramisk 

gruppeplan eller en ashramisk plan. 

 

Betragt den åndelige Sjæls problem i Ashrammen på dét niveau, og ikke på personlighedens 

niveau, men betragt Sjælen fra det perspektiv, der handler om dens liv og virke i Ashrammen. 

For det første er den åndelige Sjæl, der overskygger jer, og som I stræber efter at forbinde jer 

med, et bevidsthedsvæsen under udvikling. Den har endnu ikke opnået al viden, al visdom el-

ler perfekt identifikation med hensigt. Den er i en udviklingsproces, hvor den må tilegne sig en 

forståelse og virkeliggørelse af den del af den Guddommelige Hensigt, som udgør dens særlige 

opgave i Det Ene Liv. Den er overraskende nok i færd med at overveje, hvordan denne Gud-

dommelige Hensigt kan omdannes til visdom, idet den relaterer en sådan hensigt til sit eget 

ashramiske legemes stoflige og selvstændige lys.  

 

Derudover søger denne åndelige Sjæl som et resultat af sin udvikling i den menneskelige be-

stræbelses tre lavere verdener at bygge et integreret, trefoldigt respons- og tjenesteredskab 

sammen med den bevidsthed, som er indespærret i disse tre lavere planers vibrerende stof. 

De problemer, den må forholde sig til, er på tre planer: for det første det, som overskygger 
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den, når den igennem meditation forsøger at forstå, at begribe (altid kun delvis, men en vok-

sende forståelse), ren hensigt, fokuseret hensigt, idet denne hensigt igennem den overskyg-

gende Monade gøres tilgængelig af Ashrammens Mester. 

 

For det andet er Sjælen beskæftiget med at omdanne denne fokuserede hensigt, dette gud-

dommelige formål, til et visdomslegeme, efterhånden som den forbinder formål, ånd, med 

stoffet i sit eget æteriske lyslegeme i Ashrammen. 

 

For det tredje er den optaget af at bygge modtagelige, ansvarlige kontakt- og tjenesteredska-

ber på den menneskelige bestræbelses tre planer ud af disse tre lavere verdeners devaliv, ud 

af det intelligente stof, de tre planers intelligente kraft og energi. 

 

Sjælen er derfor først og fremmest elev, elev af Mesteren, og søger altid at lære, at forstå, at 

begribe det, som overskygger den. Dernæst tjener den en funktion i det ashramiske gruppeliv, 

hvor den arbejder med at forme den guddommelige hensigt, sin egen forbindelse til det gud-

dommelige formål, til et visdomslegeme, som er dens bidrag til det ashramiske gruppeliv. En-

delig er Sjælen for det tredje udøveren8, når den søger at lære det devaliv, som har responde-

ret på den lyd, Sjælen udsender i de tre verdener, at bringe sin bevidstheds farve og tone 

samt den fokuserede energi, der ligger bag dens hensigt ud i ydre aktivitet. 

 

Er der spørgsmål eller kommentarer hertil? 

 

RFG: Jeg er lidt forvirret her. Monade i modsætning til monadisk hjul. Består det monadi-

ske hjul af monader? 

 

Vi må være ekstremt forsigtige med på nuværende tidspunkt at fortolke, for vi beskæftiger os 

her med sandheder, som ligger ud over, hvad hjernen er i stand til at fatte. At sige, at det 

monadiske hjul består af monader, er i sig selv noget sludder. Dog kunne man sige, at et mo-

nadisk brændpunkt intet andet er end et udtryk for et monadisk hjuls brændpunkt, og at der 

er mange sådanne fokuspunkter. 

 

LNJ: [uhørligt] 

 

Det, jeg har sagt her, og som kan opfattes som indvielseshemmeligheder, er, at Mesteren fun-

gerer som Monaden på den måde, at når Sjælen gennembryder kausallegemets periferi og ab-

sorberes af Monaden, sker dette, som ved alle andre evolutionære bevægelser, gradvist gen-

nem stadier. En bevidsthed må nødvendigvis overføres via et center i Det Ene Liv. Det er, når 

alt kommer til alt, en del af Det Ene Livs bevidsthed, der løftes fra et center til et andet. 

 

En Ashrams Mester er i sandhed det monadiske brændpunkt for alle i Ashrammen. Som et fo-

kuspunkt, en formidlende funktion i Det Ene Liv, er han ansvarlig for overføringen af det, han 

overskygges af, til den lavere bevidsthed (Sjælsbevidstheden) i sin Ashram. Indvielserne efter 

mesterstadiet har at gøre med denne særlige overførsel. 

 

Den inkarnerede bevidsthed, som er fokuseret i det trefoldige redskab, er slet og ret resultatet 

af overføringen til jeres hjernebevidsthed af det, som I lærer på Sjælens niveauer i Ashram-

men. Det er den inkarnerede bevidstheds gradvise bevægelse ind i den ashramiske bevidsthed 

                                                
8 En udøver af Visdommen anvender altid indre metoder (som fremstillet i bogen Sjælens natur) til at forbinde sig 

med, visualisere og manifestere Sjælens og Ashrammens hensigt i den menneskelige bestræbelses tre verdener. 
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og den ashramiske bevidstheds bevægelse ud i den inkarnerede bevidsthed, den gradvise syn-

tese af den inkarnerede og den ashramiske bevidsthed, så kontaktredskabet kan genopbygges, 

rekonstrueres og tages i anvendelse af den overskyggende, åndelige Sjæl i overensstemmelse 

med den guddommelige hensigt, som den er forbundet med og er et udtryk for. Forstår I det? 

 

Jeg bliver nødt til at give jer en lille pause her for at sprede energierne på bedst mulig måde. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Jeg vil igen ganske kort tale om de fire grader af discipelskab i Ashrammen, som vi på nuvæ-

rende tidspunkt beskæftiger os med. Men inden jeg gør det, beder jeg jer forstå, at jeg refere-

rer til den overskyggende, åndelige Sjæl, som selv er under udvikling. Det drejer sig altså ikke 

om personlighedens liv og virke eller den inkarnerede bevidsthed.  

 

Først aspiranten. Aspirant er en betegnelse, der bruges til at definere den Sjæl inden for den 

buddhiske sfære, som befinder sig inden for, og derfor udgør, Ashrammens aura. En sådan 

Sjæl fokuserer sin opmærksomhed på Ashrammens periferi og søger at gennemtrænge denne. 

Forstår I det, og er der nogen spørgsmål her?  

 

GFK: Han er altså tiltrukket af Ashrammens udstråling? 

 

Det er korrekt, og ved hjælp af den hensigt, som fokuseres af Mesteren. Aspiranten responde-

rer faktisk på denne hensigts lyd ud fra sin forbindelse med den. Hvad angår den inkarnerede 

bevidsthed, personligheden i den menneskelige bestræbelses tre verdener, er aspiranten må-

ske eller måske ikke medlem af den ny tankeformspræsentation af Visdommen eller i et hvilket 

som helst andet gruppeliv, som er en afspejling af Ashrammen i den ydre verden. At han på 

Sjælens niveauer er defineret som en aspirant, er ikke ensbetydende med, at han ikke delta-

ger i den ydre gruppes liv og virke. I de fleste tilfælde deltager han i gruppeaktiviteter. Måske 

modtager han, for så vidt angår denne gruppe, gruppeundervisning igennem en af Visdom-

mens udøvere. 

 

LNJ: Mange af disse aspiranter findes måske i andre grupper, f.eks. teosofiske osv. 

 

Ja.  

 

LBF: Mener du, at alle i denne gruppe er kvalificeret til at deltage i den? 

 

Hvis ikke de var, ville de ikke være her. 

 

LBF: Hvis nogle forlod gruppen, ville det da være udtryk for, at de ikke formåede at hol-

de fast. 

 

Der kan være flere årsager: Måske har de modtaget det, de på dette tidspunkt var parat til, 

måske var de ikke i stand til at kvalificere sig til at modtage yderligere instruktion med henblik 

på fortsættelsen af arbejdet osv. Der er mange faktorer, der spiller ind. Glem ikke, at Sjælen 

på sit eget plan (dvs. i den buddhiske sfære) er under udvikling. Og dét er den vigtigste pointe 

denne eftermiddag, dét jeg søger at tydeliggøre og det perspektiv, jeg søger at formidle i den-

ne instruktion, så I i jeres hjernebevidsthed kan blive mere modtagelige og komme i højere 

samklang med den hensigt og det formål, som fokuseres eller holdes i fokus af jeres egen ån-
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delige, overskyggende Sjæl. Dette vil gøre jer i stand til at samarbejde mere bevidst med den-

ne hensigt og formål.  

 

Vi kommer nu til prøvedisciplen. Det er den overskyggende, åndelige Sjæl, som har gennem-

trængt Ashrammens periferi, som kender sin indflydelsessfære og har fundet sin særlige plads 

og funktion lige inden for Ashrammens afgrænsning. Denne Sjæl har kontaktet, og som resul-

tat af denne kontakt har den bragt sin særlige forbindelse med den guddommelige hensigt, i 

fokus gennem et planlagt tjenestearbejde. Den guddommelige hensigt, der fokuseres af Ash-

rammens centrale, styrende liv. 

 

Aspiranten er den overskyggende, åndelige Sjæl, som aspirerer imod tjeneste. Når han begyn-

der at indbefatte en planlagt tjenesteaktivitet og begynder at kontakte den guddommelige 

hensigt og formulere denne hensigt i form af en plan (en plan, det vil tage mange inkarnatio-

ner at realisere; en plan, der er hans bidrag som Sjæl til den Enes liv og virke i hvem, han le-

ver, rører sig og er), da gennemtrænger han Ashrammens periferi, bevæger sig lige inden for 

den, hvor han finder sin plads og sit bestemte arbejdsområde som prøvediscipel i Ashrammen. 

Dermed træder han ind i det åndelige fællesskabs netværk, der udgør hans subjektive gruppe. 

Er I med, og er der nogen spørgsmål her? 

 

RFG: Hvad laver Sjælen, før den er en aspirant? 

 

Før Sjælen er i stand til at aspirere bevidst efter at tjene, er den ganske enkelt optaget af den 

meditation, der går med at fastholde dens bevidsthed i inkarnation i den menneskelige be-

stræbelses tre verdener. Den befinder sig i den meditation, hvad enten bevidstheden er foku-

seret i den fysiske verden eller er diskarneret i forhold til den ydre verden og fungerer i den 

astrale eller mentale verden. 

 

LNJ: Det betyder altså, at alle Sjæle i Ashrammen er i meditation, men endnu ikke har 

evnen til at styre den inkarnerede bevidsthed.   

 

For alle Sjæle inden for den buddhiske sfære, ja. 

 

DPF: Som Sjæle er vi da, hvis vi har fundet vores plads, aspiranter? 

 

Nej. Aspiranten (husk, det foregår på Sjælens niveauer) aspirerer imod at få indsigt i og tjene 

den guddommelige Plan for menneskeheden inden for Ashrammen. Når først aspiranten har 

opnået indsigt og er begyndt at virkeliggøre den på sit eget plan (dvs. at skabe en tankeform, 

at formulere hensigt og plan), da gennemtrænger den Ashrammens periferi og indtager for 

første gang sin plads i den.  På Sjælsplan (ikke – glem det ydre udtryk) tjener den nu den 

guddommelige Plan i Ashrammen. 

 

Hvori består forskellen mellem prøvedisciplen og den accepterede discipel? Den består i effek-

tiviteten i arbejdet, virkningen af tjenestearbejdet, disciplen har påtaget sig i Ashrammen – fra 

Ashrammens indre dimensioner ned i den menneskelige bestræbelses tre verdener og ud i sel-

ve menneskeheden. Når den bevidsthed, Sjælen som den overskyggende, åndelige Sjæl ud-

trykker, kommunikeres ud i menneskeheden, passerer den prøvestadiet og bliver en accepte-

ret discipel. 

 

LNJ: Jeg tror, at Sjælens position i Ashrammen kan vurderes ud fra, hvad den foretager 

sig her nede. 
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Glem ikke, at et ashramisk gruppeliv består af en gruppe disciple fra prøvestadiet og helt op til 

det centrale, styrende Liv, Ashrammens Mester. De udgør tilsammen en tjenende discipelgrup-

pe. Som Sjæle på det buddhiske plan tjener de hele Ashrammen, individuelt og kollektivt, Det 

Ene Liv. Hver Sjæl har sit bestemte tjenesteområde i relation til den guddommelige hensigt og 

sin bestemte tjenesterelation til alle andre Sjæle i Ashrammen. Prøvedisciplen er altså på 

Sjælsplan i stand til at visualisere sin tjenestefunktion, omend naturligvis ikke i et endeligt, 

fuldendt bidrag, men har med et vist mål af fuldkommenhed hele vejen igennem formuleret 

sin særlige relation til den guddommelige hensigt og har omsat denne forståelse til et planlagt 

tjenestearbejde. Dette indbefatter mange inkarnationer. 

 

Aspirantens eller prøvedisciplens personlighed kan være optaget af hvad som helst, når som 

helst. Det er umuligt, med mindre man har opnået virkelig dyb indsigt, at iagttage en person-

lighed og vurdere, hvor den indre, overskyggende Sjæl befinder sig på udviklingsvejen samt 

hvilken funktion, den har i Ashrammen. Tænk eksempelvis på begyndelsen af en inkarnation. 

Sjælen er måske en aspirant, der befinder sig i Ashrammens aura, en prøvediscipel, en accep-

teret discipel, en seniordiscipel eller tilhører måske endda en del af Ashrammens inderste ker-

ne. Hvordan vil en eller anden personlighed i menneskets verden blot ved at iagttage barnet 

være i stand til at vurdere dets Sjæls plads i Ashrammen?  

 

Indtil der er opnået en vis grad af personlig modenhed, er det umuligt for en anden person-

lighed så meget som at gætte status. Og derfra er det uklogt for personligheden at søge at 

gætte, for sandt er det, at det kræver én at kende én.   

 

Forsøg derfor ikke på dette tidspunkt at bedømme hverken din egen eller din broders Sjæls 

status og rolle ud fra den viden, I har. En studerende i en klasse er måske en seniordiscipel, 

som repeterer en tidligere udviklingsfase med det formål at relatere den til en fortsættelse af 

en igangværende aktivitet på et bestemt tidspunkt og sted. Han befinder sig altså måske i en 

gruppe, som for størstedelen består af aspiranter eller prøvedisciple. Det, som er vigtigt at for-

stå her, er, at Sjælen på sit eget plan er under udvikling, at den konfronteres med de største 

vanskeligheder, at den kan begå fejl med hensyn til sin forståelse af den guddommelige hen-

sigt.  

 

Hvis man ser på et liv i dets helhed, fra begyndelsen til afslutningen på inkarnationen, og hvis 

man har øjne til at se og forstand til at erkende med, kan man måske forstå forholdet mellem 

Sjælens funktion i Ashrammen og helheden i eller det samlede resultat af den pågældende in-

karnation. Hvilken virkning havde den i menneskets verden? Er I med? Men at iagttage per-

sonligheden på et givent tidspunkt og sted i en inkarnation, og på den baggrund søge at vur-

dere den pågældende Sjæls status ud fra dette snævre perspektiv, er ikke muligt.    

 

Når Sjælen udsender den tone, der resulterer i, at bevidstheden inkarnerer i den fysiske ver-

den, rummer denne tone en bestemt hensigt i forhold til at skabe en bestemt virkning i men-

neskehedens verden, som i løbet af inkarnationen samlet set frembringes gennem en ordnet 

række af begivenheder. 

 

Bevidstheden, som er i inkarnation, og som igennem sit redskab søger på at samarbejde med 

den overskyggende Sjæl, har påtaget sig en opgave over for Sjælen og resten af det ashrami-

ske gruppeliv. Denne opgave består i at bestræbe sig på (I vil bemærke, at jeg anvender ud-

trykket ”bestræbe sig på”) at forankre denne lyd, denne tone, i personligheden. At bringe den-
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ne formulerede hensigt (som består i den forud besluttede virkning, dette liv skal skabe i 

menneskehedens liv) ind i hjernebevidstheden for at få den til at samarbejde med hensigten. 

 

Den overskyggende Sjæl er forpligtet til at sende denne tone ned i den inkarnerede bevidsthed 

og ud gennem dens redskab. Den inkarnerede bevidsthed er på sin side forpligtet til at modta-

ge denne tone og bestræbe sig på at gengive den i menneskehedens verden. Er der spørgsmål 

her? 

 

FNF: [Stiller et spørgsmål vedrørende forholdet mellem den overskyggende og den in-

karnerede Sjæl].   

 

[Lucille forklarede forskellen mellem et blækhus og en fyldepen.] 

 

LBF: [Stiller spørgsmålet: er han en prøvediscipel]? 

 

Den information kan jeg ikke give dig på nuværende tidspunkt. Det er en forståelse, du senere 

vil nå frem til. 

 

FNF: Det, jeg gør med min krop nu, påvirker det mig på Sjælsplan? 

 

Så absolut. Husk på, at indvielsens prøver og prøvelser på et hvilket som helst niveau i Ash-

rammen har at gøre med, hvor meget energi personligheden kan håndtere på et hvilket som 

helst tidspunkt eller i en hvilken som helst inkarnation. Sjælen har et redskab til sin rådighed. 

Den er blevet sendt ned i et bestemt område, hvor den søger at arbejde, søger at give sit bi-

drag til Det Ene Liv på de tre lavest vibrerende stofplaner. Den har fået energi, kraft og stof til 

at bygge dette tjenesteredskab med. Den må mestre denne energi, kraft og substans for på 

dette niveau at kunne give sit bidrag til Det Ene Liv. Det er den opgave, Sjælen står over for. 

På et hvilket som helst område af det ashramiske gruppeliv består Sjælens opgave – i ordets 

videste betydning – i at lære at beherske den inkarnerede personlighedsnatur. Forstår I det? 

 

FNF: Jeg har ofte ønsket at eje en bar. Hvor megen skade kunne jeg ikke som bartender 

have ... 

 

Så absolut. Jeg vil foreslå, at vi venter med dette spørgsmål til senere. 

 

KCR: Skal Sjælen være den bevidste inkarnerede Sjæl for at kunne gennemtrænge peri-

ferien? 

 

Nej, den bevidste inkarnerede Sjæl er på en måde en ny bestræbelse i menneskehedens liv. 

Ashrammen søger igennem den indvielse, den er ved at tage, at blive den bevidste inkarnere-

de Sjæl i menneskeheden, som vil gøre det muligt for menneskeheden at tage en indvielse og 

udtrykke Sjælens bevidsthed på ethvert givent udviklingstrin. Dyremennesket kan på sit ud-

viklingstrin være den bevidste inkarnerede Sjæl, når menneskeheden tager denne indvielse. 

Det betyder ikke, at dyremennesket vil blive i stand til at fungere på højeste Sjælsniveau, men 

at det på sit udviklingsniveau vil være bevidst identificeret og derfor en Sjæl i udvikling. 

 

LNJ: Hvilket er selve Ashrammens formål. Den overskyggende Sjæl befinder sig i dyb 

meditation under hele inkarnationsperioden. Det, den overskyggende Sjæl må meditere 

over, er dens egen plan og forsøge at få den inkarnerede bevidsthed til at gøre det sam-

me.   
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Ja, LNJ, det er rigtigt, sagt på en meget enkel måde. 

 

RFG: Der var noget, du sagde, om, at det var noget ganske nyt, denne bevidste inkarne-

rede sjæl. Hvad var der før i tiden? 

 

Yogien, buddhien.  

 

RFG: Individuelt! 

 

Ja, det er korrekt. 

 

LBF: [Spørgsmål om, hvor vedkommende befinder sig]. 

 

LBF, en Mester vil aldrig fortælle dig, præcis hvor du er på indvielsesvejen. Det er noget, du 

selv skal finde ud af, virkeliggøre og udtrykke. På nuværende tidspunkt har du ikke brug for at 

vide det. 

 

Inden jeg forlader dette emne, beder jeg jer tænke på, kontemplere over, den overskyggende 

Sjæl i Ashrammen, som søger at skabe kontakt til sin inkarnerede bevidsthed, hjernebe-

vidstheden, som er identificeret i og med form. Tænk over det enorme problem, den over-

skyggende Sjæl står overfor. Hvordan formår den at kontakte den inkarnerede bevidsthed? 

Sjælen på sit eget plan lever i en verden fjernt fra formen, hvilket man ser, når man sammen-

ligner den buddhiske verden med den fysiske. Den overskyggende Sjæl kommunikerer ikke 

med ord. Den lyd, den udsender, er en stille lyd, en formløs lyd. Den tænker ikke i billeder. 

Den bevæger sig ikke og bevæges ikke på samme måde som mentalt-, astralt- og fysisk-

æterisk stof. Hvilken metode bruger den da til at kontakte den inkarnerede bevidsthed? Hvor-

dan kan den overføre sit planlagte tjenestearbejde til den bevidsthed, som er indespærret i al-

le disse former? Denne planlagte tjeneste har med bevidsthed at gøre. Det handler om udvik-

lingen af menneskets bevidsthed til det, som overskygger Sjælen selv, og den overskyggende 

Sjæls opgave er at kommunikere dette planlagte tjenestearbejde til en bevidsthed, som har 

identificeret sig med formen og derfor udelukkende er i stand til at kommunikere via form. 

Forstår I det problem, Sjælen møder? 

 

Til det formål har den en perfekt, ubrudt forbindelseslinje til sin rådighed. Den har jo sænket 

sin bevidsthed ned i inkarnation. Den bevidsthed, som er fokuseret i hjernen, er forbundet 

med den overskyggende Sjæl. Hvor er så kløften? Hvad adskiller dem, og hvorfor er kommu-

nikationen mellem dem så besværlig og (frem til et vist punkt i udviklingen) nærmest umulig 

for den overskyggende Sjæl? Tænk over den illusion og det blændværk, som præger den al-

mindelige studerende, der i sin hjernebevidsthed igennem meditation modtager en masse ord 

og tror, at det er hans Sjæl, som taler til ham, eller ser et smukt billede og tror, at det er Sjæ-

len, som giver ham dette begreb. Se, at det alt sammen er noget, som er skabt af den form, 

der holder den inkarnerede bevidsthed indespærret. Forstå derfor, at det problem, som den 

overskyggende Sjæl står overfor, er formens barriere, talens og tankens barriere samt bille-

der, mentallegemet skyder ind mellem sig selv og Sjælen. 

 

FNF: Det betyder med andre ord, at vi på en eller anden måde må eliminere disse bille-

der, som vi ser. Men hvordan gør vi det? 
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Der er kun én måde, den overskyggende Sjæl kan kommunikere med den inkarnerede be-

vidsthed på, og det er via selve bevidstheden. Det er en bevidsthedstråd, som er forbindelses-

linjen mellem de to. På en eller anden måde må den overskyggende Sjæl, hvis bevidsthed er 

visdom uden form, bevæge sig ned langs denne tråd og ind i den inkarnerede bevidsthed 

(uden at blive præget af formerne på de mentale og astrale planer, som udgør barrieren mel-

lem de to). Hvordan forstår vi eksempelvis begrebet kærlighed? 

 

LBF: Ved at føle det? 

 

Følelsen er kun en del af formnaturen og er blot en anden del af denne barriere. Man må 

trænge ind i kærlighedens bevidsthed. Det kan man ikke gøre ved hjælp af ord eller ved hjælp 

af nogen form. Når den overskyggende Sjæl vil kommunikere kærlighed til den inkarnerede 

bevidsthed, må den bevæge sig som kærlighed langs denne tråd (samtidig med at den holder 

sig fra fri af form) og ind i hjernebevidstheden. Når hjernebevidstheden har registreret denne 

kærlighed, vil den herefter realisere denne kærlighed i form ved at udtrykke den i personlighe-

dens verden. Men at sidde i hjernen og modtage billeder eller blive bevæget på nogen som 

helst måde og definere det som Sjælskommunikation er ren illusion, blændværk.  

 

Først er der bevidstheden om kærligheden og derefter bevidst skabelse af en form, som for-

midler denne bevidsthed. Det foregår i hjernen og ikke over den, for den overskyggende Sjæl 

arbejder ikke med form. Den arbejder med idéer i den mest abstrakte betydning af ordet; ikke 

den konkrete. Forstår I det? 

 

FNF: Kan det tænkes, at jeg på et tidspunkt kunne have besiddet denne kærlighedsevne 

og udtrykt den i verden? 

 

Lad mig sige det sådan: På et tidspunkt, set fra både den overskyggende Sjæls og den inkar-

nerede bevidstheds synsvinkel, har I alle besiddet denne kærlighedsevne og udtrykt den. Men 

siden hen er I blevet så identificeret med formen og har skabt så mange barrierer, at de fleste 

af jer har mistet denne sensitivitet over for kærlighed (for så vidt angår den inkarnerede be-

vidsthed). Men I er nu på det sted i udviklingen, hvor I søger at samarbejde med den over-

skyggende Sjæls bestræbelser på at kommunikere denne kærlighed til og gennem jer. Forstår 

I det? 

 

LNJ: Den tid, du hentyder til, hvor vi havde denne evne, var det i Edens Have? 

 

Det vil jeg foretrække ikke at diskutere på nuværende tidspunkt, LNJ. 

 

RFG: Vil du fortælle, hvordan vi lettere kan samarbejde ... 

 

Ja! Mod. Hav mod til at sætte formerne til side! 

 

STS: [Ordene var utydelige og formidlede ikke begrebet]. 

 

Ordet bliver meget anvendeligt, når I først mestrer dets betydning. Men indtil da er det et 

fængsel. Og det gælder alle former. Hav mod til at se bort fra formerne. 

  

GKJ: Betyder det så, at kærlighedens tilstedeværelse i devalivet og devakræfterne fak-

tisk udvikler deres evne til at formulere denne kærlighed i en ny form? 
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Lad mig forklare det sådan: Det første, I må lære at forstå, er, at Sjælen, og derfor bevidsthe-

den, kommunikerer på et plan, der ligger over logikkens og formens. For at kommunikere med 

form er det nødvendigt at anvende form. Har I nogensinde i jeres egen meditation (og her ta-

ler jeg ikke specifikt til nogen af jer) vovet jer ud i at meditere på begrebet kærlighed uden at 

bruge ord, billeder, følelser, uden brug af astrallegemet. Har I nogensinde vovet at meditere 

på et plan, der ligger over logikkens, uden for formens afgrænsninger, og i sin rene essens få 

et glimt af den essens, som I senere må iklæde form, men som I ved, I aldrig kan kommuni-

kere i sin rene tilstand? 

 

Senere vil I være i stand til at iklæde begrebet ord, der vil blive anvendt som et indgangspunkt 

for dem, I tjener. Men den søgende må selv nå frem til dette igennem sin egen fokuserede be-

vidsthed og igennem det spændingspunkt, hvor man vover at stå nøgen, afklædt form.  

 

Kærlighed, såvel som alle andre abstraktioner, trodser logik. Jeg vil foreslå jer at stoppe dis-

kussionen her.   

 

---ooo0ooo--- 

 

I løbet af undervisningen vil I opdage, at bestemte dele af den er gentagelser, idet jeg formid-

ler begreber til jer fra forskellige perspektiver. Jeg vil her til morgen på ny tale om disciplens 

funktion som formidler mellem den overskyggende Sjæl i det ashramiske gruppeliv og den in-

karnerede bevidsthed hos dem, I tjener. 

 

Tænk først på, hvordan jeres egen ashramiske forbindelse som den overskyggende Sjæl (som 

er årsag til bevidstheden, der kommer til udtryk på den menneskelige verdens tre planer) har 

sin særlige plads, sin særlige funktion og sin særlige forbindelse til det ashramiske gruppeliv. 

Søg på dette tidspunkt at nå til en dybere forståelse af ordet Ashram, og hvad der menes med 

ashramisk gruppeliv.   

 

For det andet, hvor er Ashrammen? Hvad er Ashrammen? Og hvori består dens legemlige ud-

tryk? Forsøg via jeres eget redskab at gøre jer så modtagelige som muligt for indtryk, og søg 

igennem jeres egen bevidsthed at nå til en dybere erkendelse af, hvad der menes med ashra-

misk gruppeliv.  

 

Set fra det ashramiske centers synsvinkel – dvs. fra en Mesters bevidsthed, fra en Mesters el-

ler en af Hierarkiets disciples fokus – er det ashramiske gruppeliv et udtryk for totalsummen af 

dennes Sjælsbevidsthed. Det består af det overskyggende Sjælsliv eller den gruppe af Sjæle, 

der er karmisk forbundet med ham, og som er blevet tiltrukket til hans indflydelsessfære med 

det formål at modtage åndelig vejledning.  

 

Og igen, søg igennem jeres indre, lodrette forbindelse at gøre jer så modtagelige som muligt 

for indtryk og følg denne tanke. En Mester kan defineres og er blevet defineret på mange må-

der. Han er et væsen, som har givet af sin individualitet, og her mener jeg ikke ”ofret” sin in-

dividualitet, men altså givet af sin individualitet til Det Ene Liv. I løbet af evolutionen har han 

opnået mesterskab over de tre lavere verdeners energi, kraft og stof, foruden den buddhiske 

sfære. Han fungerer i det, som jeg på nuværende tidspunkt kun kan beskrive det, så I kan for-

stå det, som et monadisk brændpunkt; ikke som Sjæl, men som Monade, Ånd, Kristus. Forstår 

I? Han har givet af sin individualitet, som før kom til udtryk gennem hans Sjæl, til Det Ene Liv. 
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Med dette bidrag ofrede han sit kausallegeme, så en Mester fungerer altså ud fra et monadisk 

brændpunkt og udtrykker sig gennem, hvad der på et givent tidspunkt udgør hans redskab, 

uden at have et Sjælslegeme eller kausalt hylster i dets individuelle betydning til rådighed. 

Heri ligger der meget at meditere over; meget, som vil udvikle og udvide jeres erkendelse, 

hvis I vil søge den. Mesteren har altså givet af (ikke ofret) sit individuelle liv til Det Ene Liv. På 

et tidspunkt ofrede han sit kausallegeme, som udgjorde en dør mellem hans individuelle liv og 

Det Ene Liv. I forbindelse med nedbrydelsen af det kausale hylster blev hans bevidsthed ab-

sorberet i det monadiske brændpunkt, og hans liv blev Kristus’ Liv. Hans tilsyneladende tab i 

evolutionær betydning var opgivelsen af kausallegemet i individuel forstand. Hvori består hans 

Sjælsliv nu? For intet tabes virkeligt. Det, som synes tabt, bevares for evigt, men bruges på en 

ny måde. 

 

Mesterens Sjælsliv udgøres derfor af Ashrammens sjælsliv i sin helhed. Hans individualitet har 

nået fuld enhed med Det Ene Liv. Han kan derfor ikke længere være individuel i kausal for-

stand. Han er nødvendigvis kausal i en ashramisk betydning i forhold til den bevidsthedstil-

stand, han er åndeligt brændpunkt for. 

 

Prøv at gøre holdt og tænke over det ashramiske gruppeliv først og fremmest som det samlede 

udtryk for de Sjæle, som specifikt er tilknyttet en bestemt Mester eller et medlem af Hierarki-

et, i en ”ånd-stof-bevidsthed”-forstand. I denne sammenstilling virker alle Sjælene inden for 

Ashrammens kausallegeme. Alle Sjæle i Ashrammens gruppeliv, som fungerer inden for den 

buddhiske sfære, har til en vis grad opnået enhed og er forbundet med Ashrammens gruppeliv 

på en sådan måde, at den har opnået gruppebevidsthed på et vist niveau, men samtidig indi-

viduelt fokuseret i kausal forstand. Hver Sjæl orienterer sig individuelt kausalt set i forhold til 

det, der ligger under den. Det er gennem Sjælenes indbyrdes forbindelse i det ashramiske 

gruppeliv, at den enkelte Sjæl opnår kontakt med monaden, for igennem dette fælles be-

vidsthedsfelt lærer Sjælen, dette individuelle bevidsthedsbrændpunkt, at blive en Sjæl i grup-

peforstand mere end blot i individuel forstand.  

 

Alle de Sjæle, som fungerer i deres kausallegeme og befinder sig inden for det ashramiske 

gruppeliv, tager del i Mesterens Sjælsbevidsthed, som er Ashrammens centrum. Det er på 

denne måde, I for tiden er forbundet med mig. 

 

For så vidt angår Ashrammens form, holdes den først og fremmest sammen af det lys (det op-

stegne tredje aspekt), der strømmer ud fra dens centrale brændpunkt (Mesteren), ind i og 

gennem hele Ashrammen, og forbinder og sammenholder de kausallegemer, som har deres 

plads i Ashrammen. I sidste instans skaber dette lys den ring-pass-not (dvs. den afgrænsning, 

o.a.), som udgør Ashrammens periferi, og som må gennembrydes af den Sjæl, der tager sine 

første skridt ind i Ashrammens gruppeliv. På denne måde indvies Sjælen i Ashrammens arbej-

de.  

 

I det ashramiske gruppeliv er Sjælen derfor ikke alene en del af Mesterens Sjælsliv og tager 

del deri, og den er ikke bare Mesterens formidlingsinstrument, men hjælper med at udføre det 

arbejde, som måske kan kaldes Mesterens nyligt dannede kausallegeme, der, som I husker, 

ikke længere er kausalt i individuel betydning. 

 

Vi ser derfor, at det ashramiske gruppeliv, der til at begynde med består af et mægtigt be-

vidsthedsfelt, et omfattende Sjælsliv, også fungerer i sit eget individuelle redskab, som består 

af de Sjæles kausallegemer, der er i Ashrammen, plus Mesterens udstrømning af lys, der hol-

der alle Sjælene forbundet med hinanden. Forstår I det? 
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Dette æteriske lys (dette kausallegeme), som er Mesterens udstråling og dermed udgør det 

opstegne tredje aspekt, som er del af Kristus’ legeme, er tilgængeligt for Sjælen på dens eget 

plan. Det er igennem dette udtryksredskab, at Sjælene etablerer kontakt med hinanden og 

Mesteren. Her, i denne gruppe, har jeg givet information, der aldrig er blevet givet før. 

 

I ordets sande betydning er denne Ashram hjemsted for enhver Sjæl, der har taget de første 

skridt på indvielsesvejen, og som modtager instruktion via denne nye tankeformspræsentation 

af Visdommen, hvad enten denne instruktion modtages igennem en udøver af Visdommen, el-

ler den studerende selv læser den.  

 

Jeres Ashram er unik i den forstand, at den set fra Hierarkiets side udgør en ny, syntesisk ak-

tivitet, som består af det ashramiske gruppeliv i første stråle-ashrammen, ledet af Mesteren 

M., i anden stråle-ashrammen, ledet af Mesteren D.K., og i syvende stråle-ashrammen under 

mig selv, Mesteren R. Det er dermed en meget stor Ashram. Den er endnu ikke fuldt integre-

ret, ikke engang på hierarkisk plan. Mester M., Mester D.K. og jeg selv arbejder, sammen med 

andre medlemmer af Hierarkiet, stadig med Ashrammen fra et perspektiv, som fortsat nød-

vendiggør integration af alle dens dele på hierarkisk plan til at blive et udtryk for Det Ene Liv, 

til at udgøre en samlet enhed. 

 

Her i den menneskelige bestræbelses tre verdener er I – og jeg refererer her til det samlede 

gruppeliv, der arbejder med denne tankeformspræsentation af Visdommen – det første fokuse-

rede udtryk for denne nye aktivitet, den ny Synteseashram. I er nået til det punkt i jeres egen 

udvikling, hvor I nu kan begynde at bidrage til det ashramiske arbejde på dets eget plan i det 

integrationsarbejde, der pågår. For samtidig med at det, der finder sted foroven, har indvirk-

ning på det, som er forneden, har også det, der foregår forneden, en virkning på det, som 

overskygger det. 

 

Den studerende, som er udøver af Visdommen, kan bidrage væsentligt til det hierarkiske ar-

bejde med at integrere den nye Ashram på ashramisk plan. Jeg vil derfor benytte lejligheden 

til at tale med jer på en mere ligefrem, nærmest personlig måde, end jeg nogensinde tidligere 

har gjort. Det er på nuværende tidspunkt vigtigt, at I gennem hjernebevidstheden får så klar 

en indsigt som muligt af det ashramiske gruppeliv og dets mange udviklingsniveauer, foruden 

en forståelse og erkendelse af Mesteren. På den måde bliver I i stand til ikke blot delvist og i 

stigende grad at fungere inden for et ashramisk brændpunkt, men også så I i stigende grad 

kan blive i stand til at fungere som redskab for Ashrammen. Derved bliver I en del af det red-

skab, hvorigennem gruppelivet strømmer ud i den menneskelige bestræbelses tre verdener. 

 

Derfor bruger jeg i dag meget tid på at forklare meget, som tidligere har været uforståeligt og 

vanskeligt tilgængeligt. Jeg vil nu give jer frokostpause og bede jer vende tilbage om 2 timer. 

Tak for jeres opmærksomhed og samarbejde. Husk at være modtagelige for den nye frekvens, 

den nye blanding af de energier, I for tiden modtager. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Sjælene i det ashramiske gruppeliv er inddelt eller klassificeret på en bestemt måde, og jeg vil 

dele dem op i fire store kategorier: aspiranter, prøvedisciple, accepterede disciple og seniordi-

sciple.  
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En aspirant er et menneske, som er blevet tiltrukket af Ashrammens lys og befinder sig i dens 

aura, men endnu ikke har gennemtrængt Ashrammens periferi (på Sjælsplan) og fundet sin 

plads og funktion i den. 

 

En prøvediscipel er et menneske, som har gennemtrængt Ashrammens periferi og fundet sin 

bestemte plads og funktion inden for det ashramiske gruppeliv (som Sjæl). Denne bestemte 

plads og funktion har at gøre med påbegyndelsen af det tjenestearbejde, som udgør den en-

kelte Sjæls indvielsesvej fra det nuværende udviklingstrin og frem til Mesterstadiet. Sjælen ta-

ger altså fat på det tjenestearbejde, den vil være beskæftiget med i det antal inkarnationer, 

det tager at nå frem til Mesterstadiet. 

 

En accepteret discipel er, som vi tidligere har set, et menneske, som accepterer. Han er en di-

scipel, som har gennemgået prøvefasen. Han har igennem sin egen anvendelse af Visdommen 

påtaget sig sin del af det ashramiske arbejde i form af en ordnet tjenesteaktivitet. Han samar-

bejder altid med dem i Ashrammen, som er under ham i udvikling, og med dem, der er nået 

længere end ham selv. En accepteret discipel er et menneske, hvis accept af okkult lydighed er 

acceptabel for en Mester. For ham er okkult lydighed blevet den lov, der styrer hans fortolk-

ning. Tænk over disse ord: ”hans fortolkning af Visdommen.” Den accepterede discipel refere-

rer altid til en seniordiscipel og modtager fra denne den vejledning, hjælp og anden støtte, han 

til enhver tid er i stand til at påkalde. Hans forbindelse med Mesteren er intuitiv. Han erkender 

intuitivt formålet og planen med det arbejde, Mesteren er brændpunkt for, og for så vidt han 

er i stand til det, realiserer han det, han intuitivt har fornemmet, i et ydre tjenestearbejde for 

menneskeheden.   

 

En seniordiscipel er et menneske, som står i direkte forbindelse med Mesteren på dennes eget 

plan som et monadisk brændpunkt. Han omtales som en discipel på tråden, og på nuværende 

tidspunkt er der ikke noget dybere formål med at definere hans bestemte funktion yderligere. 

Seniordisciplen udfører måske, eller måske ikke, sit arbejde i den menneskelige bestræbelses 

tre verdener som et tydeligt mellemled mellem en Mester og dennes disciple. Hans bestemte 

funktion i og relation til Ashrammen er måske udelukkende esoterisk og ukendt af alle andre 

end ham selv og dem, der arbejder nært sammen med ham på dette plan.  

 

Så hvor inden for disse fire kategorier finder vi det menneske, som praktiserer Visdommen? 

 

Han kan være en prøvediscipel. Måske har han netop gennemtrængt Ashrammens periferi og 

har fundet sin plads og funktion i den og for første gang påbegyndt sit tjenestearbejde. Hvis 

det er tilfældet, vil han tiltrække de aspiranter, som er i færd med at nå frem til det punkt, 

som sætter dem i stand til at gennemtrænge Ashrammens periferi og finde deres bestemte 

plads og funktion i den. 

 

Den praktiserende fungerer måske i Ashrammen som en accepteret discipel. Hvis det er tilfæl-

det, vil han i reglen tiltrække dem, der befinder sig på prøvestiens vej, og som derfor behøver 

yderligere træning; de prøvedisciple, der rekapitulerer tidligere vækst og udvikling, eller – 

midlertidigt – mere udviklede disciple, som kan drage nytte af det særlige område af Visdom-

men, den praktiserende måtte have specialiseret sig i.  

 

Seniordisciplen tiltrækker altid de accepterede disciple, som enten er ved at forberede sig til 

indvielse, eller som rekapitulerer tidligere vækst og udvikling, eller de aspiranter eller prøvedi-

sciple (og her taler vi altid om ganske få mennesker), som af karmiske årsager er særlig for-

bundet med ham.  



Det ashramiske gruppeliv 
 

 
 

Side 55 af 107 

 

Det er altså op til den enkelte praktiserende at finde sin egen plads og funktion i det ashrami-

ske gruppeliv og nå til erkendelse af de uskrevne og uudtalte regler, der er gældende for dette 

særlige område. Den praktiserende fungerer altid som forpost for Mesterens bevidsthed, og 

det er derfor vigtigt, at han først og fremmest forstår, at det er Mesteren, som er læreren i 

Ashrammen, og at det dermed altid i sidste instans er Mesteren, der underviser sine udvalgte 

elever. Forstår I det? 

 

Når man træder ind på denne udviklingsvej, har man på Sjælsniveau sat sig et konkret mål 

(og det er måske eller måske ikke noget, men sædvanligvis ikke på dette udviklingstrin, dags-

bevidst) for åndelig vækst og udvikling, der, så at sige, sætter den enkelte i stand til at banke 

på porten til mesterskab. 

 

FNF: Sker det nødvendigvis i en tidligere inkarnation? 

 

For jer, ja. I Sjælens verden; husk, at det ikke er i personlighedens verden. Tænk over følgen-

de: I har lagt en plan for åndelig vækst og udvikling, som vil tillade jer at banke på porten til 

mesterskab. Dette åndelige mål har at gøre med den bevidsthedstilstand, den mindre Ashram, 

som I er i færd med at udvikle inden for den større Ashram. Det angår ikke specifikt jeres 

egen bevidsthed. Det er et tjenestemål. Når I som Sjæle i de mindre Ashrammer har nået den 

bevidsthedstilstand, det åndelige udviklingsmål, som I på forhånd har fastsat for jer selv (som 

I på Sjælens plan intuitivt har opfanget, og som Mesteren er brændpunkt for), da tillades det 

jer at banke på Mesterskabets port.  

 

FNF: Med andre ord, vi har endnu ikke banket på den eller er endnu ikke begyndt på det? 

 

Det er korrekt. Og dog er det i en vis forstand ikke korrekt at sige, at I endnu ikke er begyndt 

på det. Denne afhængighed af udviklingen hos dem, I karmisk – tjenestemæssigt – er forbun-

det med, er en af den ashramiske udviklings grundlæggende love. Eksempelvis kan en Mester 

ikke selv tage en indvielse  og I forstår naturligvis, at indvielsesvejen ikke slutter med me-

sterstadiet  før han har realiseret det åndelige udviklingsmål for sit ashramiske gruppeliv. På 

samme måde gælder det for jer, at selvom I udvikler jer åndeligt i individuel forstand frem til 

det punkt, hvor I bliver i stand til at gennemtrænge Ashrammens periferi, så må I ikke desto 

mindre forsage (ofre) dette resultat i det øjeblik, I gennemtrænger periferien og påbegynder 

jeres særlige tjenestearbejde. Det betyder, at jeres individuelle udvikling er afhængig af den 

udvikling, der er i jeres tjenestearbejde.  

 

ARS: Vil de Sjæle, vi er forbundet med, have samme tjenesteområde, som vi selv er be-

skæftiget indenfor? 

 

Ikke nødvendigvis det samme område. Men de Sjæle, I har tiltrukket; de Sjæle, I har draget 

til jer, fordi I er i stand til at tjene dem  dér gælder det, at jeres åndelige vækst og udvikling 

er betinget af deres åndelige vækst og udvikling. 

 

ARS: Hvis disse bevidsthedsenheder ikke var optaget af det samme formål som Mesteren 

... 

 

Lad mig starte med at sige, ARS, at den enkelte Sjæl i Ashrammen er forbundet med det Ene 

Formål, men på en individuel måde. Husk på, at Sjælen i Ashrammen er en årsagsfaktor, men 

i individuel betydning. Den udtrykker på sin egen måde det formål, Mesteren er brændpunkt 



Det ashramiske gruppeliv 
 

 
 

Side 56 af 107 

for. Sjælen tiltrækkes af og er forbundet med dette formål, men dens tjenesteområde kan væ-

re forskelligt fra andres i Ashrammen. Og idet den enkelte Sjæl opnår mesterskab, præsente-

res den for en række valgmuligheder med hensyn til hvilket tjenesteområde, den fremover må 

påtage sig. 

 

Er der andre spørgsmål? 

 

LNJ: Det er altså almindeligt, at Sjælen på det tidspunkt er mere interesseret i at udføre 

sit tjenestearbejde. 

 

Jo højere discipelstatus, des mindre interesse er der for individuel vækst og udvikling. Det er 

til tider et stort problem for Mesteren, for det er hans opgave at inspirere sine seniordisciple og 

accepterede disciple til at anvende tilstrækkelig tid og energi på deres egen vækst og udvikling 

for at forøge deres tjenestekapacitet, og det må gøres på en måde, så han ikke hos dem ska-

ber en unødig selvoptagethed eller begær efter åndelig udvikling etc. Det er på dette stadie en 

meget hårfin balance. Forstår I det? 

 

ARS: Man skulle tro, at disciplen ville komme til en erkendelse af, at han ikke er alene, 

og idet han arbejder for menneskehedens bedste, ville han blive i stand til at … 

 

Ikke nødvendigvis, ARS, for ethvert skridt på indvielsesvejen rummer sine problemer, sine eg-

ne prøvelser. Og mestring af formnaturen bliver en stadig større opgave for, og kræves af, 

aspiranten, eleven og disciplen, jo længere de kommer på udviklingsvejen. Eksempelvis bliver 

egoismens problem større og større, jo mere usynlig og subtil den er, indtil det endelige skridt 

tages, som er opnåelsen af Mesterstadiet. Ansøgeren til Mesterskabet står derfor over for et 

større problem med egoet, selvom det er mere subtilt og usynligt, end det aspiranten, som er i 

færd med at gennemtrænge Ashrammens periferi, eksempelvis står overfor.  

  

KCR: Så offeret vil opfattes som et offer, indtil disse uhåndgribelige problemer er over-

vundet, og offeret dermed bortfalder? 

 

Faktisk er det sådan, at jo længere den enkelte kommer på udviklingsvejen, desto større synes 

offeret at være. Det er i virkeligheden et mindre offer, men det er vanskeligere at bringe. Det 

endelige offer (det, som fører direkte til Mesterstadiet) består ikke i at give noget for at opnå 

noget andet, man ønsker, for man begærer det ikke. Det består derfor i at give det, som på 

det pågældende udviklingstrin i ordets dybeste betydning er ens Selv, for at erhverve det (hvis 

vi skal anvende dette ord i dets økonomiske betydning), som de, I tjener, aspirerer imod. I 

okkult forstand erhverves jeres vækst og udvikling igennem de Sjæles liv og hjerteblod, der 

tjener jer. Jeres opgave består i at acceptere at tage dette ansvar for dem, I tjener, så i dén 

betydning er offeret mere uhåndgribeligt og kan for andre synes umuligt; det har færre konse-

kvenser, men er alligevel vanskeligere at bringe, vanskeligere at føre ud i livet.  

 

Tak for jeres opmærksomhed og samarbejde. 

 

MIN FRED ER MED JER 
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Kapitel 4 

 

Gruppeindvielse 

 

Den ny udviklingsvej 

 

God morgen. 

 

Når vi refererer til begrebet indvielse, taler vi om det punkt i evolutionsprocessen, hvor den 

fokuserede bevidsthed igennem en bevidst viljeshandling påbegynder en bevidst vækst og ud-

vikling. Processen begynder på det buddhiske plan. Den fokuserede bevidsthed, som er invol-

veret, er den overskyggende, åndelige Sjæl, der – idet den er bevidst om sit eget åndelige ud-

viklingsniveau, der frem til dette tidspunkt er et resultat af samspillet mellem det, den over-

skygges af, sin monadiske identitet, og den lavere energi, kraft og stof, der udgør dens form-

aspekt) – vurderer sit samlede udviklingsniveau og igennem tilegnelse af monadisk viljesener-

gi (dvs. fokuseret hensigt) fra sit hjemsted på det buddhiske plan, sætter et mål for sin åndeli-

ge udvikling. Den påbegynder nu den erfaring (dvs. sætter den mængde af energi, kraft og 

stof i bevægelse), som vil skabe den vækst, der er nødvendig for at nå dette forudbestemte 

mål. Det er, set fra vor synsvinkel, når vi taler om indvielse, påbegyndelsen af indvielsespro-

cessen på Sjælens plan. 

 

Indvielse foregår, hvad menneskeheden angår, fra den overskyggende Sjæls plan og har at 

gøre med bevidsthed, både i individuel og i kollektiv forstand. Alle de Sjæle, der arbejder be-

vidst i en Mesters ashram, er i færd med at tage indvielse. Det vil sige, at hele dette be-

vidsthedsliv, dette sjæleliv, både individuelt og kollektivt har planlagt at nå et bestemt åndeligt 

mål og på det plan har påbegyndt det arbejde, som vil skabe den nødvendige bevidsthedsud-

vikling i forhold til opnåelsen af dette mål. Det befinder sig derfor på forskellige stadier i pro-

cessen i forhold til at opnå denne indvielse igennem skabelsen i den menneskelige bestræbel-

ses tre verdener af et konkret udtryk for det indvielsesprojekt, som det realiserer ud fra sin 

egen udviklingsgrad. Jeg gentager dette for klarhedens skyld. 

 

For at kunne fastsætte et bestemt mål for åndelig vækst og udvikling må Sjælen på sit eget 

plan have gjort sig formålet med denne udvikling klart. Det vil sige, den har opnået kendskab 

til sit eget åndelige potentiale og har på den baggrund dannet sig en forestilling om at virkelig-

gøre en del af det i forhold til et bestemt mål; et mål, som vi vil kalde et åndeligt udviklings-

mål, men som i virkeligheden har at gøre med udfoldelsen af den guddommelige plan, som 

den er relateret til Det Ene Liv, Sjælen lever og tager del i.  

 

Indvielse på den overskyggende Sjæls plan består først og fremmest i, at den har nået et ud-

viklingsniveau, hvor den er bevidst om sit eget åndelige potentiale og har dannet sig en fore-

stilling om, hvordan den kan realisere dette potentiale i forhold til et bestemt mål eller en be-

stemt aktivitet, der bidrager til udviklingen af Det Ene Liv, som den lever i og bevidst er for-

bundet med. Samtidig erkender Sjælen det ansvar, den har i forhold til dette Ene Livs gud-

dommelige plan.  

 

Det er således her, indvielsesvejen påbegyndes. Hvad menneskeheden angår, er det i en vis 

betydning her, den tager sin begyndelse. Sjælens evne til på et givent stadie af vejen at reali-

sere sit åndelige potentiale (dvs. omsætte monadisk formål til konkret tjenestearbejde) er be-



Gruppeindvielse 
 

 
 

Side 58 af 107 

stemmende for dens indvielsesgrad (på det plan) og det, at den anses som værende i færd 

med at tage indvielse. Man kan ikke være en indviet uden samtidig at være i gang med at tage 

den næste indvielse.  

 

Lad os igen beskæftige os med gruppelivet i Ashrammen, før vi relaterer indvielsesbegrebet til 

den inkarnerede bevidsthed – fra Ashrammens centrale, styrende instans og ud til periferien, 

og endog helt ud i Ashrammens aura. Ashrammens Mester (eller Mestre, når vi taler om denne 

Ashram) og alle de Sjæle, der virker inden for periferien af Ashrammen og de sjæle, som er 

aktive i dens aura – hele dette bevidsthedsliv er i gang med indvielsesprocessen. Bevidstheds-

enhedernes individuelle indvielse er så at sige indeholdt i den samlede Ashrams større indviel-

se.  

 

Vi vil nu beskæftige os med Ashrammens brændpunkt (Mesteren eller Mestrene) i dens subjek-

tive gruppeliv. De fungerer i Kristus’ store Ashram, hver på deres bestemte plads og funktion. 

Denne større Ashrams brændpunkt, som alle Hierarkiets Mestre er forbundet med, er altså det 

bevidsthedspunkt, som vi i vort planetariske liv og på vort plan kender som det legemliggjorte 

Kristus-princip. 

 

Kristus er, sammen med andre store kosmiske væsener på sit niveau, selv en del af et endnu 

større subjektivt gruppeliv, hvis fokus er i centret af Den, Om Hvem Intet Kan Siges. 

 

Forestil jer, at hele dette gigantiske liv, denne altomfattende væren, der rummer liv, be-

vidsthed og manifestation eller form, som værende i gang med at tage indvielse. Da vil dette 

brændpunkt, den større Ashrams centrale, styrende liv, Kristus, som er læreren, Mesteren, 

Hierarkiets leder, selv være i færd med at tage indvielse. Det subjektive gruppeliv, som udgø-

res af Hierarkiets Mestre, som aspirerer imod det centrale, styrende liv (Kristus), er selv i færd 

med at tage indvielse. Sjælelivet i Hierarkiets mange Ashrammer, som aspirerer imod det cen-

trale brændpunkt, er i færd med at tage indvielse. Vi taler her om den bevidst igangsatte ån-

delige vækst og udvikling, som er selve indvielsens formål. 

 

Under denne vældige, bevidste stræben efter udvikling i dens mange stadier og udviklingsgra-

der finder vi de fire lavere naturrigers kæmpemæssige bevidsthedsvæsen, hvis udvikling fore-

går ubevidst, (hvilket vil sige, at den skabes af evolutionskræfternes indvirkning på det). Når 

den overskyggende Sjæl når det punkt i sin udvikling, hvor den begynder at tage sin udvikling 

i egne hænder og skabe sin egen vækst og udvikling i samarbejde med sine brødre, træder 

den ud af det fjerde naturrige og ind i det femte rige. På dette trin og med denne spæde be-

gyndelse er den en indviet. 

 

Tænk igen på den vældige gruppebevidsthed fra de mange Ashrammers aura til Kristus’ ene 

Ashram og den større Ashram, Han tilhører. Forestil jer den intense stræben efter udvikling, 

efter vækst, efter at opnå guddommelighed, og på den kolossale bevægelse opad. Tænk på 

den indvirkning, det har på den umådelige bevidsthed, som er indeholdt i de fire lavere natur-

riger. Når I gør det, søg da at nå til en klarere forståelse af den hensigt, som ligger bag ska-

belsen af indvielsesvejen. 

 

Det er en meget vigtig forberedelse til den undervisning, jeg vil give jer i eftermiddag, som har 

at gøre med hele den evolutionære proces. Tænk på hvilken virkning, den bevidste udvikling 

har på den ubevidste udvikling. Søg at fornemme og begribe sløvheden hos den lavere be-

vidsthed, som er indespærret i de fire lavere naturriger. Prøv at fornemme og begribe vægten 

af denne bevidsthed, når den bogstaveligt talt trækker selve stoffet ned på en lavere, for-
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vrænget frekvens. Tænk samtidig – på grund af den mægtige, skabende udviklingsbestræbel-

se, der på den anden side finder sted – over det vældige, kreative potentiale, der ligger i dva-

le, som er inaktivt, men latent er til stede i denne lavere, fængslede bevidsthed. Tænk herefter 

på, at denne bevidsthed samlet set er Den Planetariske Logos’ bevidsthed, hans højere be-

vidsthed, hans brændpunkt på hans eget plan og på den bevidsthed, som er fængslet i hans 

karmiske redskabs energi, kraft og stof. Tænk da over, hvad indvielse på dette plan (dvs. Den 

Planetariske Logos’ eget plan) vil sige, og på den konflikt som denne indvielse skaber i hans 

bevidsthed, hans legemer og al hans væren og aktivitet på alle frekvenser.  

 

Tænk over dette og søg at bringe jer i dybere samklang med hensigten, bevidstheden og 

energien eller stoffet i .... (de sidste 30 minutter af båndet var herefter blankt). 

 

---ooo0ooo--- 

 

Jeg vil på ny minde jer om at være så modtagelige som muligt for det, som overskygger jer i 

forbindelse med dette emne; begrebet indvielse. 

 

I vil huske, at vi i tidligere instruktioner beskæftigede os med Ashrammens Sjælsaspekt9, der 

er legemliggørelsen (og med ”legemliggørelse” mener jeg kausallegemet) af den Mesters eller 

de Mestres bevidsthed, som udgør Ashrammens centrale, styrende liv. Vi refererede også til 

den Mester eller de Mestre, som udgør dette centrale, styrende liv, der er Ashrammens fokuse-

rede hensigt, og – kunne jeg tilføje – alt det liv, som bevidst eller ubevidst er forbundet med 

denne Ashram. 

 

Da Mesteren selv sammen med sine brødre i den større Ashram er i færd med at tage indviel-

se, udtrykker han fra ét perspektiv selve formålet med indvielsesprocessen på det monadiske 

hjul, der overskygger ham, alt imens hele Hierarkiet (på det niveau af discipelskab, der begyn-

der med den indvielse, der kendes som Mesterstadiet) integreres og koordineres i en mægtig 

indvielsesproces, som på en særlig måde er relateret til de fire lavere naturriger. 

 

Hver enkelt Ashram spiller sin særlige rolle i helhedens indvielsesproces. Vi lever, alle vi der 

deltager i Den Planetariske Logos’ indvielsesproces (uanset vor særlige rolle og funktion), på et 

meget vigtigt, meget afgørende tidspunkt i hele den samlede evolutionsproces. Forud for den-

ne cyklus i det planetare liv og virke har indvielsesvejen fulgt en særlig vej, som den aldrig har 

fraveget. Jeg vil kort minde jer om denne vej, eftersom den har relation til disciplen, for at ty-

deliggøre det, der finder sted netop nu i denne særlige cyklus.  

 

Gennem hele menneskeevolutionens fortid trådte disciplen ind på indvielsesvejen på det tids-

punkt, hvor han blev i stand til at identificere sig med det subjektive gruppeliv (i den termino-

logi man nu engang anvendte i det samfund og den civilisation, han var del af) og med Det 

Ene Liv, der bor i alle former. Uanset hvilket bevidsthedsplan, disciplen var i stand til at identi-

ficere sig med på et plan over hans egen selvbevidsthed og erkende, at han i sin bevidsthed og 

personlighed fungerede som en enhed inden for et subjektivt gruppeliv, som selv var del af 

Det Ene Liv, trådte han ind på indvielsesvejen. Indvielsesprocessen fulgte de fem stadier, som 

I er bekendt med. For disciplen udgjorde de to første indvielser en gentagelsesproces, hvoref-

ter han gik videre til og bestod den indvielse, I kender som den tredje, oplysningen og forkla-

relsen, fjerde indvielse, korsfæstelsen, og endelig den femte indvielse, selve mesterstadiet. 

 

                                                
9 Se: Det ashramiske gruppeliv 
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Sådan har indvielsesvejen været; den eneste vej ad hvilken aspiranten gennem en bevidst 

forbindelse med Det Ene Liv kunne nå målet. Det var den vej, som blev skabt på det æteriske 

plan inden for selve det planetariske liv, og fokuseret ind menneskeriget (der, som I vil huske, 

udgør en syntese af alle naturrigerne), og som for alle civilisationer har været skildret af en 

gruppe disciple, der levede indvielsesberetningen. I jeres civilisation var det skikkelser som 

Mesteren Jesus og den gruppe, som formidlede og skildrede indvielsesvejen igennem sin histo-

rie. 

 

Notér jer disse fakta, jeg vil give jer her i eftermiddag. Denne samme tjeneste er blevet ydet 

enhver større civilisation siden det, man kan kalde tidernes morgen (for så vidt menneskehe-

den angår) af en discipel og hans særligt udvalgte grupper af indviede.  

 

På denne måde tjener menneskeheden ubevidst de lavere naturriger som del af det planetari-

ske liv ved inden for dette planetariske liv at være brændpunkt for hele Den Planetariske Lo-

gos’ indvielsesproces. I vil forstå den vældige betydning af dette i takt med, at jeres forståelse 

af selve indvielsesbegrebet vokser. Dermed vil I også nå til erkendelse af den rolle, menneske-

heden selv spiller i indvielsesprocessen. 

 

På nuværende tidspunkt i denne cyklus af vor Logos’ evolutionsproces, som vi knap nok har 

taget fat på, er indvielsesvejen blevet genetableret, forandret og ændret for at tjene den 

enorme bevidsthedsudvikling, der har fundet sted på alle områder af det planetariske systems 

liv, bevidsthed og virke. Den planetariske Logos er derfor i færd med at påtvinge din be-

vidsthed og dens legemer, sit eget liv og virke, en ny indvielsesrytme. Som en direkte respons 

på den hensigt, Han tjener og stræber imod, strømmer der fra selve planetens centrale, sty-

rende liv en ny impuls ind i det planetariske livs forskellige centre. I Shamballa er der ved at 

blive skabt en ny plan, en ny evolutionsplan, som i højere grad formidler den ny erkendelse af 

hensigten, som indbefatter alle naturrigerne. Inden for Hierarkiet søger man at forstå den nye 

formidling af planen, og Hierarkiets medlemmer søger igennem forenet, rytmisk aktivitet (som 

I har kaldt meditation) at bringe den ny erkendelse af formålet, den ny plan, i fokus inden for 

deres respektive Ashrammer. Hele Hierarkiet slår en ny tone an i sit forhold til menneskeheden 

og igennem den til de lavere naturriger. 

 

Inden undervisningen denne eftermiddag har der været givet mange vink til forskellige grup-

per og disciple i form af denne ny tankeformspræsentation af Visdommen med hensyn til den-

ne ændring i selve evolutionsprocessen, men frem til det nuværende tidspunkt i gruppelivets 

udvikling har det ikke været muligt at formulere dette emne på en klar måde. Det er ikke kon-

kret jer, der er årsag til, at dette nu er muligt. Tag ikke fejl af dette. Det er heller ikke selve 

det overordnede gruppeliv, der er årsag hertil. Det er selve udviklingen i menneskehedens 

evolution, hvor der er opnået en højere grad af samklang og en tættere forbindelse til hele 

Hierarkiet, som har gjort det muligt for de forskellige Ashrammer at kanalisere energi mere di-

rekte igennem de kanaler i deres Ashrammer, som er til rådighed for dem. I udgør ét af disse 

brændpunkter i min Ashram, hvor igennem jeg søger at formidle denne nye klarhed. 

 

Når Hierarkiet i sin egen forenede gruppebestræbelse søger at respondere på denne nye im-

puls, bliver der skabt og indgået forskellige planer, forskellige aftaler på Hierarkisk plan. Den 

plan, som I er involveret i, som har at gøre med den ny Synteseashram, udgør den overordne-

de bestræbelse. Den udgør på nuværende tidspunkt Hierarkiets højeste bestræbelse. Som re-

spons på den ny erkendelse af hensigten, som Den planetariske logos har opnået, har første-, 

anden- og syvende stråle-ashrammerne som helhed indvilget i, igennem en indvielsesproces 

på hierarkisk- og ashramisk plan, at forene deres hensigt, bevidsthed og aktivitet – deres 
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energi, kraft og stof – på en sådan måde, at de ved hjælp af denne syntese kan formulere (og 

således skabe i bevidsthed og stof) den ny indvielsesvej igennem menneskeheden og føre den 

ind i planetens liv og virke. 

 

I vil ikke på nuværende tidspunkt være i stand til at nærme jer en forståelse dette, den betyd-

ning ændringerne af dette indebærer med hensyn til selve evolutionsprocessen. Tonekvaliteten 

i den ny ashramiske bestræbelse; den lyd, den slår an på sit eget plan og i den menneskelige 

bestræbelses tre verdener, er syntesens lyd. Tænk eksempelvis over, at der i dag findes ek-

sempler på alle de stadier i evolutionsprocessen, som menneskeheden passerer igennem – fra 

dyremennesket til discipelskabet. Vi finder disse eksempler både i og uden for den menneske-

lige familie, dvs. både i det ydre liv og virke og i det ydre organiserede liv. Tænk desuden 

over, at alle disse forskellige evolutionsstadier findes side om side, på samme tid, i menneske-

heden, hvor de kommer til udtryk igennem menneskehedens liv og virke. Dette har aldrig tidli-

gere været muligt (eller endog tænkeligt) i hele menneskehedens historie! 

 

Når I ser jeres verden i dag, er I tilbøjelige til at blive skræmte over de mange modstridende 

beskrivelser af tilværelsen, som ikke synes at passe med hinanden, men dette bebuder allige-

vel mere vækst og udvikling og flere muligheder for Den Planetariske Logos end nogensinde 

før i menneskehedens udviklingshistorie på denne planet! 

 

Tænk nu for en stund, (hvis I kan se bort fra de former, der adskiller dette udtryk for evolutio-

nen), muligheden for en syntese. Forestil jer muligheden af en bevidsthed – ikke individuel, 

men en gruppebevidsthed – der er i stand til igennem et æterisk netværk at trænge ind i hele 

denne evolutionsoplevelse og skabe en syntese af den. Sæt denne mulighed i relation til selve 

indvielsesvejen, og I vil begynde at forstå det, som er ved at blive skabt i dette halscenter, 

hvor selve Planen udfoldes. 

 

Betragt jeres egen bevidsthed, hvor I først har opnået gruppebevidsthed og som et resultat 

deraf har påbegyndt en gruppeindvielsesbestræbelse. Forestil jer derefter en syntese af alle 

stadierne i evolutionsprocessen, som de kommer til udtryk i verden, og den måde de kommer 

til udtryk igennem menneskeheden. Prøv at forestille jer at opleve det bevidsthedsstadie, der 

kun ligger lidt over dyremenneskets, og bevæg jer igennem (men stadig i en synteseforståelse 

og -oplevelse) fra dette stadie og frem til det egentlige discipelskab. 

 

Nu vil jeg bede jer holde en kort pause; ikke mere end ti minutter, hvorefter jeg vil vende til-

bage med mere undervisning. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Inden jeg tager fat på formidlingen eller nedtrapningen af denne lektion, vil jeg bede jer over-

veje det nye mål for indvielse, som jeres Synteseashram fokuserer ind i menneskeheden. Visi-

onen om Mesterstadiet, som indtil nu har nået menneskeheden gennem det æteriske netværk, 

og den indvielsesberetning, som er blevet formuleret inden for dette netværk, har været visio-

nen om et enkelt, fuldkomment menneske, der har overvundet døden. Dette har været symbo-

let på opnåelse af Mesterstadiet. 

 

Det nye mål, som er meget vanskeligt på nuværende tidspunkt at formidle til jer i ord, så I 

kan forstå det (men som jeg alligevel her vil forsøge), er en telepatisk forbundet menneske-

hed, som har fået indblik i, og i et glimt har oplevet og overvundet, den langtrukne evolutions-

proces i formverdenen. Kan I fange denne nye vision, hvor menneskeheden oplever syntesen 
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af bevidsthedens evolutionære proces og derigennem mestrer formen? Hvilke stadier består 

den ny proces af, der kulminerer i denne afsluttende opnåelse af Mesterstadiet? De er funda-

mentalt forskellige, men udgør alligevel på samme tid en syntese af den gamle indvielsesvej, 

som den har været kendt til alle tider.10 

 

Det er nærmest umuligt at konkretisere dette yderligere på nuværende tidspunkt. Det kan ikke 

defineres som hverken første-, anden-, tredje-, fjerde- eller femte indvielse, for der er tale om 

én indvielse. Det er en syntese af den gamle vej. Det er én indvielse, som er en bevidstheds-

oplevelse fra begyndelse til slutning, og som på nuværende stadie af indvielsesprocessen, som 

etableres af den ny Synteseashram, ikke kan skildres i symbolsk form. 

 

Tænk på Ashrammens arbejde med at etablere den ny indvielsesproces, som igennem en 

gruppebestræbelse vil ændre selve menneskehedens evolution. Alle disciple, som tidligere søg-

te indvielse, kunne finde vejen inden for sit eget samfund og sit eget æteriske netværk og 

derpå følge denne vej, uanset hvilken lære eller filosofi, der var grundlaget for den. 

 

Den ny indvielsesvej er ikke blevet etableret i menneskehedens bevidsthed og æteriske ener-

gistruktur. Det er jeres opgave. Den ny Synteseashrams bestræbelse på dens eget plan består 

i at etablere en ny indvielsesvej og igennem denne inkarnerede gruppe at skildre den, grund-

lægge denne vej for og inden for både den menneskelige bevidsthed og virke. 

 

I bevidstheden fungerer I altså, når I er inkarneret (og her mener jeg hele den ashramiske 

gruppes inkarnerede bevidstheder), som et bevidsthedsfrø, der sås i menneskehedens be-

vidsthed. I hele jeres energi, kraft og stof er I den ny indvielsesvej, som er ved at blive etable-

ret i menneskeheden. Det vil jeg gerne have, at I tænker over. Det er derfor, at indvielse som 

et begreb, og forståelsen af dette begreb, er af afgørende betydning for alle bevidsthedsenhe-

der, der deltager i denne ashramiske bestræbelse. Forstår I det, og er der spørgsmål på nuvæ-

rende tidspunkt? 

 

RFG: Hvorfor er denne nye måde nødvendig? Er vi bagud i forhold til evolutionsplanen … 

 

Den nye måde er nødvendig. RFG, når du siger ”nødvendig”, anskuer du det fra en noget ne-

gativ synsvinkel. Den nye indvielsesvej, den ny vej, er resultatet af en kolossal evolutionær 

vækst af varierende grad, som har fundet sted fra den højeste bevidsthedstilstand inden for 

det planetariske liv og virke til den laveste. I de sidste 2500-3000 år har Den Planetariske Lo-

gos (og dette indbefatter alt liv og al bevidsthed) gjort kolossale fremskridt og gennemgået en 

kolossal vækst; faktisk så stor, at han bevægede sig væk fra de gamle karmiske bånd til helt 

nye udviklingsmuligheder, som ikke nødvendiggør den lange, lange prøvelsernes og erfarin-

gernes vej, hvor modsætningernes par skal balanceres, som i fortiden har kendetegnet Hans 

udvikling. Det er en gigantisk sejr og samtidig en vældig mulighed. Det er denne bevidste ind-

vielsesproces, Den Planetariske Logos er optaget af på sit eget kosmiske plan. Og den har en 

mere vidtrækkende betydning for hele kosmos, end jeg på nuværende tidspunkt er i stand til 

at formidle til jer. 

 

LNJ: Idéen er altså, at vi bevidsthedsmæssigt skaber en ny indvielsesvej? 

 

I bevidsthed og i stof – ja, det er korrekt. 

 

                                                
10 Se Sjælens natur, lektion 40, af Lucille Cedercrans 
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LNJ: Betyder dette så, at vor indvielsesbestræbelse i sidste instans vil udmøntes i skabel-

sen af en ny vej? 

 

Helt afgjort, ja. 

 

DPF: Var det i virkeligheden ikke det, Jesus mente, da han sagde, at ”markerne er alle-

rede klar til at blive høstet”? Hvis man dengang havde forstået det, havde det vel ikke 

været nødvendigt at gennemleve den udviklingsproces? 

 

På en måde formåede Mester Jesus, da han beskrev den gamle indvielsesvej, at bringe den til 

kulmination. 

 

LNJ: Når vi taler om den ny udviklingsvej, betyder det altså helt konkret, hvis man ser på 

gruppens bevidsthedsudvikling i forhold til Logos’ formål, at uanset hvor mange inkarna-

tioner, det måtte tage for gruppen at etablere den ny vej, vil der ikke desto mindre 

komme et tidspunkt, hvor den vil virkeliggøre denne vision? 

 

Helt bestemt! 

 

LNJ: Og så vil det være muligt for menneskeheden at betræde den? 

 

Afgjort ja. Eller for en hvilken som helst gruppe, der aspirerer imod indvielse. 

 

ARS: Man ville være klar over, hvad man stræbte efter? 

 

Det er korrekt. 

 

 LNJ: Så i dag har vi altså et mål at gå efter, og en slags syntese af de to Veje? 

 

Ja. Jeg kunne tænke mig at præcisere emnet yderligere i forhold til den konkrete proces, der 

er tale om. Denne nye udviklingsvej er en proces, der frembringer den endelige åbenbaring, 

eller hvor det endelige mål nås. 

 

Jeg vil derfor bede jer betragte syntese ud fra denne synsvinkel. Vi vil betragte den fra forskel-

lige synsvinkler i løbet af undervisningen, men her til eftermiddag og den næste tid beder jeg 

jer betragte syntese (eller opnåelsen af den) fra en synsvinkel, der opfatter stoffets styrede 

bevægelse som en årsagsfaktor frem for blot som en virkning. Ved hjælp af dette begreb og 

igennem anvendelse af syntesens energi anvendes og udnyttes tid og rum til at fremme evolu-

tionsprocessen og øge dens vækst til en stadig højere vækst frem til det punkt, hvor hele evo-

lutionsprocessen (bevidsthedens udvikling) til sidst erkendes i ét øjeblik. Forstår I det? 

 

LNJ: Kan man sige, at anvendelsen af tid og rum er del af den inkarnerede bevidstheds 

natur? 

 

Ja, det er korrekt. Eksempelvis måtte alle disciple, alle indviede og okkultister, når man ser på, 

hvordan evolutionen forløber og må forløbe for menneskeheden (og her taler jeg om fortiden, 

ikke nutiden) arbejde inden for tidens og rummets begrænsning, eftersom menneskeheden var 

fanget inden for disse begrænsninger. Se nu menneskeheden i dag, hvordan den ikke længere 

er begrænset af tid og rum. 
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Vi finder tydelige tegn på gennembrydelsen af denne form i det moderne samfund, hvor tiden 

har transcenderet den rumlige dimension. Den menneskelige bevidsthed er således ikke læn-

gere fastlåst i tidens og rummets dimensioner, selvom menneskeheden endnu ikke har forstå-

et denne kendsgerning i sin helhed. Alligevel holder tidens og rummets dimension ikke længe-

re menneskets bevidsthed fangen. Det er derfor muligt som resultat af dette gennembrud 

(der, som vi må huske, har sin årsag i Den Planetariske Logos’ vækst) at øge evolutionspro-

cessen på en sådan måde, at de gamle former, som tidligere var nødvendige for evolutionen, 

nu ikke længere er det. 

 

Stoffets bevægelse kan kontrolleres i en sådan grad (og det er et udtryk for den ashramiske 

videnskab bag den nye bestræbelse), at selve formen bliver en årsagsfaktor i bevidsthedens 

evolutionære udvikling. Det vil sige, at Ånden gennemtrænger stoffet i en sådan grad, at den 

påtvinger stoffets bevægelse en helt ny rytme. På den måde øges bevidsthedens udvikling i en 

sådan grad, at de gamle former, som tidligere var nødvendige i evolutionen, nedbrydes af stof-

fets egen konstant forøgede vibrationsfrekvens. Når en stofforms vibrationsfrekvens øges ud 

over et vist punkt, opløses formen. Det er dét, der sker. Den nye indvielsesproces skaber en 

højere frekvens, en højere hensigt, i det stof, som alle former består af, og derved øger det 

stoffets vibrationsfrekvens. Samspillet mellem Ånd (eller formål) og stof (eller tanke) gør det 

således muligt for bevidstheden på et øjeblik at erkende på en firdimensionel måde, hvad det 

tidligere ville have taget mange inkarnationer at udvikle.  

 

Når hensigt, den ny frekvens, som rummer en stærkere hensigt, anvendes i forhold til stoffet i 

det allerede bestående indvielsesmønster (den gamle indvielsesvej), det stof, der skabte den-

ne særlige form eller denne vej, der består af mange former – når det øges i vibrationsfre-

kvens, destrueres den gamle indvielsesvejs frekvens, og den ny vej træder i stedet, så der 

fremover vil være én indvielse i stedet for som tidligere fem; én indvielse, der – set fra et hie-

rarkisk synspunkt – kan tages i løbet af en periode eller cyklus på tre inkarnationer i modsæt-

ning til de mange, det førhen tog.  

 

Ydermere gælder, at eftersom denne indvielsesproces er en gruppebestræbelse, vil dens virk-

ning på den menneskelige bevidsthed i sig selv accelerere hele menneskehedens udvikling. 

Den påvirker stoffets vibrationsfrekvens på den menneskelige bestræbelses tre planer. Forstår 

I det? 

 

RFG: Atomenergi og uran og alle den slags ting, som vibrerer på et højere frekvensni-

veau, bliver påvirket af den, gør de ikke? 

 

Jo, men det emneområde anser jeg ikke for relevant for gruppen at beskæftige sig med på nu-

værende tidspunkt. 

 

BWS: Er det ikke rigtigt, at menneskeheden ikke længere er det uopdragne barn, som 

må følge indvielsesvejen via en symbolsk forståelse, eftersom videnskaben har bevist, at 

der findes noget, som vi må bringe til udtryk? 

 

Jo. Og dette bringer mig videre til næste emne, som jeg vil formidle, vedrørende indvielse og 

den ny indvielsesproces. 

 

Der er tre overordnede begreber i den ny indvielsesproces. Disse begreber og den energi, der 

ligger bag dem, må anvendes af aspiranten, fra han påbegynder processen, til den er fuldbyr-
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det på det tidspunkt, hvor han træder ud af tidens, rummets og formens begrænsende dimen-

sion og ind i virkelighedens verden.  

 

Disse begreber er: 

 

1. Videnskaben om indtryk (og jeg vil foreslå, at I alle studerer og mediterer over det-

te emne, som det fremstilles i bogen Telepati11 

 

2. Legemliggjort respons, (som igen er videnskaben om legemliggjort respons)12 

 

3. Videnskaben om pålagt rytmisk kontrol13 

 

Der er meget, jeg gerne vil formidle til jer vedrørende disse tre begreber, og det vil jeg tage 

fat på i eftermiddag. Jeg vil derfor bede jer tage en lille pause mellem aktiviteterne, men ikke 

mere end 10 minutter. Herefter vender jeg tilbage. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Vi vil begynde eftermiddagen med at studere videnskaben om indtryk; først og fremmest, som 

altid her i gruppen, i forhold til Ashrammens gruppeliv. Jeg har tidligere fortalt jer, at når et 

kausallegeme opløses af den indviede, som har forladt sit individuelle kausale fokus til fordel 

for det, jeg på nuværende tidspunkt vil kalde et ashramisk, kausalt brændpunkt, bliver energi-

en, kraften og stoffet fra dette tidligere kausallegeme en del af Mesterens udstrålende æteri-

ske lyslegeme, som er Ashrammens brændpunkt, og som strømmer ud fra dens center til peri-

ferien. På den måde skabes Ashrammens æteriske lyslegeme, (inden for hvilket alle Ashram-

mens individuelle kausallegemer er forbundet med hinanden). Alle Ashrammens bevidstheds-

enheder er i større eller mindre grad, afhængig af den enkelte Sjæls udviklingsniveau, telepa-

tisk forbundet med hinanden. Det medium, hvorigennem indtrykkene formidles på dette ni-

veau, er selve Ashrammens æteriske lyslegeme, som er Mesterens æteriske udstråling. Forstår 

I det, og er der spørgsmål på nuværende tidspunkt?  

 

LNJ: Hvis det er tilfældet, hvad sker der så, når det individuelle kausallegeme opløses? 

 

LNJ, prøv at forstå, hvad det betyder. Når det individuelle kausallegeme opløses, har be-

vidstheden bevæget sig fra et individuelt kausalt fokus til gruppens eller Ashrammens fokus. 

Den energi og kraft og det stof, som dette individuelle kausallegeme bestod af, bliver absorbe-

ret af Ashrammen og bliver en del af dens æteriske lyslegeme. Dette er et udtryk for det op-

stegne tredje aspekt. Når energien, kraften og stoffet frigøres igennem gennembrydelsen af 

kausallegemet, bliver den optaget af det større legeme, det æteriske lyslegeme, som Ashram-

men er indeholdt i. 

 

LNJ: Dette æterlegeme vokser, eller vil vokse, i overensstemmelse med skiftet fra det 

individuelle kausale fokus til Ashrammens fokus. Det er en ting i vækst.  

 

                                                
11 Telepathy af Alice A. Bailey, Lucis Publishing Company, New York (på dansk: Telepati, Esoterisk Center Forlag) 
12 Det er ikke udgiverne bekendt, hvorvidt disse begreber blev diskuteret på et senere tidspunkt i andet materiale, 
som ikke er tilgængeligt for os. Vi kan imidlertid anbefale bogen Telepati (som der ovenfor henvises til), som indehol-

der mange af de samme begreber. 
13 Videnskaben om pålagt rytmisk kontrol behandles i Sjælens natur af Lucille Cedercrans, lektion 33 
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Ja, det er korrekt. Husk, at det ashramiske kausallegeme er Mesterens æteriske lyslegeme. 

Det er dette, som gennemtrænger og forbinder Sjælens kausallegeme med Ashrammen. Dette 

er Det Ene Liv, hvori de alle lever, røres og er. Dette liv er på sin side indeholdt i Kristus’ æte-

riske lyslegeme. Forstår I det? 

 

Det er således Mesterens æteriske lyslegeme, Ashrammens kausallegeme, som er det medie, 

der formidler indtryk mellem Ashrammens bevidstheder. Det er dette medie, der inden for 

Ashrammen muliggør det, I kalder telepatisk forbindelse eller tankeoverføring. Inden for Ash-

rammen anvender Sjælsbevidstheden dette og andre ashramiske medier til at udveksle indtryk 

med sine gruppebrødre. 

 

Idet Mesteren cyklisk via sin meditation retter opmærksomheden mod Ashrammen, sætter han 

hele redskabet til formidling af indtryk, hele Ashrammens kausallegeme, hele sit æteriske lys-

legeme i ... (jeg vil anvende denne særlige formulering), sætter han hele det ashramiske red-

skab for telepatisk rapport i Ashrammens liv og virke i forbindelse med sin fokuserede hensigt 

og plan.  

 

Det sker cyklisk, idet han i sin egen meditation træder ind i en tilstand, hvor han koordinerer 

sit redskab (Ashrammen) med den overskyggende Ånd, som han har vendt sin opmærksom-

hed imod.  

 

På denne måde bliver Planen og dens udførelse, således som den relaterer sig til Ashrammen i 

en given cyklus, præget ind i Ashrammens æteriske lyslegeme. Den præges ind i helheden, ind 

i hele redskabet for telepatisk rapport. 

 

Den enkelte Sjæl i Ashrammen modtager, inden for egne rammer og funktion, cyklisk (igen-

nem meditation) i overensstemmelse med evner og formåen disse indtryk, som han bringer i 

anvendelse inden for sit eget kausallegeme og inden for sit eget subjektive gruppeliv i Ash-

rammen ud fra den måde, hvorpå han forestiller sig, at denne fokuserede hensigt kan realise-

res i overensstemmelse hans egen relation til Det Ene Liv.  

 

På denne måde projicerer Mesteren igennem Ashrammens kontaktmedium de indtryk, han øn-

sker at indprente i Ashrammens bevidsthed. Alle sjæle modtager indtryk og realiserer disse in-

den for sit eget kausallegeme i form af forestillede handlinger og inden for den subjektive 

gruppeenhed, den enkelte Sjæl tilhører i Ashrammen. Det vil sige, at uanset hvilken udvik-

lingsgrad den overskyggende Sjæl har opnået, modtager den, hvis den fungerer inden for Ash-

rammens periferi, i større eller mindre grad indtryk fra Mesteren, som er Ashrammens midt-

punkt. Sjælen er derudover i telepatisk forbindelse med de Sjæle, som udgør den subjektive 

gruppeenhed inden for Ashrammens liv, og samarbejder med dem telepatisk, hvor de tjener 

en bestemt funktion inden for det ashramiske gruppeliv. 

 

Naturligvis vil den Sjæl, som netop er trængt gennem Ashrammens periferi, ikke opfatte disse 

indtryk med samme klarhed eller forståelse, hvormed de oprindeligt blev formidlet via det ash-

ramiske redskab, som eksempelvis den Sjæl, der befinder sig tættere på Ashrammens cen-

trum. Men de modtager begge de projicerede indtryk. Ashrammens samlede sjæleliv står der-

for ud fra et gruppesynspunkt i telepatisk forbindelse med Mesteren. Er der nogen spørgsmål 

her? 

 

FNF: Er det muligt, at de i denne telepatiske forbindelse kommunikerer med hinanden? 
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Disciple, som fungerer inden for en subjektiv gruppeenhed udveksler helt afgjort idéer. Ud-

vekslingen mellem Mesteren og hans gruppe finder for det meste sted som en gruppeaktivitet 

frem for som det, I vil kalde individuel basis. Forstår I det? Det er samme indtryk, der er tale 

om. 

 

Husk, som jeg har sagt tidligere, at hele den telepatiske mekanisme sættes i levende bevæ-

gelse. Mesteren indpræger i den Planen eller hensigten på den måde, den har relation til Ash-

rammen i den givne cyklus. Det er derfor samme indtryk, der vibrerer gennem hele det ash-

ramiske kausallegeme. Den enkelte Sjæl modtager dette indtryk, fortolker det og omsætter 

det i aktivitet i henhold til sin udviklingsgrad, plads og funktion. 

 

FNF: Er det muligt, at han på baggrund af sine egne fortolkninger og i den måde, han vi-

deregiver det til dem, der er under ham, kan fortolke indtrykkene på en forkert måde? 

 

Glem ikke, at ligesom I selv er inkarnerede bevidstheder, og ligesom Mesteren på sit eget plan 

selv er under udvikling, på samme måde er Ashrammens sjælsbevidsthed det. Så selvom der 

ikke finder det, I på nuværende tidspunkt fra jeres synspunkt ville kalde en fejlfortolkning 

sted, så findes der ikke desto mindre en højere fortolkningsevne i sjælsnaturen, som selv er 

under udvikling. Forstår I, en forkert fortolkning er, set fra jeres synspunkt, en forkert fortolk-

ning. Det kunne ikke eksistere inden for Ashrammen.  

  

FNF: Det vil sige, at det indtryk, som jeg modtager (fra oven), formulerer og sender ud, 

dét kan jeg altså ikke fremstille på en forkert måde? 

 

Du har ikke helt forstået begrebet. Husk på, hvad jeg sagde. Mesteren sætter igennem de pro-

jicerede indtryk hele den telepatiske mekanisme i bevægelse. De opfanges af alle Sjæle ud fra 

deres udviklingsgrad, plads og funktion. Det betyder altså ikke, at en idé er blevet opfanget af 

én bestemt Sjæl, som derefter har videreformidlet den til andre Sjæle. Det er ikke sådan, at 

videnskaben om indtryk anvendes på ashramisk plan. Mesteren sætter hele den telepatiske 

mekanisme i bevægelse, når han projicerer sine idéer. Hver sjæl er opmærksom gennem dette 

medium. Den enkelte Sjæl modtager den projicerede idé og skaber herefter sin egen forestil-

ling og omsætter den til handling inden for sit eget kausallegeme og (i samarbejde med sine 

gruppebrødre inden for sin subjektive gruppeenhed) i en planlagt aktivitet, som ikke handler 

om at overføre indtrykket til andre inden for Ashrammen, men som er udtryk for en bestræ-

belse på at respondere på den idé ved at legemliggøre det, som Mesteren har projiceret. Det, 

som har forbindelse til den inkarnerede bevidsthed, og som er udtryk for Ashrammens tjene-

stebestræbelse igennem den inkarnerede gruppe. Den enkelte Sjæl modtager indtrykket i 

overensstemmelse med sin udviklingsgrad, plads og funktion og sætter det derpå i aktivitet i 

sit eget kausallegeme, og søger herefter at nedfælde det igennem den inkarnerede bevidsthed 

og dens redskab til en tjenesteaktivitet, som den inkarnerede bevidsthed anser for en tjene-

stehandling. Forstår I det? 

 

RFG: Det er altså hans vision af Planen? 

 

Ja, i en vis betydning er det hans opfattelse af den. 

 

STS: Er det et udtryk for overskygning, når et menneske opfanger en lektion måske en 

uge i forvejen? 
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Ja. Det er et udtryk for den grad, den overskyggende Sjæl er i stand til at nedfælde den idé, 

den har modtaget i sin inkarnerede bevidsthed. 

 

KCR: Du bliver ved med at tale om det arbejde, den enkelte Sjæl har i Ashrammen. Er 

denne funktion udtryk for den måde, hvorpå disse idéer projiceres ind i den inkarnerede 

bevidsthed? Er det dét, det går ud på? Eller udfører den enkelte sjæl også andet arbejde?  

 

Det indbefatter dette; og ja, den er beskæftiget med andet arbejde, og det er inkluderet i den 

enkelte Sjæls funktion. 

 

LNJ: Så det vil sige, at vitaliseringen af det ashramiske netværk altid sker ud fra en be-

stemt hensigt eller plan og dermed så at sige er udtryk for Mesterens måde at kommuni-

kere på? 

 

Ja, det er korrekt. 

 

Vi ser altså, at Sjælen i Ashrammen er beskæftiget med videnskaben om indtryk på tre måder: 

 

 

1. Det er Sjælens opgave så klart som muligt at modtage de idéer, der projiceres af 

Mesteren inden for Ashrammens kausallegeme 

 

2. Det er Sjælens opgave at omsætte (dvs. fortolke på sit eget niveau) dette indtryk 

til en relateret, subjektiv bestræbelse eller aktivitet i samarbejde med sine gruppe-

brødre 

 

3. Sjælen er optaget af selv at blive en formidler og overføre det indtryk til sin inkar-

nerede bevidsthed og dens redskab, som den har modtaget og fortolket. 

 

Den instruktion, som I modtager i dette forløb, hvordan opfatter I den? Det sker igennem ind-

tryk. Men hvordan anvender vi videnskaben om indtryk? Først modtager I instruktionen som 

Sjæl, hvor den hensigt, det begreb, det indtryk, jeg projicerer inden for kausallegemet, mod-

tages, opfanges og fortolkes af jer. Dernæst modtager I indtrykket fra jeres egen Sjæl, tanke-

sind og hjernebevidsthed, hvor I som Sjæl på det ashramiske plan nedfælder dette indtryk i 

den inkarnerede bevidsthed. Endelig modtager I indtrykkene igennem den station, der funge-

rer som mellemled inden for jeres subjektive gruppeenhed. I er hver især som Sjæl, overskyg-

gende Sjæl inden for Ashrammen aktive under en projektion som denne. Forstår I det? 

 

Det, I faktisk foretager jer på dette niveau, i dette øjeblik, formidles eller iklædes form og for-

muleres af stationen i et samarbejde mellem jer og mig. Forstår I det? Jeg opfordrer jer til at 

meditere over dette. 

 

ARS: Du formulerer, hvad vi allerede ved?  

 

De indtryk, I får og fortolker, og som I projicerer ned i den inkarnerede bevidsthed og dens 

redskab. 

 

LNJ: Men det virker ikke, som om vi modtager indtrykkene via vor egen Sjæls tankesind 

eller hjernebevidsthed. 
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Ikke på nuværende tidspunkt, nej.  

 

RFG: De idéer, du fortolker, giver vi form. Var det det, du sagde? 

 

Ja, det er korrekt. 

 

LNJ: Hvis vi forstår dette med vores hjernebevidsthed, vil det da hjælpe Sjælen, eller er 

den i stand til at fungere, selvom den ikke kan … 

På sit eget plan er Sjælen udmærket i stand til at fungere, men dens bestræbelser består nu i 

at virkeliggøre disse indtryk og i dens evne til at agere som en formidler og nedfælde det til 

den inkarnerede bevidsthed og igennem bevidsthedens redskab, som den har fortolket. 

 

KCR: Så når vi beder om mere af det, vi modtager i dette forløb, så hjælper vi faktisk 

Sjælen i dens arbejde som formidler? 

 

Ja, men det er ikke sådan, at I spørger efter mere. I modtager idéer ud fra jeres evne til at re-

spondere via legemliggørelse.    

 

Jeg vil nu slutte undervisningen for i eftermiddag, da I har modtaget alt, hvad I på nuværende 

tidspunkt kan rumme i jeres bevidsthed for denne gang.  

 

Tak for jeres opmærksomhed og samarbejde. Jeg vil rose jer for jeres modtagelighed og for 

den tjeneste, I yder i Ashrammens samlede arbejde igennem jeres individuelle bestræbelser. 

Endnu engang tak.  

 

MIN FRED ER MED JER
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Kapitel 5 
 

Gruppecentre 

 

Eksternaliseringen af den ashramiske gruppeenhed; 

Hoved-, hals-, hjerte- og syntesecentre; 

Et fysisk center; 

Meditation på centrenes funktion; 

Aurisk indflydelse; 

Integration af gruppecentrene 

 

Hierarkiet arbejder i dag på at eksternalisere en ashramisk gruppe, en ashramisk bevidsthed, 

på Jorden. Det søger at skabe en ydre tilsynekomst af en inkarnation af Kristus igennem et 

grupperedskab. Denne gruppe vil ikke bestå af nogle få individer i ét lokale, i én by, i én stat, i 

én del af verden. Den vil bestå af en gruppe, som igen består af alle de disciple over hele ver-

den, der responderer på Planen, og som i deres respons bevidst indvier sig i den hierarkiske 

bestræbelse. 

 

Hvis I er i stand til at forstå, hvad der kan finde sted i den bevidsthed, som menneskeheden 

udgør, og hvis I kan respondere på visionen om det, der kan gøres, har I indviet jer selv i den 

hierarkiske bestræbelse. 

 

Hierarkiet – Visdommens, Forståelsens og Kærlighedens lys – overskygger menneskeheden og 

søger en dør, hvorigennem den kan træde ind i den menneskelige bestræbelses tre verdener. 

Denne dør vil være en gruppe; en gruppe, hvis bevidsthed er i så høj grad af samklang med 

Planen, at ting som menneskelig svaghed og menneskelige fejl, (selvom de kan forekomme), 

ikke influerer på skabelsen af denne dør. 

 

Når denne gruppe skabes i menneskeheden (en stor gruppe, som omfatter hele verden, og 

som bevidst arbejder og responderer på de hierarkiske impulser) og integreres til et modtage-

ligt fokus for Planen, vil Planen nedfældes i menneskeheden og åbenbare sig igennem alle be-

vidstheder og alle former i hele menneskeheden. 

 

At opbygge denne gruppe i den ydre verden er noget vanskeligt, fordi den skal fungere inden 

for nye rammer. Gruppen vil fungere uden en synlig leder og uden nogen synlig organisation. 

Det enkelte medlem eller den enkelte gruppeenhed må respondere på Planen og igangsætte 

de aktiviteter i sit ydre liv og virke, som vil manifestere Planen; men uden en central leder og 

uden nogen til at anvise gruppens aktiviteter må det enkelte medlem arbejde som Sjæl. 

 

Der, hvor det enkelte individ og de enkelte grupper af individer responderer på Planen og stil-

ler sig til rådighed for træning, vil de modtage denne træning. Deres bevidsthed vil modtage 

de sandhedens indtryk, som de er modtagelige for. På denne måde vil der blive manifesteret 

en ny ashramisk bevidsthed i den menneskelige bestræbelses tre verdener, som vil udvirke sin 

magi i det menneskelige bevidsthedsaspekt. 
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Gruppecentre 

 

Den overordnede gruppe udgør i sig selv en enhed. Det er en discipel, som i menneskeheden 

tjener en særlig ashramisk plan. Som det er tilfældet for alle disciple, har den en central struk-

tur, som den anvender i overensstemmelse med planen lige som et hvilket som helst bevidst, 

intelligent, tænkende væsen. 

 

Denne struktur er skabt igennem tidligere tilknytning. Grupper af Sjæle inkarnerer og diskar-

nerer sammen, og i løbet af deres liv skaber de dé forhold, som de er karmisk forpligtet til at 

tjene. Denne type relation er fuldstændigt forskellig fra alle andre relationer. Sjælens bånd er 

så stærkt, og erkendelsen af en fælles tjeneste karma så stærk, at den vil drage disse menne-

sker sammen trods mægtige forhindringer på personlighedens plan. Trods gnidninger i person-

lighedens verden vil de holde sammen og til sidst nå frem til en holdning af samarbejde, der 

bygger på gensidig kærlighed og forståelse. 

 

Inden for gruppen er der visse karmiske relationer, som er af en anderledes beskaffenhed. De 

udgør en kilde til vanskeligheder, indtil de accepteres og forstås af alle medlemmer af gruppen 

og herefter tillader alle at indtage deres rette relation til alle andre individer og til helheden. 

 

Disse relationer afgøres af flere forhold: 

 

 Det særlige erfaringsområde, som Sjælen har tilbragt mest tid med og dermed erhver-

vet visse evner, og som den samtidig har skabt en karma indenfor, som må udlignes i 

løbet af denne tjeneste 

 

 Den enkelte Sjæls strålesammensætning og den deraf følgende træning, som den tidli-

gere har modtaget 

 

 Den relative udvikling hos den inkarnerende bevidsthed og den deraf følgende polarise-

ring af bevidstheden. 

 

De karmiske relationer inden for en gruppe kan karakteriseres som følger: 

 

 1. Gruppens leder. 

 

Dette individ vil udgøre gruppens hovedcenter og vil bidrage med den første stråle-energi, der 

vil sætte gruppen i stand til at fuldføre sit formål. 

 

 2. Gruppens vogtere. 

 

Disse kan udgøre et vilkårligt antal individer, hvis erfaring har forsynet dem med den visdom, 

som er nødvendig til at balancere lederens energier, som til tider kan savne den fornødne 

skelneevne. Det er disse disciple, som støtter lederen, der uvildigt giver råd til alle gruppens 

medlemmer, og som bringer den kærlighed-visdom ind, som holder gruppen sammen som 

gruppe. De udgør gruppens hjertecenter. 

 

 3. Gruppens PR-funktion. 

 

Her er der tale om de disciple, som udgør det primære kontaktpunkt mellem gruppen og de 

omgivelser, hvori gruppen tjener. De formidler det intelligente aktivitetsaspekt, i den form det 
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er nødvendigt, fra gruppen til dem uden for gruppen. De er ansvarlige for rette relationer mel-

lem gruppen og omverdenen, idet de gør den ydre verden opmærksom på gruppens eksistens. 

De fungerer som gruppens halscenter. 

 

 4. Kernen i gruppen. 

 

Her er der tale om den subjektive gruppe, som består af gruppens leder og et eller flere med-

lemmer af hver af de andre gruppecentre. Sammen fungerer de som gruppens tankesind, der 

formidler Sjælens lys til hjernebevidstheden. Det er dem, som gør den form mulig, hvorigen-

nem gruppeudtrykket kan manifesteres. 

 

Når I fornemmer en karmisk relation på personlighedens plan eller en forhindring for manife-

stationen af rette grupperelationer, så erkend, at den kan udlignes igennem anvendelse af 

guddommelig kærlighed og erkendelsen af broderskab. Enhver anden relation end broderskab 

er overfladisk og i bedste fald surrogat for det virkelige. 

 

Etablér en relation af broderskab med hele menneskeheden og oplev fred. Acceptér det an-

svar, som følger af jeres nuværende relationer, for I har i en vis forstand gjort jer berettiget til 

dem, så skab med kærlighed i jeres hjerte rette relationer inden for jeres gruppe, i relation til 

jeres omgivelser og hele menneskeheden.14 

 

Den første funktion i ethvert center er dens særlige identifikation. For at tydeliggøre dette vil 

jeg bede jer overveje, hvad det er, centrene i det samlede gruppeliv fokuserer? Hvad er det, 

de er fokus for? 

 

Gruppens hovedcenter 

 

Hovedcenterets funktion er at bringe den integrerede energi, kraft og stof i den guddommelige 

hensigt, den guddommelige kraft og den guddommelige vilje i fokus med henblik på at skabe 

og fastholde relationen til den overskyggende Sjæl. 

 

Det tilvejebringer den syntesens tone, som er nødvendig for overskygningen. 

 

Igennem hovedcenteret bringes energien i gruppelivets hovedcenter i samklang med den over-

skyggende guddommelige plan og bringes desuden i vertikal, men nedadgående samklang 

med den inkarnerede bevidsthed. 

 

I det overordnede gruppeliv formulerer hovedcenteret planen for så vidt angår dens relation til 

gruppen som helhed. Det søger at styre energien i denne tankeformspræsentation af Visdom-

men i overensstemmelse hermed. Det holder hensigten. 

 

Denne hensigt modtages både individuelt og kollektivt af den samlede gruppe i overensstem-

melse med dens påkaldelse af det guddommelige formål. Dets funktion afhænger af hele grup-

pens påkaldelse, idet hovedcenteret ikke bringes i aktivitet, førend den inkarnerede bevidsthed 

kalder det i aktivitet. 

 

I har det, som overskygger, det som bor i, og det som manifesterer personligheden. Hoved-

centeret er det, som overskygger; hjertecenteret er det, som bor i; og halscenteret er selve 

                                                
14 Fra Sjælen og dens redskab af Lucille Cedercrans, lektion 14, side 88-90 
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personligheden (tankeformspræsentationen af Visdommens formbyggende aspekt, den ydre 

tilsynekomst i relation til menneskeheden). 

 

Hovedcenteret består af lederskabet inden for gruppelivet, uanset hvor dette lederskab måtte 

være. For om muligt at søge at tydeliggøre centrenes funktion vil det være hovedcenteret, 

som vil styre den og den lærer/underviser til det og det område. Hovedcenteret er det styren-

de center for tankeformspræsentationen af Visdommen. 

 

Gruppens halscenter 

 

Halscenterets funktion består i at fokusere det intelligente aktivitetsaspekt – den integrerede 

energi og kraft og det integrerede stof – og bringe det til ydre udtryk. 

 

Halscenteret vil bygge de tankeformer, som vil bidrage til at bringe lærerens tjeneste, ind i nye 

områder. Hjertecenteret vil bistå i udformningen og transmissionen af Visdommen til læreren 

og ind i selve det ny område. 

 

Halscenteret tilvejebringer den syntesens tone, som personligheden har brug for i gruppens 

samlede liv og virke. Det er brændpunkt for det samlede gruppelivs personlighed eller halscen-

terenergier.  

 

Halscenteret er det center, hvor den samlede gruppe udfører sine magiske handlinger, den 

tankeformsbygning, som bringer gruppens formål, plan og kvalitet i aktivitet. 

 

De studerende udgør det eksoteriske halscenter funktion i den samlede gruppes liv og virke. 

Dette eksoteriske halscenter består af alle studerende, som tager del i den ny tankeformspræ-

sentation af Visdommen, uanset hvor disse studerende måtte befinde sig. Det er ikke begræn-

set af tidens og rummets dimension. 

 

Der vil finde en bestræbelse sted på at etablere denne relation mellem halscenteret og de stu-

derende igennem lærerne. Indtil dette kan komme til udtryk, vil der ikke eksistere en hjerte-

centerrelation igennem de studerende, bortset fra igennem lærerne. 

 

Igennem halscenteret har gruppelivet konkret kontakt med sit trefoldige redskab; det vil sige 

med det fysiske redskabs kræfter og omgivelserne. Disse kræfter er devaer, og når en discipel 

har kontaktet og forstået Planen (som begreb), må han relatere denne Plan med den virke-

lighedens verden, han lever i. Disciplen må iklæde den form, en tankeform af mentalstof og et 

begærlegeme, som vil føre til, at den virkeliggøres. Dette udgør de konkrete kræfter, som 

skabes omkring den oprindelige tankeform. Disciplen må derefter iklæde den et stofligt lege-

me, hvorigennem den kan manifesteres, samt et æterlegeme. Når han har skabt denne form, 

anslår disciplen den tone, som vil manifestere den i tidens og rummets dimension i sit – den 

tjenende discipels – ydre liv og virke. 

 

Det esoteriske halscenter tjener denne særlige funktion. Planen kontaktes igennem hovedcen-

teret, og dens kvalitet udstråles til det samlede gruppeliv igennem hjertecenteret. Igennem 

denne subjektive aktivitet skaber de, der tjener i halscenteret, de tankeformer, der bringer 

Planen ind i gruppens samlede ydre liv og virke. Dette er helt og holdent en subjektiv, magisk 

opgave, og de, der tjener igennem gruppens halscenter, bliver ikke blot udvalgt, men særligt 

trænet til denne form for aktivitet. 
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Det er de, der tjener i halscenteret, der skaber det deviske liv, som er nødvendigt for manife-

stationen af et hvilket som helst formål og plan. Dette deviske liv vil da respondere og træde i 

aktivitet på det ydre plan. Vi ser, hvordan resultatet – tjenesteaktivitet – kommer til udtryk. 

Men inden denne tilsynekomst var denne subjektive hvide magi nødvendig. 

 

Dette betyder ikke, at det esoteriske halscenter er begrænset til subjektiv aktivitet. Det har 

samtidig sin objektive funktion i det samlede gruppeliv. Denne objektive funktion har primært 

at gøre med at nedskrive og udbrede teknikker, som vil hjælpe personlighedsintegration, det 

vil sige justering af personlighedens bevidsthed og legemer. 

 

Når Sjælen inkarnerer, opstår der en konflikt mellem det, som inkarnerer, og de person-

lighedskræfter, som står i modsætning til det. I sin objektive funktion er halscenteret beskæf-

tiget primært med konfliktløsning i personlighedens liv og virke og med skabelsen af guddom-

melig samklang mellem redskabet og omgivelserne og den guddommelige plan. 

 

Når halscenterets funktioner bliver veletableret, og vi har en stærkere halscentergruppe, vil 

det stille teknikker til rådighed, som kan anvendes til at gøre legemliggørelsesprocessen en 

smule lettere. Disse teknikker vil primært blive givet som supplerende materiale, selvom der 

vil være noget materiale, som vil blive anvendt som et selvstændigt instruktionsmateriale, 

men overordnet set retter det sig imod gruppen af studerende og vil relatere sig til konkrete 

personlighedsproblemer. 

 

Gruppens hjertecenter 

 

I hjertecenteret kontakter gruppelivet den inkarnerede bevidsthed; både den, der er identifice-

ret som den menneskelige Sjæl, og den, som er identificeret som den bevidste inkarnerede 

Sjæl. 

 

Hjertecenterets funktion er at bringe det integrerede forhold mellem energi, kraft og stof i den 

guddommelige kærlighed-visdom i fokus (den bevidste inkarnerede Sjæls åndedrag), samt at 

afspejle disse i det ydre. 

 

På nuværende tidspunkt er det esoteriske hjertecenter ansvarligt for: 

 

1. At fokusere anden stråle-energien og forbinde den med gruppens samlede liv og 

virke 

 

2. At etablere en tilstand i den overordnede gruppebevidsthed, som udtrykker de ån-

delige forhold 

 

3. Den subjektive relation til lærerne 

 

4. Træningen af lærerne (en del af hjertecenterfunktionen vil omfatte en skole for læ-

rertræning) 

 

5. Vejledning og inspiration (men ikke styring) af lærerne, som fungerer inden for om-

rådet 

 

6. At skabe et rum for træning af disciple på prøvestiens vej; alle de, som træder ind 

på denne vej, hvor de er rede til at påbegynde en tjenestefunktion. 
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Hjertecenteret er fokuspunkt for hjerteenergien i det overordnede gruppeliv, det vil sige grup-

pens samlede Sjælsidentifikation. Hjertecenteret står for at tilvejebringe hjerteenergien i det 

samlede gruppeliv. 

 

Den esoteriske hjertecenterfunktion står for den syntesens tone, som er nødvendig for den in-

karnerede bevidsthed i gruppens samlede liv og virke. 

 

For at udtrykke det mere enkelt, er det esoteriske hjertecenter ansvarligt for: 

 

 At bringe anden stråle-energierne ind i denne samlede gruppebestræbelse 

 

 At modtage disse energier og distribuere dem i gruppens samlede liv og virke 

 

 At blande denne bestræbelses tre overordnede energier og anslå syntesens tone 

inden for sit virkeområde (dens eget aktivitetsområde), som vil manifestere dens 

særlige formål og plan. 

 

Nu forstår I det formål, som hjertecenterfunktionen tjener. Den har direkte relation til gruppe-

bevidstheden. Den må etablere og holde det område af åndelige relationer, som er dens mål, i 

den rette tilstand i det samlede gruppeliv. For at gøre dette fokuserer den ikke blot anden strå-

le-energien (som er dens overordnede ansvar) ind i det samlede gruppeliv, men blander desu-

den denne kærlighedens energi med den guddommelige hensigts og guddommelige lov og or-

dens energier. Den slår syntesens tone an igennem hele det æteriske netværk, som bringer 

samklang mellem alle bevidsthedselementer, der fungerer inden for gruppens samlede liv. 

 

For at udføre denne funktion må den skabe en meget solid og stærk gruppe, hvis overordnede 

ansvar vil være netop denne funktion. Derfor må denne gruppe over tid etableres på perma-

nent basis, for så vidt dette er muligt. Jeg beder her om, at I ikke på nuværende tidspunkt til-

byder at tjene i dette center, med mindre I er meget sikre på, at I vil forblive i mindst et år. 

For når først I træder ind og påbegynder jeres aktivitet, er der brug for jer. 

 

Dernæst, når først den esoteriske hjertecentergruppe er etableret, vil der ikke blive optaget 

flere nye medlemmer for i hvert fald det næste år. Der vil først blive optaget nye medlemmer i 

denne særlige gruppe, når de har modtaget en træning, som vil sætte dem i stand til at påta-

ge sig denne funktion uden at forstyrre gruppens balance. 

 

Udskiftning i personalet ville gøre det umuligt for gruppen at tjene sin rette funktion. Når 

gruppen etableres, vil der blive formidlet en særlig træning, og der vil blive etableret en særlig 

balance mellem gruppens deltagere. Enhver ændring af denne ville udgøre et faremoment i 

denne bestræbelse. 

 

Hjertecenteret svarer til det fysiske hjerte, i og med at det er det organ i legemet, som cirkule-

rer livet i systemet. Hvori består gruppens liv? Det består i bevidsthed. Når hjertecenteret har 

skabt sin særlige frekvens og center, vil gruppelivets energier og hele bevidstheden til stadig-

hed og cyklisk bevæge sig ind i dette center, blive transmuteret og atter bevæge sig ud. 

 

Dette er ikke ensbetydende med, at identifikationen af de enkelte individer vil bevæge sig ind i 

og gennem hjertecenteret. Gruppebevidstheden vil bevæge sig ind i hjertecenteret, hvor den 

igennem Sjælsidentifikationen i hjertecenteret (og dermed dens tonale kvalitet af guddomme-



Gruppecentre 
 

 
 

Side 76 af 107 

lig kærlighed og guddommelig visdom) vil blive transmuteret, hvorefter den på ny vil blive cir-

kuleret igennem det samlede gruppeliv. 

 

Når bevidstheden bringes ind i hjertecenteret, vil den igennem Sjælsidentifikationen, som ud-

gør dens inspiration, blive transmuteret, og herefter vil den blive cirkuleret tilbage igennem 

hele gruppelivet. På denne måde fornyes og reinkarneres gruppelivet. Og i overensstemmelse 

med gruppens cykliske vækst løftes den til stadig højere erkendelse af Visdommen. Det er en 

kontinuerlig bevægelse, hvor energierne altid vil bevæge sig ind og ud af centeret. Det er som 

en kontinuerlig afbalancering af bevidstheden. 

 

Hjertecenter-orientering 

 

Hjertecenter-orienteringen giver disciplen, giver bevidstheden, sin orientering eller forbundet-

hed med Det Ene Liv. Den skaber en forståelse af, hvad den i sin bevidsthed faktisk er. 

 

Den første tjenesteaktivitet, I træder ind i (både individuelt og kollektivt), er jeres identifikati-

on som inkarneret åndelig Sjæl i gruppelivet, hvor den bringer hele gruppelivets bevidsthed 

(som er Sjælsidentificeret) i fokus inden for gruppen og integrerer den. 

 

Som den inkarnerede åndelige Sjæl i gruppelivet er jeres næste trin at identificere jer med og i 

den menneskelige bevidstheds overordnede gruppeliv og igennem denne identifikation at på-

kalde en opadstræbende bevægelse i den menneskelige bevidsthed igennem aspiration imod 

den åndelige Sjælsidentifikation. 

 

Åndelig Sjælsbevidsthed er ensbetydende med bevidsthed, der er funderet i Visdommen. Men-

neskelig bevidsthed er menneskets bevidsthed. Når I er åndeligt identificeret, er I Sjælsidenti-

ficeret. Den menneskelige sjæl er identificeret med jeg’et. 

 

Faktisk er målet nu at identificere jer som den inkarnerede åndelige Sjæl; ikke blot som indi-

vid, men som den åndelige bevidsthed i gruppelivet. Når Sjælsidentifikationen er fokuseret i 

dette center, inkarneres den. 

 

Den inkarnerede åndelige Sjæl er en funktion. Når den åndelige Sjæl identificerer sig med den 

menneskelige bevidsthed i gruppelivet, gør den krav på det, som tilhører den. Den drager den 

bevidsthed op til sig, som har identificeret sig som menneske, og som er fanget i formen. Sjæ-

len forløser den menneskelige bevidsthed. 

 

Denne bevidsthed bevæger sig kontinuerligt ind og ud af hjertecenteret. Dette betyder, at 

hjertecenteret roligt må fastholdes i gruppebevidstheden (ikke blot Sjælsbevidstheden, men 

hele bevidstheden), hvor den bevæger sig ind og ud. Hjertecenter-medarbejderne må være ro-

lige og stabile for at udføre deres funktion. Dette vil naturligvis ikke være tilfældet allerede fra 

begyndelsen. 

 

Alle hjertecenter-medarbejdere bidrager til og tager del i gruppefunktionen, som udføres 24 

timer i døgnet. Hjertecenter-funktionen etableres gennem meditation, som udføres tidligt om 

morgenen. Ud fra individuel evne virker funktionen enten ved behov, hvor den genetableres, 

eller dagen igennem. Den etableres som en aktivitet, inden I lægger jer til at sove, således at 

den dermed fungerer 24 timer i døgnet. 

 

---ooo0ooo--- 
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Jeg vil bede jer anvende følgende meditation, når I står op om morgenen eller snarest muligt 

derefter: 

 

Gør jer klar til at meditere. 

 

Fokusér bevidstheden i grotten (i hovedet) og identificér jer med Sjælen. Forbind jer med 

hinanden som den inkarnerede åndelige Sjæl i det overordnede gruppeliv, så I etablerer 

den esoteriske hjertecenterfunktion. Visualiser hjertecenteret som en gylden sol, som 

stråler sit lys ind i og gennem gruppelivet, og som igennem hjertecenteret modtager det 

blå-hvide Kristuslys. 

 

Meditér nu over denne kærlighed, som er Kristus, idet I igennem denne kontemplation 

søger at fokusere den i hjertecenteret, og idet I stråler den videre til dem, der formidler 

den til menneskeheden. 

 

Visualiser nu Kristus-symbolet (ren sandhed, kærlighed og visdom) på det fysiske lege-

mes kors, som bevæger sig ind i det lyslegeme, der er redskabet for kærlighed, og som 

forløser formens stof. 

 

Intonér OM som hilsen til: 

 

Fader-aspektet, ”OM” 

 

Søn-aspektet, ”OM”, og 

 

Moder-aspektet, ”OM”. 

 

Bring nu disse tre i samklang med det overordnede gruppeliv og slå syntesens tone an i 

denne tankeformspræsentation af Visdommen, ”OM”. 

 

Slip gradvist bevidstheden og vend tilbage til jeres normale fokus. 

 

Denne hjertecenterfunktion nødvendiggør, at alle medlemmerne af denne funktion mediterer 

om morgenen. Jeg har givet jer ovenstående meditation af de grunde, som er nævnt ovenfor, 

og af flere andre årsager. Jeg beder jer være opmærksomme på den, hvis I virkelig ønsker at 

virke i denne tjenestefunktion. 

 

Hjertecenterfunktionen tjener som transmutationspunkt (eller -organ) i gruppebevidsthedens 

netværk. Gruppens bevidsthed er én bevidsthed, og den bevæger sig ind i hjertecenteret, hvor 

den (på grund af hjertecenterbevidsthedens Sjælsidentifikation) kvalificeres af og igennem 

denne identifikation. Den løftes bogstaveligt talt op på et nyt plan til et nyt bevidsthedsniveau. 

Når det sker, flyder bevidstheden igennem hjertecenteret tilbage til det overordnede gruppeliv 

og ind i gruppens redskab. 

 

Når dette begreb er forstået, vil jeg give jer et cyklisk forslag til denne aktivitet, men lad os 

først forstå begrebet. Gruppebevidstheden er én bevidsthed, én bevidsthed i mange former. 

Hvori består denne bevidsthed? Den er bevidstheden hos den discipel, der tjener med og igen-

nem denne tankeformspræsentation af Visdommen. Denne bevidsthed er én bevidsthed på alle 

bevidsthedsplaner; såvel såkaldt gode som såkaldt onde. Den er én bevidsthed, fra den positi-
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ve pol (det åndelige aspekt, som gav impulsen til dens manifestation) til den negative pol (som 

udgør dens redskab). 

 

Gruppebevidstheden bevæger sig ind i hjertecenteret, hvor bevidstheden (på grund af hjerte-

centerets åndelige identifikation) løftes op i identifikationen med det overordnede gruppeliv. 

Den inkarnerede åndelige Sjæl tager det gode, det onde og det neutrale ind i hjertet og her 

gøres der krav på den som en del af den inkarnerede åndelige Sjæl.  

 

Den tillades nu at flyde fra hjertecenteret og ind i gruppens redskab. For jer, og for menneske-

heden, sker dette i Hierarkiet (som udgør planetens hjertecenter). 

 

Menneskehedens bevidsthed er ikke statisk (fanget i formen, som tilsyneladende holder den 

fangen). Det er den bevidsthed, som Den Planetariske Logos på cyklisk vis tager ind i sit hjer-

tecenter, Hierarkiet, hvor den erkendes som Guds Søn. Heri består ikke blot menneskehedens 

håb, men også dens forsikring. Dette er betydningen af Kristus’ identifikation med menneske-

heden. 

 

Der er forskel mellem identifikation og bevidsthed. Identitet er statisk. Bevidsthed er det be-

vidsthedsfelt mellem ånd og stof, som rummer identifikation. Identifikationen anvender den og 

tager bolig i formen. Bevidstheden er ikke begrænset af identifikationens begrænsning eller 

formen, som rummer identiteten. Når I forstår dette, er I begyndt at bevæge jer i den retning, 

som vil bringe jer til erkendelse af Den Ene og de mange; erkendelsen af, at Sjælen er Én 

Sjæl, bevidsthed er én bevidsthed, og at I er ét med jeres brødre. 

 

Den identifikation, som skaber tilsynekomsten af evolutionen, følger et cyklisk mønster. Det 

identificerede fokus bliver styret og udvidet til lidt efter lidt at inkludere bevidsthedens totali-

tet. Derfor opfatter vi den som dækkende mange såkaldte bevidsthedstilstande.   

 

Søg ikke at forstå hele dette begreb på én gang, men ret opmærksomheden tilbage imod det 

begreb, der knytter sig til hjertecenterfunktionen. Det overordnede gruppelivs bevidsthed er 

én bevidsthed, der holdes i et identificeret fokus, som udgøres af Ashrammens center, som I 

er forbundet med. Bevidstheden bevæger sig fra periferien i gruppelivet til centrum, samtidig 

med at det, som har været i centrum, bevæger sig udad. 

 

På den måde foretager bevidstheden til stadighed en både indad- og udadrettet bevægelse. 

Hjertecenterfunktionens transmuterende og identificerende aktivitet finder kontinuerligt sted. 

 

Identifikation er det, som ånden reflekterer nedad. I relation til individet er identifikation Mo-

nadens fokus i stoffet. På nuværende tidspunkt er det Monadens fokus i bevidstheden, efter-

som Monaden ikke kan bringes i direkte kontakt med stoffet, førend det tidspunkt kommer, 

hvor formens stof er forløst eller løftet op på harmonisk frekvens med Monaden. Når dét sker, 

er bevidstheden (som I tænker på som Sjælen) ikke længere nødvendig. I vil forstå dette ved 

fjerde indvielse, når I opnår frigørelse fra genfødelsens hjul. Sjæl og bevidsthed er ét. Det, vi 

må forstå, er differentieringen mellem energi og bevidsthed. 

 

Det er ofte blevet sagt, at kærlighed er bevidsthed. Kærlighed er faktisk ikke en energi, selv-

om vi forholder os til den fra dette perspektiv, førend den tid kommer, hvor vi ser den for det, 

den er. Kærlighed er bevidsthed. Kærlighed, visdom, bevidsthed, Sjæl – alle disse udgør i rea-

liteten ren forståelse. 
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Jeg vil nu kort tale til jer om den måde, hvorpå I tjener hjertecenterfunktionen. I tjener ikke 

blot ved at deltage i gruppemøder og meditationsarbejde, men I tjener også hjertecenterfunk-

tionen i jeres daglige liv. I tjener, når I er bærere af det overordnede gruppelivs Sjælskvalitet, 

og når I udstråler denne Sjælskvalitet (igennem jeres mentale-, emotionelle-, æteriske- og fy-

siske handlinger) ind i gruppelivets æteriske netværk. Husk, at aktivitet i sig selv er magisk 

(uanset hvilken aktivitet, I på et givent tidspunkt måtte være engageret i), hvis den er i sam-

klang med den guddommelige hensigt. Den fungerer da som formidler eller kanal for jeres 

subjektive bestræbelse. 

 

På den måde opretholdes og fortsættes den subjektive bestræbelse, som igangsættes (og cyk-

lisk fornyes, når I mødes for at meditere) igennem jeres daglige handlinger, således at hjerte-

centerfunktionen fortsætter 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Jeg vil bede jer tænke over 

denne idé, navnlig når I begynder at fokusere jeres opmærksomhed på at bygge og kvalificere 

gruppeauraen. Erkend, at jeres legeme og de aktiviteter, I beskæftiger jer med, udgør en del 

af gruppens økonomi. 

 

Syntesecenteret 

 

Syntesecenteret svarer til grotten i midten af hovedet, syntesens center. 

 

Syntesens esoteriske center vil tilbyde avanceret esoterisk træning og discipelskab og mange 

relaterede tjenesteområder for menneskeheden. Jeg refererer ikke til et eksoterisk center, for 

så vidt angår dets relation til et givent område. Det arbejde, som vil blive udført i centeret, vil 

være af esoterisk natur. Det vil ikke være genstand for offentlig opmærksomhed eller tiltrække 

massernes opmærksomhed. 

 

Lucille: Centerfunktionen vil primært bestå i (individuelt og kollektivt) at virkeliggøre både 

menneskehedens problemer og de problemer, der knytter sig til Visdommen. Når menneske-

hedens problemer og de problemer, der knytter sig til Visdommen, virkeliggøres, vil de teknik-

ker, som Visdommen anviser til løsningen af disse problemer, blive anvendt af de mennesker, 

der tjener i dette center (individuelt og kollektivt) med henblik på at bringe en fysisk løsning i 

manifestation. 

 

Den Visdom, som er blevet virkeliggjort af gruppen, vil da blive formuleret i teknikker, som har 

særlig relation til problemet, enten gennem instruktion eller igennem den intuitive og inspire-

rede funktion hos dem, der tjener i dette center. Det vil da være det enkelte gruppemedlems 

ansvar at anvende denne teknik 24 timer i døgnet, indtil den har løst problemet, og der på det 

fysiske plan er bevis for denne Visdom. 

 

Det er centerets primære funktion. Centeret er ikke blot et udstrålende og undervisende cen-

ter, men er også et aktivitetscenter. Det er her, syvende stråles ”lov og orden” kommer ind. 

Den beviser sit værd igennem sit eksempel. I denne henseende vil centeret være af uvurderlig 

værdi for det overordnede gruppeliv. Når centeret gør brug af disse teknikker, kan det frigøre 

dem til det overordnede gruppeliv, hvor de kan sige: ”Det har fungeret her. Det vil fungere 

dér”. 

 

Mesteren R.: 

 

Jeg vil bede alle centerets medlemmer om at give Lucilles afklaring af denne centerfunktion 

megen opmærksomhed, såvel i meditation som i jeres tanker. Der er megen afklaring, meget 
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der kan føre til erkendelse, som er tilgængeligt for jer i gruppebevidstheden, hvis I vil give 

dette emne jeres opmærksomhed. Samtidig ønsker jeg at påpege nødvendigheden af, at I 

hver især i jeres egen frekvens og jeres eget liv og virke gør brug af de erkendelser, I er i 

stand til at opnå med hensyn til dette emne. 

 

Søg i de kommende måneder at etablere et gruppefokus, hvor I dagligt forbinder jer med 

hinanden. Identificér jer som den bevidste inkarnerede Sjæl og bring jer i samklang med 

den overskyggende åndelige Sjæl i Ashrammen. Igennem den overskyggende åndelige 

Sjæl fokuserer I nu igennem jeres eget redskab som gruppe synteseenergien på den 

måde, den når jer igennem Ashrammens center. 

 

Fra Ashrammens center fokuserer I denne energi ind i hele det æteriske center, som er 

blevet beskrevet for jer, idet I visualiserer, hvordan dette center (igennem det æteriske 

netværk) udstråler en fuldkommen syntese af første-, anden- og syvende stråle ind i og 

gennem menneskeheden. 

 

Visualisér Kristus’ æteriske lyslegeme stående i hjertet af centeret, hvor det opretholder 

sin højere samklang med den guddommelige hensigt, og sin lavere samklang med den 

iboende Kristus i menneskeheden. Visualisér fra dette punkt i hjertet af centeret dette 

æteriske lyslegemes strålende aura, hvis periferi udgør selve centerets periferi, og fra 

denne periferi udstrålingen af Kristus’ nåde igennem stofkræfterne i menneskeheden til 

menneskehedens fængslede Sjæl. 

 

Anvend denne visualisering og udfør denne aktivitet i de kommende måneder. 

 

Jeg foreslår, at denne specielle samklang og den information, den rummer, gøres tilgængelig 

for alle medlemmer af den overordnede gruppe og for alle de mennesker, som er inden for 

gruppens indflydelsessfære. 

 

Syntesecenteret er til rådighed som et subjektivt fokus, som alle disciple i alle grupper overalt 

i verden kan anvende som subjektiv hjælp i deres særlige tjenesteaktivitet. Det vil være muligt 

for dem at forbinde sig med centeret og herigennem påkalde energi fra Syntesens Avatar. Det-

te vil bringe syntesens devaer i handling. Denne energi kan påkaldes i deres tjenesteaktivitet 

med det formål at manifestere den guddommelige plan for menneskeheden. 

 

Bring jer først i samklang med Verdensgruppen og visualisér den som et lyslegeme, der 

er aktivt i verden. 

 

Kontemplér herefter over jeres tjenesteaktivitet i relation til den guddommelige plan for 

menneskeheden, og dernæst i relation til aktiviteterne i Verdensgruppen. 

 

Endelig gør I jer modtagelige for dens praktiske manifestation inden for jeres særlige vir-

keområde. 

 

Når I er tilfredse med disse tre faktorer, forbinder I jer med centeret. Visualiser det som 

en blå-hvid kerne med de fire blade, og sammen med centeret forbinder I jer med den 

højere korrespondance i Ashrammen. 

 

Forbind jer igennem Ashrammen med trianglen bestående af den overskyggende Kristus 

(Herren Maitreya), Den Planetariske Logos (Sanat Kumara) og Syntesens Avatar. 
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Fra denne blå-hvide kerne påkalder I energien igennem centeret og igennem samklang 

med centeret ind i jeres tjenesteaktiviteter (og kun til jeres tjenesteaktiviteter) ved at in-

tonere ”OM”. 

 

Der eksisterer flere syntesecentre, og dette center fungerer som ét af disse. Imidlertid bliver 

viden om dette center, som det tidligere er sagt jer, holdt tilbage, idet I endnu ikke er klar til 

den. Det er nu muligt for jer i takt med, at centeret mere effektivt træder i funktion, med jeres 

intuition at fornemme, hvori denne korrespondance består, men det er tvivlsomt, om I vil få 

det at vide i denne inkarnation. 

 

Syntesecenterets funktion er dobbelt. I er på vej ind i den første begyndelse eller del af denne 

funktion. Der vil ske et skift i funktionen, når første del har gjort sin virkning. Et syntesecenter 

formidler ikke blot syntese, men bliver også det, hvorigennem det, der i sin tilsynekomst er 

adskilt, træder i baggrunden. 

 

Det, jeg her har antydet eller påpeget, vil først komme til udtryk i en langt senere livscyklus i 

centeret og vil have at gøre med udvikling af selve menneskeheden. 

 

Et fysisk center 

 

Eftersom centerfunktionen afhænger af en kerne af mennesker, der tjener centeret (og som er 

fokuseret i den mentale-, astrale- og æteriske frekvens af et konkret område i det planetariske 

legeme), så lang tid der eksisterer et gruppefokus, der tjener i det område, således eksisterer 

der et center, som andre (der også tjener) kan forbinde sig med og igennem. 

 

Det er vitalt, at der eksisterer et fysisk center, hvor kernen i en gruppe kan fungere 24 timer i 

døgnet. Det må der være. Hvordan gruppen manifesterer sine levevilkår, er op til gruppen. 

Dette er ikke Hierarkiets anliggende. 

 

Hierarkiet er optaget af, at der eksisterer et fysisk center, som består af alle naturrigerne og 

alle disse naturrigers devakræfter, der kan skabe det fokus, hvorigennem Hierarkiet fokuserer 

energierne, som skal nå menneskeheden og den fysiske verden. Dette fysiske center er en 

nødvendig port for den ny synteseenergi. 

 

Der må derfor være mennesker, som tjener i dette center, der kan etablere og opretholde det 

fokus (i bevidstheden og i deres redskab), som er nødvendigt for modtagelsen og transmissio-

nen af disse energier (igennem centerets devakræfter) ind i menneskeheden. Hierarkiet foku-

serer på typen, styrken, frekvensen og kvaliteten af dette centers fokus. Det er det hele. 

 

Hvordan I lever, hvorvidt I spiser sammen, hvad I spiser af, hvad I foretager jer, gør ingen 

forskel for Hierarkiet. Det er helt igennem irrelevant. 

 

Dette kræver, at nogle få mennesker 24 timer i døgnet lever inden for centerets periferi. Kun 

de mennesker, som er i stand til at udføre en funktion som denne, og som responderer på det-

te særlige aspekt af gruppens tjenesteplan, bør gøre forsøget.  

 

Resten af gruppen bør, som del af menneskeheden, forholde sig som del af centerets udstrå-

lende kvalitet. De, der lever overalt uden for centeret, fungerer i sig selv som distribuerende 

centre. De er bærere af de energier, som centeret bringer i fokus, og udstråler den. De udstrå-
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ler energierne igennem deres tjenesteaktiviteter i menneskeheden. Dette bør være deres rela-

tion til centeret, og det er på det nærmeste deres eneste relation til det (bortset fra i forbin-

delse med deres videre træning). 

 

Derfor vil det ikke blot være unødvendigt, men også ekstremt uklogt, at lokalisere hele grup-

pen i ét center. 

 

Når vi har at gøre med den økonomiske og sociale struktur i den menneskelige familie, må der 

være en vis form for organisatorisk struktur. Jeg foreslår, at hele gruppen (de, der er til stede 

her, og de, der er fraværende) bruger en vis energi. Sørg for at mødes og få klaring på dette, 

for jeg kan kun give jer forslag. Det er op til jer at drage omsorg for at manifestere det, I 

modtager. I må selv finde en løsning. 

 

Meditation på centerfunktionen 

 

Gør jer klar til at meditere. Fokusér bevidstheden i grotten og kontemplér over jeres 

identitet som den bevidste inkarnerede Sjæl. Integrer som den bevidste Sjæl stofkræf-

terne i jeres redskab (jeres mentale energi, astrale kræfter og æteriske stof) til en tjene-

steenhed, som er modtagelig over for den guddommelige viljesimpuls. 

 

Etablér samklang mellem denne mentale energi, disse astrale kræfter og dette æteriske 

stof og den overskyggende åndelige Sjæl, idet I gør energierne modtagelige og åbne for 

Sjælens impulser. Intonér OM. 

 

Forbind jer med det overordnede gruppeliv, hvor I skaber et center af åndelig Sjælsbe-

vidsthed, som er fokuseret i menneskehedens æterlegeme. Kontemplér over gruppebe-

vidstheden som den bevidste inkarnerede Sjæl i menneskeheden, hvor I søger at nå til 

forståelse af dens funktion. 

 

Idet I stadig søger at forstå den bevidste inkarnerede Sjæls funktion, kontemplerer I 

over gruppelivets samklang med Ashrammens gruppeliv, som overskygger, og med den 

overskyggende Kristus. Visualisér igennem denne samklang transmissionen af idéerne og 

energierne i den guddommelige plan for menneskeheden ind i gruppelivets bevidsthed, 

tankesind, følelser og aktiviteter.  

 

Visualisér samklangen med menneskehedens bevidsthed som helhed, og igennem denne 

samklang transmissionen af lys, kærlighed og kraft ind i og gennem menneskeheden; det 

lys, den kærlighed og den kraft, som bringer indflydelsen fra den guddommelige plan ind 

i menneskers liv og virke overalt. 

 

Visualisér dens guddommelige skabende udtryk igennem de tjenesteaktiviteter, som for-

binder den overskyggende guddommelige plan med menneskehedens behov på nuvæ-

rende tidspunkt og sted. 

 

Visualisér, hvordan gruppesjælslivets visdom strømmer gennem hvert af dens medlem-

mer som en kraftfuld strøm, der virker til gavn for menneskenes åndelige udvikling. In-

tonér OM. 

 

Forbind jer med hinanden som gruppe og etablér et center af åndelig motivation, forstå-

else og handling, som er fokuseret i det æteriske netværk i området. 
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Visualisér, hvordan Gruppesjælens liv strømmer ind i centeret, hvor det skaber et fokus, 

hvor den guddommelige hensigt – ifølge guddommelig kærlighed, lov og orden – kan 

komme til udtryk.  

 

Visualisér, hvordan lys, kærlighed og kraft til stadighed strømmer ind i denne syntese, 

som i sig selv er et redskab for den guddommelige plan for menneskeheden: 

 

Ind i og gennem centeret, hvor den stråler opad, 

 

Ind i og gennem gruppelivet og dets omgivelser, 

 

Ind i og gennem dette område, og endelig 

 

Ind i og igennem menneskeheden og dens omgivelser. 

 

Visualisér virkningen hos alle de, der således kontaktes af dette center, og hvordan den 

stråles opad gennem deres hovedcenter til den overskyggende Kristus og den guddom-

melige plan for menneskeheden, hvor den kompletterer og fuldkommengør jeres sam-

klang i Det Ene Liv. Intonér OM. 

 

Ret nu opmærksomheden imod jeres egen identitet som den bevidste inkarnerede Sjæl, 

en del af gruppelivet, discipel af Kristus, og fokusér den guddommelige styrke i jeres 

redskab, så I kan betræde tjenestens vej, gå denne vej og fuldende den. 

 

Ret nu opmærksomheden imod jeres eget æterlegeme og revitalisér og forny som den 

bevidste inkarnerede Sjæl dette legeme med Kristus’ lys, kærlighed og kraft. Intonér OM. 

 

Aurisk indflydelse 

 

Vi vil nu gå over til at beskæftige os med emnet aurisk indflydelse. Først og fremmest, hvilken 

type, styrke og virkning kan vi forvente at se som resultat af skabelsen af en sådan aurisk ind-

flydelse i det samlede gruppeliv, og sluttelig i menneskeheden, som gruppelivet er fokuseret i? 

 

Eftersom hjertecenteret dannede baggrund for det magnetiske felt, der blev skabt igennem 

samspillet mellem hovedcenters formål og halscenterets manifestation af målet, vil de konkre-

te virkninger først kunne iagttages i den samlede gruppes liv og virke. Disse virkninger vil væ-

re som følger: 

 

 Den guddommelige kærlighed, som begreb og som energi, som løsningen på alle 

problemer vil ikke blot blive forstået af gruppen (individuelt og kollektivt), men vil 

herefter blive anvendt af den enkelte i dennes daglige liv og virke. 

 

 Den guddommelige kærlighed, som begreb og som energi, som løsningen på alle 

problemer vil blive lettere tilgængelig for alle disciple, der fungerer inden for grup-

pen. 

 

Det vil sige, at når den enkelte discipel bliver i stand til at fungere som discipel i gruppelivet, 

vil han først og fremmest anvende den guddommelige kærlighed til at løse problemerne i sine 

relationer. 
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Dette er et af de overordnede problemer i gruppelivet i dag. Når den enkelte discipel har for-

stået begrebet guddommelig kærlighed som løsningen på problemerne i sine relationer, vil han 

forholde sig til disse problemer på en ny måde. 

 

Han vil først og fremmest dedikere alle relationer (personlige og i anden sammenhæng) til tje-

neste for den guddommelige plan for menneskeheden. Når han gør dette, påkalder han (igen-

nem kærlighedens energi, som er forudsætningen for denne dedikation) guddommelig balance 

i alle sine relationer i forhold til den guddommelige plan, som han søger at tjene. 

 

Dernæst vil disciplen opdage, at han tilfører en ny og finere kvalitet til stoffet i sine omgivel-

ser. Tonen i det devaliv, han er fokuseret i (dvs. devalivet i hans legemer og omgivelser) vil 

opnå en ny kvalitet. Det vil nu rumme og afspejle den Sjælskvalitet af kærlighed, som er foku-

seret i gruppens liv og dens virke igennem det esoteriske hjertecenters funktion. Når det sker, 

vil disciplen møde Sjælen i sit ydre liv og virke. Han vil se den iboende og udstrålende Sjæl 

som kvalitet igennem stoffet i hans eget legeme – lyden af hans egen stemme, stoffet i hans 

bolig, de mennesker han møder, luften han indånder – og på denne måde vil han, igennem sin 

Sjælsidentifikation møde Sjælen, som bor i alle former, og vil opleve sig løftet til et helt nyt 

perspektiv i forhold til det, han har været vant til. 

 

Han vil opdage, at han udøver en større magnetisk tiltrækning på de mennesker, som han som 

discipel er karmisk forbundet med, og at han har mere at give – alene på baggrund af den 

enkle kendsgerning, at han igennem sin aura er formidler af Gruppesjælen ind i alle aktiviteter 

og til alle de, han er i kontakt med, eller som han har at gøre med i sit daglige liv og virke. 

 

Integration af gruppecentrene 

 

For så vidt angår mennesket i hjernen har disse centre ingen forbindelse med hinanden eller 

virkelig mening. De kan ikke anvendes bevidst, førend grotten i midten af hovedet bliver aktiv, 

og førend dette syntesecenter (og den bevidsthed, som er fokuseret her) kan anvende energi-

en, kraften og stoffet i disse tre esoteriske centre og rette disse kræfter imod et forudbestemt 

mål, så det manifesteres. 

 

Hovedcenteret kontakter den overskyggende ashramiske plan og den overskyggende Sjælsbe-

vidsthed og sørger for lederskabstræning. 

 

Hjertecenteret skaber gruppelivets åndelige relationer. Det cirkulerer Sjælsenergien igennem 

gruppelivets åndelige relationer, som udgør dets inkarnerede Sjæl. Hjertecenteret står for 

træningen i relation til discipelskab, lærere og mennesker på prøvestiens vej. 

 

Halscenteret fokuserer det derefter ud i ydre manifestation. Der vil i halscenteret være vægt 

på ret handling i personlighedens liv og virke. Det skaber et træningscenter for forretnings- og 

finanslivet, for PR og for gruppens vogtere. 

 

De tre center tjener naturligvis hele menneskeheden og fungerer samtidig som de overordnede 

aktivitetscentre. Alle centrene tager sig af gruppens konkrete behov. 

 

Hvad er formålet eller meningen med alt dette? Faktisk søger gruppen at blive den inkarnerede 

Sjæl i menneskeheden. Dette er det overordnede gruppeformål, så der omkring år 2000 i 

menneskeheden er en gruppebevidsthed, som er Sjælen. 
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Sjælen er gruppebevidst. Det er umuligt som individ at blive den bevidste inkarnerede Sjæl. 

Den bevidste Sjæl kan kun inkarnere i et grupperedskab. Vi er ved at bygge et redskab til det-

te, så den guddommelige plan kan manifesteres. Vi søger at tiltrække dem, der er karmisk re-

de, når vi er rede. 

 

Det mest presserende overskyggende behov på nuværende tidspunkt er integrationen af hele 

gruppens liv og virke og koordinationen af aktiviteterne inden for disse tre områder, som ud-

gør ét liv. 

 

Det andet, som på nuværende tidspunkt overskygger, er Visdommens bevægelse igennem 

gruppen ind i menneskeheden. Denne bevægelse skabes igennem undervisning, de studeren-

des aktiviteter, og jeres egne rette aktiviteter i jeres daglige liv og virke. 
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Kapitel 6 
 

Syntese 

 

En ny civilisation; 

Første lektion i syntese; 

Tekniske instruktioner; 

Syntesens kvaliteter 

 

 

En ny civilisation 

 

Syntesen af første-, anden- og syvende stråle-energierne tilfører planeten og menneskeheden 

en ny energi, en ny kraft og et nyt stof til at skabe og opbygge en ny civilisation. 

 

Syntesen når os igennem Syntesens Avatar, som – idet han arbejder under ledelse af et større 

kosmisk liv – forener energierne til et lavere modstykke til en kosmisk energi, som endnu er 

for høj og for subtil en frekvens til, at den kan nå os. 

 

Avataren frigiver den ny syntese til Den Planetariske Logos og Kristus, som igen frigiver den til 

den ny Synteseashram igennem dens fokus, Mesteren M., Mesteren R., og Mesteren D.K. 

 

Disse tre anvender flere metoder til at frigive den energi, der skal fordeles til og igennem 

menneskeheden til planetens devaliv. Blandt disse metoder er den, som vi her vil beskæftige 

os med, og som frigives til syv disciple på tråden, der hver især fungerer som Sjæl i Ashram-

men, og som hver især tjener i inkarnation som discipel inden for et særligt område af det 

menneskelige liv. Disse syv disciple viderefører, hver inden for deres område, fordelingen af 

synteseenergien på trefoldig måde: 

 

1. Igennem en skabende tjenestehandling, som giver liv og form til den indstrømmen-

de energi. Vi refererer her til kreativitet inden for områder som kunst, litteratur, 

musik, medicin, psykologi etc. 

 

2. Igennem grupper af disciple, der arbejder med disse, såvel esoterisk som eksote-

risk, inden for alle områder af den menneskelige bestræbelse til gavn for hele men-

neskeheden. 

 

3. Igennem særlige meditationsbestræbelser, som udføres både individuelt som i 

gruppesammenhæng med ligesindede, på en måde som styrer energien i overens-

stemmelse med de manifestationsveje, som er indikeret i den guddommelige plan 

for menneskeheden. 

 

De mange disciple, som drages ind i en relation til en af disse syv disciple på tråden, udgør syv 

store grupper, som viderefører fordelingsprocessen igennem: 

 

1. Deres valgte tjenesteaktiviteter 

 

2. Anvendelse af synteseenergien i deres daglige liv og virke, og 
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3. Via udstråling af den igennem det netværk, som menneskeheden udgør. 

 

I tilknytning til ovenstående nedtransformerer disse syv grupper af disciple energien til de la-

vere naturriger, både bevidst og ubevidst, og derved tilpasser de yderligere det planetariske liv 

til den ny syntese. 

 

Det vil måske være af interesse som en tilføjelse for de, som denne instruktion specifikt er 

formidlet til, at vide, at det undervisningsmateriale, som Sjælens natur udgør, er et konkret 

eksempel på en discipel på tråden, som har givet liv og form til, at en inkarnation af den ny 

synteseenergi kan inkarnere. Tilsvarende eksisterer der andre værker som dette, og det bety-

der, at en vis mængde og kvalitet af Syntesens energi, kraft og stof således allerede er blevet 

frigjort til menneskeheden, og – kunne vi tilføje – er blevet stillet til rådighed for menneskehe-

dens direkte anvendelse. 

 

Jeg er blevet stillet det spørgsmål, hvad der afgør valget af disse disciple på tråden, som skal 

fungere som brændpunkter for Ashrammen i modtagelsen og fordelingen af synteseenergien? 

Jeg vil søge at besvare dette spørgsmål af hensyn til de mange interesserede mennesker, nu 

og i fremtiden, som har ret til at vide dette. 

 

Lad mig først og fremmest forklare et overordnet emne med hensyn til disse spørgsmål og 

spekulationer. Hver af disse syv er blevet valgt af et råd, som består af syv medlemmer af Hie-

rarkiet, foruden Syntesens Avatar og Kristus, der fungerer som rådgivere. Det indledende valg 

blev truffet af Mestrene for første-, anden- og syvende stråle-ashrammerne. Det blev derpå, 

efter moden overvejelse, forelagt det samlede råd. 

 

De syv blev af forskellige grunde (og ikke altid af samme grund for alles vedkommende) valgt 

fra en gruppe af disciple på tråden, fordi de var mere modtagelige og tilpasningsdygtige over 

for den ny energi; mere i samklang, kunne man sige, med sind og bevidsthed hos en eller flere 

af de involverede Mestre, og derfor bedre i stand til at kommunikere med ham. Endelig havde 

de hver især på deres måde fortjent retten til både at blive valgt og til selve funktionen. 

 

Der er endnu en ting, jeg her ønsker at understrege: Hver af disse syv blev valgt længe inden 

denne inkarnation; deres træning begyndte – og deres tjenesteaktivitet indledt – for flere 

hundrede år siden i Mesteren M., Mesteren R., og Mesteren K.H.s Ashrammer. 

 

Disse syv syntesedisciple – for det er dét, de er – kan og bør ikke forventes at være fuldkomne 

i deres personlighed og heller ikke at være forskellige i ydre sammenhæng fra andre disciple 

inden for området, men alligevel bør de modtage den respekt, kærlighed og det samarbejde, 

som tilkommer dem. Deres opgave er en af de mest vanskelige i nogen Ashram, og i tre eller 

flere inkarnationer har de så at sige kæmpet for at opbygge et redskab i de tre verdener, som 

vil være passende til opgaven. 

 

Hvis det er vanskeligt at forstå dem, skyldes det primært, at de er ved at blive en legemliggø-

relse af Syntesen i både dens positive og dens negative aspekt. De manifesterer ikke præcis 

de strålekvaliteter, som vi kender, men manifesterer snarere kvaliteterne af den ny syntese-

energi. Det er ikke nemt for dem at forstå sig selv, (men omvendt, mine brødre, hvem af jer 

har let ved det?), men ikke desto mindre er de ved at lære det. De har endnu ikke lært den 

mest økonomiske anvendelse af energi, kraft og stof, men det skal nok komme. 
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Lad mig her antyde – både over for de syv disciple, hvoraf I i denne gruppe kender og er for-

bundet med en af dem, og til de disciple, der samarbejder med dem – visse faktorer af stor 

vigtighed: 

 

”Syntesedisciplens kraft er den guddommelige hensigts kraft, forenet med det menneskelige 

behov”. 

 

”Kvaliteten, og dermed den udstrålende, betingende og formidlende energi hos syntesedisci-

plen, er Det Ene Livs kærlighed, forenet med menneskelig nød”. 

 

”Tjenestekapaciteten hos syntesedisciplen er direkte forbundet med hans evne til at organisere 

ovenstående inden for rammerne, og baseret på det, som er falsk og uvirkeligt”. 

 

”Altid vil han møde og arbejde med modsætningernes par som paradoks, og således vil dette 

paradoks tilsyneladende fremtræde som det, der styrer og regerer i hans liv. Og dog vil det ny 

vokse frem af dette paradoks”. 

 

Jeg håber, at I vil værdsætte, at jeg i denne lektion har frigivet information til jer, som ikke 

tidligere har været kommunikeret uden for den esoteriske Ashram. Dette har jeg gjort i håbet 

om at tydeliggøre visse områder, der hos jer har været præget af forvirring, for at respondere 

på visse argumenter og kritik én gang for alle, og om at opnå – om ikke jeres fulde accept 

(som er uden betydning for os) – så i hvert fald jeres villighed til at samarbejde og forstå. 

 

Jeg, Mesteren R., tøver ikke med her at bede jer støtte min discipel, Lucille Cedercrans, på en-

hver tænkelig måde, og herigennem vil I også støtte min og jeres egen tjenestebestræbelse. 

Jeg beder jer ikke anse hende for eller anerkende hende som fuldkommen eller ufejlbarlig, ej 

heller om at hylde hende, og ej heller om at placere hende på en illusionens og blændværkets 

piedestal, men om at se og acceptere hende i lyset af det, hun er – en discipel med en særlig 

opgave, og med den træning, erfaring og evne til at fuldbyrde de forpligtelser, hun har påtaget 

sig. 

 

Jeg beder jer om ikke at dømme personligheden eller dens liv og virke, men alene arbejdet. 

Når I gør dette, vil I kende og elske Sjælen. Husk, at Lucilles arbejde med mig ikke er som en 

maskine, der modtager ord, formuleringer og sætninger, men snarere er som den skabende 

kunstner, hvis funktion til dels er at skabe den form, som vil formidle en bestemt ide og energi 

til den ventende menneskehed. Jeg beder jer om at genlæse afsnittene i Sjælens natur og for-

stå min mening. Det er ikke enhver discipel på tråden, som kunne have skabt præcis dén 

form. 

 

I, som deltager i denne gruppe, er disciple, som er blevet tiltrukket til Lucille og – lad os se det 

i øjnene – i en vis betydning til hendes arbejde, næsten da det startede i den ydre verden. I 

har mere eller mindre fået hende til at gøre jeres arbejde, men alligevel har I sjældent, selv 

ikke i jeres indre, givet hende den anerkendelse, I skylder hende. I står hende særligt, og på 

speciel måde, nær, og jeres hjælp kan udgøre forskellen mellem succes eller fiasko i dette liv 

med hensyn til det, I hver især til rette tid og på rette vis har påtaget jer. 

 

Jeg har med denne indtrængende anmodning rystet Lucilles sensitivitet voldsomt, men allige-

vel vælger jeg at gøre det på meget kraftig måde her, så nu ved jeg, at Lucille ikke længere vil 

holde noget tilbage, som jeg ønsker at formidle til jer. 
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Første synteselektion 

 

Alle disciple, der på Sjælsorienteret måde arbejder i menneskeheden inden for den ny Synte-

seashram, står over for den tilsyneladende vanskelige opgave at forstå den energi, som nu er 

af primær interesse. Hvad er syntese? Hvori består dens kvaliteter, og hvordan kommer den til 

udtryk? Hvordan kan vi tilpasse og anvende den korrekt i tjeneste over for den guddommelige 

plan for menneskeheden? Hvori består farerne? Og hvorledes kan vi beskytte os selv, vor 

gruppe og menneskeheden fra disse farer? 

 

Jeg skal søge at besvare disse spørgsmål for jer nu, og dermed frigive den indledende impuls 

til en fornyet gruppebestræbelse i manifestationen af den ashramiske plan. Søg igennem jeres 

læsning, studier, meditation og anvendelse af det følgende at forstå, at dette blot er første lek-

tion, så at sige, i syntese. Meget mere vil følge i rytmiske cyklusser, hvor der vil blive givet 

uddybninger til rette tid som svar på de sande behov, der opstår i tjenestearbejdet. 

 

Synteseenergien er en ny energi, en ny kraft, et nyt stof. Dens formål er skabelsen af en ny 

civilisation, som vil bringe den evolutionære plan for menneskeheden i manifestation. 

 

Den udgør en syntese af første-, anden- og syvende stråle-energierne og har mange ligheder 

med disse, men er dog ikke som én eller en kombination af disse. Den er sig selv, for så vidt 

angår denne plan. I den kosmiske sammenhæng udgør den et lavere modstykke til en meget 

subtil kosmisk energi, som endnu ikke når vor Sollogos. 

 

Dens primære kvaliteter er firdimensionale og således meget vanskelige at definere eller be-

skrive. Den både udstråler og absorberer på samme tid og skaber dermed en bevægelse og en 

formidling af bevægelse, som umiddelbart sidestiller de ekstreme modsætninger. (Bemærk: 

Jeg er nødt til at anvende udtrykket ”udstråler og absorberer”, fordi det sprogligt kommer tæt-

test på, men alligevel er de ikke fuldkommen korrekte, og de formidler heller ikke begrebet på 

passende måde. Husk dette og søg i meditation med jeres intuition at forstå betydningen på 

ordløs måde. En dag vil videnskaben finde passende udtryk til at definere denne firdimensiona-

le aktivitet). Den, energien, udstråler den positive pol og absorberer den negative pol, hvor 

den forvalter hver af dem i den form, den er modtaget; og således illustrerer den igennem ud-

stråling og absorption i sit stof de ekstremer, der skal afbalanceres.  

 

Det kan dermed siges, at et af dens overordnede kendetegn og en af dens virkninger er eks-

trem konflikt. Denne konflikt vil imidlertid være forbigående, relativt betragtet, på grund af et 

andet overordnet kendetegn og en anden virkning af synteseenergien. På grund af syntesens 

udstrålende og absorberende natur og bevægelse vil modsætningernes par hurtigt blive for-

enet til en helhed, en sammenhæng. De positive og negative poler udstråles og absorberes i 

hinanden eller til ét atom, så at sige, fordi de er ligestillet eller i fuldkommen samklang. Det vil 

sige, at det, der engang var såkaldt godt eller dårligt, nu er forenet til en ny tilstand, en ny 

manifestation, som hverken er god eller dårlig, men slet og ret en evolutionær bevægelse. En 

af dens karakteristiske virkninger i manifestation er således hurtig og (kan man næsten sige) 

radikal forandring. 

 

Ekstrem konflikt, efterfulgt af hastig evolutionær forandring, vil komme til udtryk overalt, hvor 

synteseenergien anvendes. 
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Synteseenergien tilpasses igennem direkte samklang med dens modtage- og fordelingscenter, 

som selv er i samklang med deres kilde. Eksempelvis kan enhver discipel eller discipel på prø-

vestiens vej, der er bekendt med undervisningsserien Sjælens natur, anvende det center, den 

udgør, til at etablere samklang med Ashrammens fokus – Mesteren M., Mesteren R., og Meste-

ren D.K. – og igennem dette fokus etablere samklang med den højere triangel. Energien vil 

blive frigivet til individet eller gruppen i nøje overensstemmelse med dennes kraftpotentiale i 

tjeneste. 

 

Den kan anvendes af den gruppe, der som Sjæle arbejder i harmoni, igennem det fokus, som 

skabes af disciplen på tråden (visualiseret udelukkende som et lyspunkt i Ashrammen) videre 

til det ashramiske fokus, der udgøres af de tre Mestre, og derpå videre til Kristus, til Den Pla-

netariske Logos og til Syntesens Avatar. 

 

Det enkelte gruppemedlem, som arbejder alene men i samklang med gruppen, kan anvende 

samme samklang. 

 

Energien vil blive frigivet i nøje overensstemmelse med gruppens kraftpotentiale i tjeneste. 

 

Man kan med rette spørge, om der ikke eksisterer en anden (og mere personlig) måde at an-

vende synteseenergien på? Mine brødre, separatismen synd stikker sit grimme hoved frem. 

Enhver energi, som når jer, når jer igennem en serie af centre, som – idet de er i samklang – 

skaber den mindste modstands vej. 

 

Og jo, der er en anden vej; I kan gøre brug af den mindste modstands vej, som jeres egen 

stråleudrustning skaber. Bring jeres legemer, Sjælen og Monaden i samklang, og idet I på 

denne måde rækker imod Kilden, vil I modtage energien i overensstemmelse med den fuld-

kommenhed eller ikke-fuldkommenhed i jeres egen indre samklang, jeres evne til at forstå de 

sandheder, som er energiens Sjæl, og jeres kraftpotentiale i tjeneste. Vælg den teknik, I øn-

sker, og tjen. 

 

Der kan siges meget mere vedrørende korrekt anvendelse af syntesen, og meget af dette vil 

blive formidlet i senere instruktioner. Broderskabets almindelige love er i sandhed anvendelige 

i anvendelsen af syntesen. 

 

Teknisk set anvendes den direkte i situationen eller de foreliggende omstændigheder igennem 

meditativ vejledning og brugen af stemme, hænder eller øjne som redskab for fordelingen. 

Sidstnævnte bringes fra det meditative fokus først i samklang med den indstrømmende synte-

se, og derpå igennem syntese-devaerne i det æteriske netværk med målet, så at sige. 

 

For at anvende synteseenergien med held er det nødvendigt først at frigøre sig fra alle følelser 

(og sørg for at inkludere andres følelser såvel som egne i denne frigørelse) i forhold til situati-

onen eller omstændighederne. 

 

Man hæver sig over følelsen af godt og dårligt, behageligt eller ubehageligt, ønskværdigt og 

ikke ønskværdigt, og anerkender behovet for udviklingsmæssig forandring. Den ændring, fra 

et stedse aftagende mørke til et stedse voksende og illuminerende lys, bliver en generel nød-

vendighed, og dette mål skal opnås hvert eneste øjeblik. 
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Ens kærlighed omfatter alle uden skelnen. Ens medfølelse opfylder et behov, lindrer og stilner 

smerte, tilgiver og afbøder skyldfølelse, og til sidst forvandler den had i mange afskygninger til 

forstående kærlighed. 

 

Tankesindet, hjernen og nervesystemet organiserer sandheden i overensstemmelse med den-

ne nye levevis, som menneskeheden søger: Der bygges en ny tankeform her, skabes en au-

tomatisk respons dér, tilføres en ny kvalitet i relationerne, en ny klarhed og følelse af formål i 

ordene, og sluttelig samlet set en ny livsform.  

 

Denne organisering af sandheden, som er alle disciples opgave i dag uanset tjenesteområde, 

bygger på en ny forståelse af modsætningernes par. Husk, at syntese forener de mange til én. 

Disciplen, som arbejder med denne energi, søger rette relationer mellem alle tilsyneladende 

adskilte dele, så det, der forekommer falsk og uvirkeligt, til sidst ses som en facet af sandhe-

dens mange-facetterede juvel. Intet afskrives som virkelig falsk, forkert eller dårligt, men sæt-

tes derimod i ret relation til de øvrige dele af helheden. Helheden eller totalsummen bliver da 

del af det hidtil manglende mønster i den guddommelige plan for menneskeheden og tjener 

dermed sit formål. Når dét sker, bliver den en illuminerende kraft i verden. 

 

De største farer ved syntese er helt åbenlyse i lyset af det, energien gør. Den er nærmest ma-

gisk i den betydning, at syvende strålen er magisk i sin indflydelse, i sin virkning, og vi må 

derfor beskytte os imod forkert anvendelse til selviske formål, kraft, nydelse, spænding etc. Vi 

må også virkelig drage omsorg for at stå frit og uafhængigt af den konflikt i kraften, som den-

ne energi skaber, indtil det tidspunkt kommer, hvor denne konflikt har fuldført sit arbejde, og 

den udviklingsmæssige forandring slår igennem. Hvis disciplen lader sig drage ind i konflikten, 

bliver han oversvømmet af den og vil være ude af stand til at fordele den videre strøm af 

energi, som er nødvendig til at fuldføre den opgave, som er påbegyndt. Sker det, vil alle invol-

verede lide nederlag på den ene eller den anden måde, for en for tidlig afbrydelse af energien, 

uanset årsag, er en åben invitation til mørkets kræfter til at angribe. Når cyklussen derfor først 

er påbegyndt, må den fuldføres, hvis vanskelige karmiske følger skal undgås. Sørg for altid at 

kvalificere enhver anvendelse af synteseenergien med en beskyttende styring i forhold til at 

manifestere den guddommelige plan i det foreliggende tilfælde i overensstemmelse med gud-

dommelig lov og orden.15  

 

Tekniske instruktioner 

 

Det er nødvendigt for mig her at formidle visse tekniske instruktioner vedrørende syntesen af 

disse energier, som I kender som forskellige stråleudtryk. I vil opdage, at det er meget ander-

ledes at bære en syntese af første-, anden- og syvende stråle, end det er at bære enten en 

kombination af disse tre, eller en eller to af disse energier. I vil finde, at selv om disse energi-

ers egenskaber og kvaliteter grundlæggende set indgår i syntesen, er de ikke desto mindre i 

sig selv – som grundlæggende kvaliteter – vanskeligt tilgængelige og medvirkende til en ny og 

anderledes egenskab og kvalitet, som udgør selve syntesen. For overhovedet at kunne nærme 

os en forståelse af syntesen er det nødvendigt for jer i så høj grad som muligt at tage alt det, I 

ved om disse tre stråler, ind i jeres bevidsthed og ud fra denne viden bevæge jer op i frekvens 

til den anden kosmiske stråle for kærlighed-visdom eller ren forståelse, som disse tre er un-

derstråler til. Det er alene igennem en – om end kun delvis – forståelse af ren hensigt, som 

disse tre er understråler til, at I kan nærme jer en forståelse af syntesen. Der er stadig meget i 

jeres bevidsthed, som er skyld i en forvrængning af sandheden om dem, selv om I har disku-

                                                
15 Se også: ”Beskyttelse”, teknik 2 i Sjælens natur, lektion 21 
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teret disse stråleenergier og deres udtryk over en vis tid, og til en vis grad arbejdet med dem 

og blevet bekendt med dem. Der eksisterer stadig et vist – for ikke at sige, i visse tilfælde, 

meget – blændværk vedrørende de forskellige stråler og deres ydre udtryk. 

 

Lucille: 

 

En stråle er faktisk et energiudtryk for lys, et guddommeligt energiudtryk, hvor der eksisterer 

syv overordnede stråler inden for alle livssystemer. Når vi taler om de syv stråler i dette plane-

tariske system, betyder det, at der er syv energiudtryk, der fungerer og opererer inden for 

dette særlige planetariske livssystem. Der er igen syv solare stråler, som udgør de energiud-

tryk, der fungerer og opererer inden for solsystemet og på samme måde i kosmisk betydning. 

Al energi under kosmisk niveau er understråler til den ene eller den anden af de kosmiske strå-

ler. Den fremherskende stråleenergi i vort solsystem er anden stråle – strålen for guddomme-

lig kærlighed-visdom. Alle de planetariske stråler, som vi er i stand til at kontakte, er under-

stråler til denne anden stråle. Som energiudtryk betyder det, at alt består af en kombination af 

disse tre eller flere af disse særlige stråler, normalt en kombination af fem. Alle energierne har 

deres særlige egenskaber og kvaliteter, da de hver især er udtryk for en særlig guddommelig 

hensigt. Disse stråler er benævnt efter den hensigt, de er udtryk for. 

 

Mesteren R.: 

 

Jeg ønsker at minde jer om, at den højeste definition på første stråle, der er defineret inden 

for vor planetariske afgrænsning, er, at første stråle skal fortolke og bringe den kosmiske kær-

lighed-visdom eller rene hensigt i fokus. Det betyder, at der i de højere frekvenser af første 

stråle findes den højeste og det mest fokuserede udtryk for guddommelig kærlighed inden for 

vor planetariske afgrænsning.  

 

Der er et par punkter vedrørende anden strålen for guddommelig kærlighed-visdom, jeg her 

ønsker at bringe frem. Det første er, at guddommelig kærlighed ikke er en følelse. Det er af 

største vigtighed, at disciplen forstår dette. Som det er tilfældet med alle energier, skaber det 

en følelsesmæssig respons. Det er en energi, og jeg kunne tilføje, at det er en bevidsthed. 

Dens højeste frekvenser manifesterer sig som visdom – guddommelig kærlighed er guddom-

melig visdom – fuldkommen forståelse. Definitionen på guddommelig kærlighed unddrager sig, 

mere end nogen anden stråleenergi, logik. Forståelsen af den kan ikke nås igennem anvendel-

se af det logisk fortolkende sind. En sand forståelse af denne energi kan alene nås igennem en 

oplevelse i bevidstheden af den. Når jeg taler til jer, sker det igennem anvendelsen af denne 

specielle energi. I er på jeres side modtagelige over for den ved at modtage den og igennem 

jeres respons. Der etableres en relation imellem os; en relation, som både i jeres og min be-

vidsthed skaber en større forståelse af hinanden og af os selv, og derfor af Det Ene Liv, som vi 

alle er del af. 

 

Disciplen oplever kærligheden igennem anvendelse af første strålen ved at fokusere hensigten, 

viljen til kærlighed, og anerkende, at den energi, der ligger til grund for enhver relation – uan-

set hvorledes denne relation ytrer sig i det ydre – er guddommelig kærlighed-visdom. Ved så-

ledes i sandhed at træde ind i den energi, som relationen indebærer, oplevelsen af kærlighed, 

skaber denne oplevelse en stadig voksende forståelse, indtil disciplen træder ind i hjertet af 

Det Ene Liv og lever i dette hjerte, uanset sine ydre bevægelser i tidens og rummets dimensi-

on. Den sande forståelsens vej, den sande udviklingens vej, tjenestens vej og egen vækst, kan 

altid kendes i den relation, som det til enhver tid er disciplens gode karma at opleve. Ved at 



Syntese 
 

 
 

Side 93 af 107 

træde ind i relationens energi, uanset hvorledes denne relation ytrer sig i det ydre, og løse 

mysteriet om relationen, vil mennesket kende Gud og dermed sig selv. 

 

Af en eller anden grund ser det ud til, at syvende stråle er den mest vanskelige stråle for disci-

ple under en vis indvielsesgrad at forstå, og alligevel er det den, som de kender bedst og den, 

de har størst erfaring med igennem hele deres inkarnationscyklus. Det er den energi, som i 

dag i denne overgangsfase i menneskehedens udvikling tilbyder den største mulighed. Det er 

den energi, som i dag er mest fremherskende i den ydre verden. Jeg vil gerne sikre mig, at I 

først og fremmest forstår, at medens denne syvende stråle er menneskehedens ny stråle, er 

der stadig ikke tale om en aspektstråle, men om en attributstråle. Første- og anden stråle i 

denne ny syntese er aspektstråler. Første stråle er et udtryk for guddommens første aspekt: 

guddommelig hensigt, guddommelig motivation. 

 

Anden stråle er et udtryk for guddommens andet aspekt: bevidsthed, væren, Selvets aspekt, 

Kristus-aspektet. Tredje stråle er et udtryk for guddommens tredje aspekt: intelligent aktivitet. 

Inden denne overgangsfase mellem en gammel og en ny tidsalder var civilisationens primære 

udtryk et tredje stråle-udtryk; et udtryk for intelligent aktivitet i formnaturen. Syvende stråle 

kom til udtryk i primitive kulturer og racer igennem deres ceremonier, deres holdninger etc., 

men blev aldrig opbygget i civilisationens højere former, de højere kulturer, førend denne peri-

ode, som menneskeheden nu er på vej ind i. 

 

Differentieringen mellem tredje- og syvende stråle er indledningsvis vanskelig at finde og at 

forstå. Tredje stråle, som civilisationen bygger på, og som er den stråle, der har været mest 

fremherskende i opbygningen og udtrykkelsen af civilisationen, og som derfor i så høj grad har 

bidraget til menneskehedens evolutionære udvikling frem til dette tidspunkt, er en energi, der 

udtrykker sig på meget logisk vis. Den har skabt de nuværende matematiske videnskaber. Den 

definerer, udtrykker i logisk rækkefølge og præsenterer således orden ud af kaos. Dette er den 

intelligente aktivitets udtryk. 

 

Syvende stråle udtrykker sig uden hensyn til tidens og rummets dimension, og heri består den 

grundlæggende forskel mellem udtrykkelsen af disse to stråler i civilisationen. Tredje stråle 

kræver, at udviklingen fra det subjektive til det objektive følger nogle specifikke, veldefinerede 

trin, som et efter et kommer til syne i den ydre verden. Syvende stråle udtrykker sig uden 

hensyn til denne trinvise manifestation, som resulterer i den endelige tilsynekomst. Syvende 

stråle følger sin egen logik, så at sige, men styres af flere kosmiske love, der samarbejder ind-

byrdes. En af disse love er loven om periodicitet. Syvende stråle styres af denne lov, og der-

med udtrykker den til en vis grad denne, hvor den i sin tilsynekomst følger en cyklisk bevæ-

gelse, som ikke udmønter sig i eller nødvendiggør en fysisk tilsynekomst af den subjektivitet, 

der er indeholdt i denne cyklus’ forskellige intervaller. 

 

Lucille: 

 

Tredje stråle ville, frem for at manifestere sig periodisk, kræve, at alt subjektivt manifesterede 

sig objektivt, førend det endelige resultat kunne manifesteres. Det gør syvende stråle ikke. 

Den kræver kun manifestation på et vist tidspunkt i cyklussen. Det subjektive, som ligger mel-

lem disse punkter, behøver ikke at manifestere sig sekventielt. Forstår I forskellen? Den kan 

anvende loven om periodicitet og manipulere energi, kraft og stof på en sådan måde, at det 

ikke er nødvendigt, at 1 + 1 + 1 + 1 = 4, eller at 2 + 2 = 4, eller at 3 + 1 = 4, for at 4 kan 

manifesteres. 
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Denne egenskab giver syvende stråle-udtrykket det præg, den kvalitet, som mange har defi-

neret som magi, evnen til på subjektiv vis at manipulere aspektstrålernes energi, kraft og stof 

– liv, kvalitet og aktivitet – med henblik på at skabe et udtryk. For mennesket forekommer 

dette stråleudtryk dermed at være magisk og overnaturligt. Det kan ikke forstås i praksis af 

den fysiske videnskab i dag.  

 

I denne tid, hvor civilisationen befinder sig i en overgangsfase fra tredje- til syvende stråle-

udtrykket, vil mange muligheder komme til udtryk, mange mulighedernes krise. Denne energi 

kommer alene til udtryk i de cyklusser, hvor Den Planetariske Logos på forhånd har fastlagt en 

hastig vækst. Syvende stråle er en refleksion af Ånden – eller første aspekt – i stof. 

 

Jeg vil gerne her bede jer overveje jeres nærmest ubevidste anvendelse af disse energier helt 

tilbage fra det tidspunkt, hvor I blev interesseret i jeres evolutionære udvikling; i jeres tanke-

sind, i jeres relation til udfoldelsen af jeres hensigter og planer – rigtige eller forkerte – i tidens 

og rummets dimension. I det øjeblik, hvor det bevidst tænkende væsen igennem sit eget tan-

kesind bliver bevidst om den kendsgerning, at han er, og at han (i større eller mindre omfang) 

er skaberen af sin egen skæbne, begynder han – i starten ubevidst – at anvende denne energi 

og at blive anvendt af den. 

 

I en vis betydning er denne syvende stråle-energi en af de mest vigtige energier for jer at for-

stå, da det er dette udtryk, I vil møde i jeres ydre tjeneste-bestræbelser for den guddommeli-

ge plan for menneskeheden. I vil møde den i både dens positive og dens negative udtryk. Det 

positive udtryk for syvende stråle er, for så vidt angår disciplen, hvid magi. Han besidder ev-

nen til at manipulere energi, kraft og stof og bringe de former til manifestation i den ydre ver-

den, som er udtryk for den guddommelige plan for menneskeheden. Han besidder evnen til at 

anvende sin mentale-, astralt-emotionelle- og fysiske indflydelse på en sådan måde, at han 

bevidst skaber en større vækst og udvikling i bevidstheden hos de mennesker, han er i kontakt 

med. Dette er syvende strålens arbejde i dens positive aspekt.  

 

Det negative udtryk for syvende stråle er det modsatte; anvendelsen af sort magi, når indivi-

det søger at tjene egne, separatistiske hensigter og mål, eller anvendelse af sort magi hos di-

sciplen i den sorte loge med henblik på at modvirke den guddommelige plan for menneskehe-

den. I vil møde begge udtryk for denne energi, og det bliver stedse mere nødvendigt for jer at 

lære den rette anvendelse af syvende strålen i jeres eget liv og virke, både i forhold til jer selv 

og i jeres tjenestearbejde. Syvende stråles magi bringer Guds hensigt, kærlighed, liv og kvali-

tet – såvel immanent som transcendent – til ydre manifestation.  

 

Syntesens kvaliteter 

 

Vi har diskuteret disse tre energier, som blandes til en ny syntese med henblik på at manife-

stere den ashramiske plan i den ydre verden. Jeres Ashram, det ashramiske center, som brin-

ger den planetariske hensigt i fokus, og som igennem kærlighedens energi omsætter det gud-

dommelige formål til en plan og formidler denne plan til jer, så I kan bringe den til udførelse i 

menneskehedens ydre liv og virke, består af tre medlemmer af Hierarkiet, som I er i direkte 

samklang med og har en direkte relation til, både som Sjæl og i jeres redskab i den fysiske 

verden. Mesteren M., Herren for første stråle, Mesteren D.K., som er seniordiscipel på anden 

stråle, og jeg selv, Mesteren R., Herren for syvende stråle, bringer disse tre energier i triangu-

lært fokus på ashramisk plan, og igennem cirkulation af åndelig kraft inden for denne triangel 

forenes de til den ny syntese, som endnu knap har nået jer. I takt med, at I som resultat af je-

res voksende modtagelighed bliver bedre og bedre i stand til at rumme og udtrykke denne 
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syntese i tjeneste for den guddommelige plan for menneskeheden, vil den komme til udtryk og 

virke igennem en fortsat voksende kvalitet og i omfang. 

 

Selvom den ny syntese er blevet skabt på baggrund af første-, anden- og syvende stråle, er 

den i sig selv ny og har således sine egne, særlige karakteristika og kvaliteter. Dens hensigt og 

formål som energiudtryk i verden i denne fase er at skabe syntese ud af alle sandheder, der 

lever og rører sig i de mange former, som rummer denne sandhed, uanset i hvor høj grad dis-

se former tilsyneladende måtte være opposition med hinanden. Dette er formålet og hensigten 

med den; at nedtransformere dette formål, så dets virkning øges. Igennem denne synteseska-

bende handling skal det skabe en udvikling i den menneskelige bevidsthed, væk fra den adskil-

te personlighedsidentifikations fangenskab til Sjælsidentifikation med den bevidsthedsmæssige 

oplevelse af enhed i gruppebetydning. Denne oplevelse knytter sig til Sjælsbevidsthed eller 

Sjælsidentifikation. Med andre ord bryder individet, igennem denne synteseskabende handling, 

igennem sin ring-pass-not og opnår enhed med andre på sit særlige udviklingsniveau, så han 

lærer den sande gruppebevidsthed at kende. Dette er et af de umiddelbart forestående udvik-

lingstrin. 

 

Det afgørende karakteristika ved denne ny energi er dens dynamiske evne til at nedfælde. Den 

nedfælder den guddommelige plan for menneskeheden igennem konkrete forhold og situatio-

ner, igennem særlige hændelser. Disciplen vil anvende denne energi ved at fokusere den ind i 

de situationer og omstændigheder, som kan være redskaber for manifestationen af Planen, 

men som ikke nødvendigvis er det på det givne tidspunkt. Ved at fokusere denne energi ind i 

disse specielle situationer eller omstændigheder, også selvom disse måtte forekomme at være 

i modstrid med planen, vil energien i sig selv nedfælde den guddommelige plan i manifestation 

igennem denne specielle hændelse. 

 

Denne kvalitet vil til at begynde med være meget vanskelig at skelne fra kærligheden, men 

der vil være mindre emotionel respons på denne kvalitet og mere mental respons, og dermed 

en voksende udvikling af det, vi kender som medfølelse. Denne kvalitet bringes ind i be-

vidstheden og redskabet, hvor den vil udvikle menneskehedens intuitive evne, men frem for 

alt vil den støtte udviklingen af empati. Den vil gøre det muligt for individet at have empati for 

et andet menneske, men alligevel befri ham fra den sympatiske relation, som resulterer i emo-

tionelle forstyrrelser – positive eller negative – af forskellig art. Da vil den løfte den menneske-

lige forståelse af kærlighed, og herigennem udtrykkelsen af den, op på mentalplanet. 

 

Jeg vil bede jer overveje følgende tre ord, som er blevet anvendt til at definere guddommens 

tre aspekter: ”Liv, kvalitet, tilsynekomst”. Overvej disse ord i forhold til den ny syntese, idet I 

er bevidste om, at liv, kvalitet og tilsynekomst i denne syntese er ét. I denne energi forenes de 

tre til én. 
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Kapitel 7 
 

Syntesemeditationer 

 

Den næste åbenbaring; 

Dannelsen af gruppen i hovedkvarteret; 

Syntesecenteret; 

Manifestation af Ashrammens plan; 

Påkaldelse af Syntesens Deva; 

Påkaldelse af den Kosmiske Syntese 

 

Det grundlæggende arbejde i forhold til disse meditationer findes i Sjælens natur. Vi har inklu-

deret disse teknikker her, fordi de forbereder den inkarnerede bevidsthed og dens redskab (de 

tre legemer, hjernen og det elektriske system) på kontakt med og bevidst magisk gruppear-

bejde i Ashrammens gruppeliv. Eftersom disse øvelser arbejder meget mere direkte med hele 

personlighedens redskab, anbefaler vi særligt regelmæssig brug af transmutationssteknikken i 

Sjælens natur, lektion 8. 

 

Menneskehedens næste åbenbaring 

 

Mesteren R.:16 

 

Gør jer klar til at meditere. 

 

Fokusér bevidstheden i pandecenteret. Fra pandecenteret fokuserer, stilner og afslapper I det 

fysiske legeme, stilner astrallegemet og gør sindet årvågent. 

 

Fra jeres fokus i pandecenteret integrerer I disse tre kræfter til en tjenesteenhed, der er mod-

tagelig for indtryk fra Sjælen ... 17 

 

Visualiser nu en stråle af lys, der strømmer fra pandecenteret ind i grotten i midten af hove-

det, hvor den forankres i grotten i en lille, gylden sol. 

 

Træk gradvist bevidstheden tilbage langs med denne stråle af lys, idet I centrerer jer i den lil-

le, gyldne sol i grotten i midten af hovedet. Her identificerer I jer som den bevidste inkarnere-

de Sjæl i det trefoldige redskab, og igennem dette redskab (som er inkarneret i menneskehe-

den) kontemplerer I over meningen med denne inkarnation, den bevidste inkarnerede Sjæl i 

menneskeheden ... 

 

Fra dette fokus absorberer I nu denne mening og forbinder jer med hinanden, idet I er bevid-

ste om den tilsvarende hensigt og formål hos alle i gruppen. I danner nu et center af åndelig 

kraft, som I identificerer som Sjælen, der rummer Kristus-lyset, og udstråler dette lys som en 

kraft i og igennem jeres omgivelser, ind i og igennem verden. 

 

                                                
16 Forlæggerens kommentar: Vi anbefaler kraftigt, at den studerende ikke anvender disse meditationer, med mindre 

han eller hun intuitivt føler sig tilskyndet hertil, og da kun én ad gangen og i en hel månecyklus. 
17 Den, der renskrev lektionerne, har anvendt ”...” til at indikere pauser i meditationerne. 
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Stop op et øjeblik og mærk den guddommelige kærlighed til hinanden; den er broderskabet, 

den guddommelige kærlighed til arbejdet, som er tjeneste, og den guddommelige kærlighed til 

menneskeheden, som er Nåden, der strømmer igennem jer. 

 

Som en livsenhed med én funktion – Syntesecenteret – bringer I jer igennem hovedcenteret 

nu i samklang med Ashrammens fokus, Mesteren M., Mesteren R., og Mesteren D.K. Igennem 

dette fokus udvider I denne samklang til den overskyggende Kristus (Herren Maitreya), Den 

Planetariske Logos (Sanat Kumara) og Syntesens Avatar, idet I dedikerer disse øjeblikke til 

tjeneste for dem ...  

 

Gør jer modtagelige over for disse energier i syntesens højeste frekvens, fineste kvalitet og 

mest dynamiske potentiale. Idet I holder denne samklang og bringer denne energi i fokus 

bringer I jer i samklang med De Forenede Nationer, og igennem De Forenede Nationer med 

verdens regeringer; 

 

Bring jer i samklang med De Forenede Staters regering, idet I igennem denne samklang brin-

ger syntesens energi til at manifestere rette internationale relationer i verden i form af et ud-

tryk, et begyndende udtryk, for samarbejdende lederskab; 

 

Bring jer i samklang med Harvard University inden for uddannelsesområdet, med Vatikanet i 

Rom inden for religionens område, med Tyskland og en gruppe læger, som arbejder dér, inden 

for healingsområdet. Igennem denne samklang bringer I nu syntesens energi til at manifestere 

menneskehedens næste åbenbaring; en åbenbaring, som skal komme igennem uddannelse, 

religion og healing. 

 

Idet I holder den højere samklang, bringer I synteseenergiens højeste frekvens, kvalitet og 

dynamiske potentiale i fokus og visualiserer, at dette arbejde igangsættes og vil vare ved 

igennem hele denne næste månecyklus. 

 

Intonér OM og stabiliser og hold denne funktion ...  

 

Stop op et øjeblik, tag en dyb indånding, en pause i aktiviteterne, og afslap kroppen – navnlig i 

nakke og skuldre. 

 

Genetablér fokus. Visualiser i mentalt, astralt og æterisk stof det overordnede gruppeliv i rela-

tion til Verdensgruppen af disciple, som tjener den guddommelige plan for menneskeheden in-

den for alle områder af det menneskelige liv, inden for alle dele af verden, inden for alle ret-

ninger, inden for alle typer og arter af legemer, i alle forhold og omstændigheder, idet I nu 

stiller jeres discipelskab, jeres styrke, til deres rådighed og støtter dem i deres tjenesteaktivi-

teter, lige meget hvilke, der hvor de måtte befinde sig, og stiller synteseenergien til rådighed 

for dem som støtte i deres bestræbelser på at tjene Kristus. 

 

Visualiser Verdensgruppen af disciple som et netværk af lys, der gennemtrænger hele menne-

skeheden og formidler den guddommelige plan for menneskeheden til alle dele, på alle niveau-

er, inden for alle områder af bevidstheden, og dirigerer Syntesens devaer til at handle igen-

nem dette netværk, for at manifestere den guddommelige plan for menneskeheden i alle men-

neskers tilsyneladende adskilte liv og virke på Jorden ...  
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Ved hjælp af det netværk af lys, som Verdensgruppen af disciple har skabt, etablerer I nu et 

fokus ud fra aspirationerne, håbet, menneskehedens drømme imod det, der er guddommeligt, 

imod det gode, det sande, det skønne ...  

 

Føj jeres aspirationer til menneskehedens fokuserede aspirationer og påkald igennem den hø-

jere samklang – igennem hele den højere samklang – manifestationen af fuldbyrdelse i relation 

til den menneskelige aspiration ....  

 

Bring nu det, som er påkaldt, i fokus og hold det parat til transmissionen af det ind i og gen-

nem menneskeheden i løbet af den kommende måned igennem denne gruppes virke ... 

 

Intonér OM til at stabilisere og fastholde dette arbejde ...  

 

Udstrål lys, kærlighed og kraft til alle, der er i stand til at modtage det og drage nytte af det ... 

 

Afspænd gradvist opmærksomheden. 

 

 

Fortsæt med denne meditation igennem hele den næste cyklus. Når I udfører jeres egen funk-

tion, beder jeg jer – alle enheder og den enkelte – om at være opmærksom på samme måde, 

som I var i denne meditation, at være opmærksom på de andre enheders funktion. Vær bevid-

ste om gruppens Ene Liv som syntesecenter. 

 

Hver gang I vender tilbage til arbejdet, hver gang I træder ind i aktiviteten, hvad enten det 

sker i formel meditation eller som mental reference i forbindelse med jeres daglige aktiviteter, 

beder jeg jer om desuden at medinddrage viljen, som stabiliserer og fastholder kontinuiteten i 

aktiviteten. Dette vil hjælpe jer til at opretholde en konstant balance mellem ind- og udstrøm-

mende energi. I kan påkalde jer viljeshandlingen ved på ny i hukommelsen at lytte til OM, som 

stabiliserer og fastholder denne aktivitet. Derpå bevæger I jer simpelthen let og ubesværet ind 

i aktiviteten. 

 

 

Dannelsen af gruppen i hovedkvarteret 

 

14. november 1961  

Gør jer klar til at meditere.  

 

Fokusér bevidstheden i grotten (i hovedet, o.a.) og identificer jer som den bevidste inkarnere-

de Sjæl, idet I for en stund kontemplerer over dette … Forbind jer med gruppebevidstheden 

inden for alle de områder, hvor I er aktive, så der dannes et center af åndelig Sjælsbevidsthed, 

fokuseret i menneskehedens æterlegeme. 

 

Kontemplér over gruppelivet som ét liv … og bring det overordnede gruppeliv i samklang med 

Ashrammens center og den overskyggende Kristus … Intonér OM som hilsen til Kristus. 

 

Igennem pandecenteret etablerer I nu samklang med menneskehedens bevidsthed i be-

vidstheden om, at I etablerer samklang mellem den bevidste inkarnerede Sjæl, dvs. det over-

ordnede gruppeliv, og menneskehedens bevidsthed, hvor I erkender denne bevidsthed som 

den fængslede Guds søn i udvikling …  
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Kontemplér over menneskehedens bevidsthed på alle udviklingsniveauer som Guds søn, der er 

fanget i stoffet, og Sjælens evolutionære plan om at befri sig fra dette fængsel … Intonér OM i 

hilsen til den fængslede åndelige Guds søn. 

 

Igennem halscenteret etablerer I nu samklang med alle stofkræfterne i grupperedskabet – 

økonomien i den mentale energi, de astrale kræfter, det æteriske stof og den fysiske tilsyne-

komst – idet I integrerer denne økonomi til en tjenesteenhed, der er modtagelig og lydhør 

over for den guddommelige viljesimpuls. 

 

Placér nu gruppeøkonomien – den mentale energi, de astrale kræfter, det æteriske stof og den 

fysiske tilsynekomst – inden for Det Ene Livs økonomi, og derfra, fra dens rette relation i Det 

Ene Livs økonomi, etablerer I vertikal samklang med den guddommelige hensigt, fokuseret 

igennem den overskyggende Kristus og Ashrammens center. Intonér OM. 

 

Fokusér bevidstheden i jeres tildelte centerfunktion – hovedcenter-medlemmerne bringer den 

guddommelige hensigt, den guddommelige kraft og den guddommelige vilje i fokus; hjertecen-

ter-medlemmerne bringer den guddommelige kærlighed-visdom eller rene forståelse i fokus; 

halscenter-medlemmerne bringer den guddommelige lov og orden i fokus – og visualisér den 

overordnede, subjektive triangel, der skabes af disse tre centre, og cirkulationen af de tre 

overordnede energier, som disse centre igennem trianglen bringer i fokus med den hastighed, 

der syntetiserer dem til formidleren af den guddommelige plan for menneskeheden. 

 

Erkend, at denne syntese, denne formidler, er en ny deva-orden, som står klar inden for grup-

pens æteriske miljø til at modtage og handle på det ashramiske formål, som det når dem 

igennem en integreret gruppekommando. Frigiv nu til disse devaer med mantriske ord den føl-

gende kommando: 

 

”Lad tjenesteplanen for det overordnede gruppeliv manifesteres igennem dets medlemskabs liv 

og virke”. 

 

Intonér OM. 

 

Visualisér nu – og erkend – den subjektive triangel som dannelsen af et nyt center; et center, 

som er en syntese af første-, anden- og syvende stråle – bestående af begreber og energier, 

teknikker og metoder – og visualisér, hvordan denne bevidsthed på Gruppesjælsplan strømmer 

ind i dette nye center, som skal fungere inden for centeret som hovedkvarterets gruppe, der 

styrer manifestationen af tjenesteplanen for den samlede gruppes liv og virke. Intonér OM …  

 

Etablér nu samklang mellem det overordnede gruppeliv og Verdensgruppen af disciple, idet I 

placerer gruppelivet i Verdensgruppen, der fungerer i alle dele af verden inden for alle menne-

skelivets afdelinger, inden for alle samfundslag, forhold og omstændigheder, i alle typer og ar-

ter af legemer. Visualisér både det påkaldende center, som Verdensgruppen skaber (det cen-

ter, som er i direkte samklang med den overskyggende Kristus) og netværket af lys, der er 

skabt af Verdensgruppen, idet den rækker ud igennem hele menneskeheden for at tjene dens 

åndelige behov. Betragt på ny – idet I fastholder bevidstheden om jeres funktion inden for 

Verdensgruppens relationer – dette ny center, som skal være træningsstedet for discipelskab i 

denne ny tidsalder for åndelige bestræbelser. 

 

Visualisér, hvordan denne omfattende Visdom, som dette ny åndelige center skal formidle, be-

væger sig ned i det, hvorfra den skal strømme gennem verdens disciple ind i menneskenes 
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bevidsthed overalt, inden den til sidst skal komme til udtryk i menneskenes liv og virke. Into-

nér på ny OM. 

 

Ret nu for et øjeblik bevidstheden imod den bestræbelse, I har påtaget jer inden for dette om-

råde; bestræbelsen om at tjene den guddommelige plan for menneskeheden, som den er fo-

kuseret igennem Ashrammen her ved begyndelsen, i den spæde begyndelse, af disse to aktivi-

teter … Forbind jer med hinanden, så der skabes et stærkt, vedvarende og sikkert fokuseret 

center af lys, kærlighed og kraft ind i det æteriske netværk – et center, der er guddommeligt 

motiveret og dedikeret til at tjene denne guddommelige motivation. 

 

Gradvist retter I på jeres bevidsthed – og trækker jeres fokus tilbage – imod grotten, hvor I 

som den bevidste inkarnerede Sjæl for en stund kontemplerer over jeres egen særlige funktion 

og fornyer jeres dedikation … Intonér OM. 

 

Slip gradvist opmærksomheden og vend tilbage til jeres normale fokus. 

 

Så snart I modtager en kopi af dette ny meditationsomrids, beder jeg jer om at anvende den 

og herigennem som center at fokusere på den ny synteseenergi, som I formidler, og som I – i 

en vis betydning – for en stund er beskyttere af. 

 

 

Formidlere af synteseenergien 

 

Når I er beskæftiget med jeres daglige gøremål, beder jeg jer holde i bevidstheden en visuali-

sering af centeret som en strålende blå-gylden sol inden for dette områdes æteriske netværk. 

Bevæg jer rundt inden for denne indflydelsessfære, idet I deltager i denne indflydelse og for-

midler den videre til både bevidstheden og stofkræfterne hos dem, I er i kontakt med. Erkend, 

at I i bevidstheden subjektivt befinder jer inden for dette center som del af det, samtidig med 

at I objektivt er centerets indflydelse i menneskehedens liv og virke. Bestræb jer på vedbli-

vende at virke på denne måde. 

 

 

Nedfældelse af den guddommelige plan 

 

De af jer, som på nuværende tidspunkt søger at tilpasse jeres daglige liv og virke til Ashram-

mens tjenesteplan – og mere konkret de af jer, som på nuværende tidspunkt ser jer om efter 

et tjenesteområde etc. – beder jeg om at påbegynde dagen efter meditationen med erkendel-

sen af, at I som den bevidste inkarnerede Sjæl træder ind i jeres rette tjenesteaktivitet i rela-

tion til den guddommelige plan, som I søger at tjene. Bær denne viden med jer som den frem-

herskende tone i redskabet og gør derpå, på intelligent måde, det, der er nødvendigt, det, der 

ser ud til at nedfælde jeres egen økonomis energi, kraft og stof til deres rette plads og aktivitet 

for så vidt angår det ydre udtryk. 

 

Bestræb jer på vanlig vis, når I ser jer om efter arbejde, samtidig med at I følger jeres intuiti-

ve indskydelser igennem alle bestræbelser, og hold denne overordnede bestræbelse i jeres be-

vidsthed, så I træder ind i jeres rette aktivitet i ret relation til den guddommelige plan, I søger 

at tjene. Jeg beder resten af jer om at støtte op omkring dette ved at holde denne samme 

tanke for de, der på nuværende tidspunkt ser sig om efter tjenestearbejde, og hold samtidig 

alle sammen denne tanke for alle dem, der vil slutte sig til jer i denne bestræbelse. På den 

måde hjælper I til at berede vejen for dem. 
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Syntesecenteret 

10. juni 1961  

 

Fokusér bevidstheden i grotten (i hovedet, o.a.) og identificér jer som den bevidste inkarnere-

de Sjæl, der opnår en så udvidet og samtidig fokuseret bevidsthed herom som muligt. Foren 

energierne i jeres personlige grotte til én gruppe-grotte og den Sjælsbevidsthed, der er foku-

seret dér, til én Gruppesjæl, idet I erkender, at dette er det ny syntesecenter. 

 

Fasthold identifikationen som den bevidste inkarnerede Sjæl i menneskeheden og inkludér i 

Sjælslivet livet i alle naturrigerne. Inkludér Sjælslivet i mineralriget, planteriget, dyreriget og 

menneskeriget, det åndelige rige op til og inklusive Den Planetariske Logos’ eget liv – den be-

vidste inkarnerede Sjæl i menneskeheden – idet I bliver det center i menneskeheden, hvor alt 

liv mødes og forenes til Det Ene Livs bevidsthed, og bliver så bevidste herom som muligt – be-

vægelsen ind i Sjælens center, Sjælslivet i alle naturriger, dets formål, syntese – ind i den be-

vidste inkarnerede Sjæl og en udstråling af denne bevidsthed igennem hele menneskeheden.  

 

Idet I gradvist visualiserer og identificerer menneskeheden som syntesens center i det plane-

tariske liv og virke – de manges liv i Den Ene – visualiserer I, hvordan denne bevidsthedssyn-

tese bryder alle bånd, indtil planetens Ene Liv stråler igennem menneskeheden i al sin fuld-

kommenhed.  

 

Visualiser derpå, hvordan planeten selv bliver syntesecenteret i solsystemet, hele solsystemets 

Sjælsliv, der strømmer ind i centeret for at mødes og forenes i Det Ene Liv, hvor det i denne 

syntese befrier alle de fængslede planer, indtil Sollivets fuldkommenhed strømmer imod plane-

ten, og fra den udstråler til og igennem solsystemet, indtil det bliver syntesecenteret i univer-

set, hvori de manges Sjælsliv mødes og forenes til ét samlet guddommeligt formål, guddom-

melig kærlighed-visdom, guddommelig orden, som stråler ud fra alle dele og strømmer ind i 

det kosmisk skabende center – Den Ene Om Hvem Intet Kan Siges – og dér fuldstændigt vir-

keliggør Hans formål og plan. 

 

Med erkendelsen af og bevidstheden om syntesecenteret i det planetariske liv og virke fokuse-

rer I bevidstheden på verdens internationale relationer. Ret denne fuldkomne synteseenergi, 

som nedfælder den guddommelige plan for menneskeheden i tid og rum, ind i denne gruppe-

bevidsthed og dens redskab, som er ansvarlige for virkeliggørelsen af rette menneskelige rela-

tioner i den ydre verden. Intonér OM. 

 

Som syntesecenteret – med dets større bevidsthed og forståelse – fokuserer I på ny be-

vidstheden på den ydre verden, på økonomi og hele det finansielle område, og projicerer til 

dette område den fuldkomne synteseenergi, som nedfælder den guddommelige plan for men-

neskeheden i tid og rum, hvor den tilskynder og fremtvinger, at menneskehedens finansielle 

og økonomiske liv tjener den guddommelige plan på dette tidspunkt i menneskehedens histo-

rie. Intonér OM. 

 

Som syntesecenteret retter I nu opmærksomheden imod det uddannelsesmæssige område, 

hvor I inkluderer hele dette områdes indflydelse på menneskehedens bevidsthed. Projicér ind i 

hele uddannelsesområdet den fuldkomne synteseenergi, som nedfælder den guddommelige 

plan for menneskeheden på dette tidspunkt i menneskehedens historie, hvor den tilskynder og 

fremtvinger, at hele uddannelsesområdet tjener den guddommelige plan for menneskeheden 

på nuværende tidspunkt i menneskehedens historie. Intonér OM. 
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Træk gradvist bevidstheden ind i grotten; jeres eget individuelle center i midten af hovedet, 

hvor I tager denne større bevidsthed med jer, denne større forståelse, og hurtigt – meget hur-

tigt – i mentallegemet, astrallegemet, æterlegemet og det fysiske legeme nedfælder syntese-

energien – syntesebevidstheden. Som den bevidste inkarnerede Sjæl åbner I øjnene og into-

nerer OM. 

 

Slip opmærksomheden og vend tilbage til jeres normale bevidsthed. 

 

Vent lidt, førend I rejser jer og går omkring. I kan i gruppen tale dæmpet sammen, hvis I øn-

sker, indtil energierne er spredt og jeres fysiske legemer har absorberet dem. 

 

Jeres funktion har virkelig været til tjeneste. 

 

MIN FRED ER MED JER. 

 

 

Manifestation af Ashrammens plan 

 

14. marts 1961  

Gør jer klar til at meditere.  

 

Fokusér bevidstheden i grotten (i hovedet, o.a.) og identificer jer som den bevidste inkarnere-

de Sjæl. Forbind jer med gruppebevidstheden, så der dannes et center af åndelig Sjælsbe-

vidsthed, fokuseret i menneskehedens æterlegeme. 

 

Visualisér en strøm af lys, der fra centeret af hovedet strømmer opad, ud gennem toppen af 

hovedet, til et overskyggende blå-hvidt Kristuslys, der symboliserer Ashrammen og dens gud-

dommelige formål. 

 

Kontemplér over Ashrammen: 

 

Først og fremmest i dens egenskab, hvor den består af de overskyggende Sjæle, som udgør 

den højere modpol til det inkarnerede gruppeliv, idet I gør jer klart, at jeres egen overskyg-

gende Sjæl er del heraf; 

 

Dernæst derved, at den – udover de overskyggende Sjæle i det overordnede gruppeliv – udgø-

res af mange andre, som ikke på nuværende tidspunkt indgår i den inkarnerede gruppe,  

 

Og endelig derved, at den udgør hele den bevidsthed, alle de mange bevidsthedsbrændpunkter 

i menneskeheden, som aspirerer imod eller er inspireret af, og som tjener det guddommelige 

formål den guddommelige plan, som Ashrammens Mester er fokus for. 

 

Kontemplér over denne bevidsthed fra dens højeste til dens laveste udviklingsniveau, idet I gør 

jer bevidste om jeres egen relation, som en bevidsthedstilstand, til den klart; en relation, hvor 

I som Sjæl aspirerer imod, og inspireres af, og tjener den guddommelige hensigt og plan, hvis 

fokus holdes af den ny Synteseashrams Mester – dvs. Mesterens bevidsthedstilstand. 

 

Kontemplér over Planen, Ashrammens Plan, hvorigennem denne ny Ashram tjener den gud-

dommelige plan for menneskeheden. 
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Søg at erkende, at Ashrammens Plan, formuleret af de tre Mestre, som leder Ashrammen, er 

denne ny tankeformspræsentation af Visdommen, og at denne tjenesteplan udgør de begreber 

og teknikker til virkeliggørelse og anvendelse af de begreber, som er indeholdt i den ny tanke-

formspræsentation af Visdommen. Kontemplér herefter over Visdommen – ud fra den grad af 

kendskab til og forståelse af den, I har – som en planlagt tjenesteaktivitet. Forbind den som 

sådan, inden for så mange områder af livet, I kan komme i tanker om, med alle de be-

vidsthedstilstande, I kan komme i tanker om. 

 

Kontemplér over formålet med Visdommen, formålet med denne planlagte tjenesteaktivitet – 

hvor dette guddommelige formål er at udvikle den menneskelige bevidsthed til dens højere 

åndelige modstykke, og søg inden for dette formål og denne plan at finde frem til årsagen til 

jeres inkarnation og årsagen til jeres grupperelationer og –bestræbelser samt jeres motivation. 

Intonér OM. 

 

Erkend nu, at denne samme Visdom udgør en planlagt tjenesteaktivitet, har sin egen energi, 

kraft og sit eget stof, og visualisér, hvordan denne energi, denne kraft, dette stof strømmer fra 

Ashrammen igennem den forbindelse, som den individuelle overskyggende Sjæl har med sin 

egen refleksion i tidens og rummets dimension: 

 

Først og fremmest ind på mentalplanet igennem mentallegemet hos de af Ashrammens Sjæle, 

der er inkarneret; 

 

Dernæst ind på astralplanet igennem disse astrallegemer; 

 

For det tredje ind i menneskehedens æteriske netværk, æteriske miljø, igennem æterlegemet 

hos disse samme Sjæle; og 

 

Endelig igennem disse Sjæles fysiske legemes nervesystem, hvor I visualiserer, hvorledes 

denne energi, denne kraft, dette stof strømmer ind i menneskehedens liv og virke, hvor den 

manifesterer den planlagte tjenesteaktivitet, som er dens guddommelige lov og orden. 

 

Brug nu nogle øjeblikke på at kontemplere over det mentale, astrale og æteriske miljø, som i 

forhold til den ydre verden er subjektive, men som dog for den bevidste inkarnerede Sjæl er 

det virkelige miljø, og søg at opfatte, fornemme og blive bevidste om Visdommens energi, 

kraft og stof, som fuldstændigt fylder dette trefoldige miljø – det mentale, det astrale og det 

æteriske. 

 

Visualisér, hvorledes disciplens handling meget omhyggeligt igangsættes fra det virkelige plan, 

så han i tidens og rummets dimension træder ind i sin egen manifestation med kontrol over 

den ydre tilsynekomsts devaer. Intonér OM. 

 

Brug nogle øjeblikke på at visualisere det blå-hvide Kristus-lys og erkend, at det består af ho-

vedcenter energi, hjertecenter energi og halscenter energi, og at det udgør syntesecenteret; 

brændpunktet på det fysiske plan, hvorigennem den subjektive Ashram objektivt manifesterer 

sig. Intonér OM. 
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Påkaldelse af Syntesens deva 

 

16. oktober 1961  

Meditation og instruktion. 

 

Meditationen i dag vil, som det var tilfældet i går, bestå af både en instruktion og en meditati-

onsaktivitet. Jeg vil derfor bede jer give den særlig opmærksomhed og søge at huske så meget 

som muligt af den, samtidig med at I lægger mærke til alle reaktioner og al respons. 

 

Fokusér bevidstheden i grotten (i hovedet, o.a.) og identificer jer som den bevidste inkarnere-

de Sjæl. Forbind jer med gruppebevidstheden på den måde, der er rigtig for jer. 

 

Foren energien i jeres individuelle grotte til én gruppe-grotte, og jeres individuelle bevidsthed, 

som er identificeret med Sjælen, til én Gruppesjæl, fokuseret i gruppe-grotten. 

 

Som bevidsthed, der står mellem Ånd og stof, kontemplerer I nu over trianglen – Ånd, stof og 

bevidsthed – idet I visualiserer Ånden (trianglens højeste punkt) som en blå-hvid ild, be-

vidstheden som et punkt af gylden ild, og stoffet som et punkt af violet ild. Kontemplér over 

denne triangel som tre punkter af ild; tre lysende flammer … 

 

Visualisér gradvist en forening af disse tre punkter af ild til én, indtil der kun er ét punkt af ild. 

Erkend, at dette er Syntesens Deva – den deva, som udgør den fuldkomne forening af Ånd, 

stof og bevidsthed – hvis funktion er at nedfælde den guddommelige plan for alt liv, den er i 

kontakt med. 

 

Visualisér nedstigningen af denne deva – nedstigningen af den fuldkomne ild, den fuldkomne 

flamme – til gruppens ydre liv og virke. Se, hvorledes denne deva indefra fortærer det ydre 

livs former og den, idet disse fortæres, giver formen dens tjenesteliv og bringer den i fuld-

kommen samklang med dens højere modstykke og det formål, den blev skabt for, idet den 

forvandler al modstand imod den guddommelige plan til tjenesteaktivitet over for planen, og i 

fuldbyrdelsen af formen toner den fuldendte tone frem. Intonér OM. 

 

Som Gruppesjælen, der er fokuseret i gruppe-grotten, etablerer I nu samklang med Ashram-

mens gruppeliv, de tre Mestre, som udgør Ashrammens brændpunkt (den overskyggende Kri-

stus, Den Planetariske Logos og Syntesens Avatar), således at I derigennem skaber et synte-

secenter i planetens æterlegeme på alle de stofligt vibrerende planer. 

 

Visualisér nu samklangen mellem Den Planetariske Logos, planeten Venus og den åndelige sols 

Logos. Visualisér, hvorledes denne solare triangel igennem en højere kosmisk triangel bringes i 

samklang med hele det manifesterede kosmos’ Ene Liv. 

 

Visualisér bevægelsen – udstrømningen fra Det Ene Livs center – tonen, lyden af Hans hensigt, 

Hans Plan, i synteseimpulsen. 

 

Kontemplér over den fuldkomne ilds bevægelse ned gennem denne samklang – fra Det Ene 

Livs center – identificeret som syntesen, og bring den i fokus i det ny syntesecenter i det pla-

netariske livs æterlegeme. 

 

Visualisér derefter denne trefoldige ild – den fuldkomne flamme i selve hjertet af centeret. 
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Fokusér nu opmærksomheden på menneskehedens liv og virke, som har til opgave at virkelig-

gøre Den Planetariske Logos’ hensigt og plan. 

 

Ret nu opmærksomheden imod de internationale forhold og gruppebevidstheden, som bevidst 

eller ubevidst tjener inden for dette område. Kontemplér over menneskehedens situation og 

problemer, som denne gruppebevidsthed står overfor, og som den må arbejde igennem. 

 

Fra centerets centrale flamme overfører I nu impulsen, syntesegnisten, der lyser i stofkræfter-

ne hos dette aspekt af det menneskelige liv; ilden – stoffets violette flamme, der lyser og gni-

strer i den bevidsthed, som inden for dette område tjener bevidsthedens gyldne flamme – og 

Åndens blå-hvide ild, der lyser og gnistrer i den højeste, og dog inderste, frekvens. 

 

Visualisér, hvorledes disse flammer forenes til Syntesens Ild – den ild, som fortærer formerne 

inden for dette aktivitetsområde – og, idet de fortæres, manifesterer det formål, de blev skabt 

for, og herigennem transmuteres enhver modstand imod den aktive manifestation af den gud-

dommelige plan for menneskeheden inden for dette aktivitetsområde, og igennem denne ild 

udstråler det åndelige lys, den åndelige kærlighed og den åndelige kraft hos menneskehedens 

Sjæl igennem dens liv og virke. Intonér OM. 

 

Som gruppesjæl fokuserer I nu opmærksomheden på jeres individuelle redskab, som I virker 

igennem, og visualisér, hvorledes I nedfælder Syntesens Ild, som fortærer redskabet og mani-

festerer den guddommelige plan, da formen er forbundet med denne plan, og herigennem 

transmuterer al dens modstand imod aktivt samarbejde med den guddommelige plan – og 

konkret med Sjælens evolutionsplan – og udstråler Sjælens lys, kærlighed og kraft igennem 

den åndelige fortæring af redskabet ind i og gennem omgivelserne og den verden, den lever i, 

og på denne måde transfigurerer og overfører den til den bevidste inkarnerede Sjæls redskab. 

Intonér OM. 

 

 

Påkaldelse af den kosmiske syntese 

31. oktober 1961  

 

Fokusér bevidstheden i grotten (i hovedet, o.a.) og identificer jer som den bevidste inkarnere-

de Sjæl, idet I tager jer tid til at kontemplere over betydningen af denne identifikation i det I 

gør det. 

 

Foren energierne i de individuelle grotter, så de udgør en gruppegrotte, og bevidstheden re-

flekterer Den Ene Gruppesjæl, fokuseret i den ene gruppegrotte.  

 

Igennem gruppens hovedcenter forbinder I jer nu med Ashrammens gruppeliv og de tre, som 

udgør dens brændpunkt: Den overskyggende Kristus, Den Planetariske Logos og Syntesens 

Avatar. 

 

Igennem denne højere samklang etablerer I nu som Gruppesjæl, fokuseret i gruppe-grotten, 

en lavere samklang igennem grupperedskabet med de lavere naturrigers devakræfter. Etablér 

Syntesecentret fra toppen af denne samklang – fra det højeste i denne samklang til det lave-

ste, fokuseret i det planetariske livs æterlegeme. 
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Visualisér nu Den Planetariske Logos’ samklang med Venus’ Logos og den åndelige sol. Visuali-

sér den kosmiske triangel, som overskygger disse, og endelig det skabende kosmiske center, 

som alt liv udstrømmer fra. 

 

I denne højere samklang og i gruppe-grotten, identificeret som den bevidste inkarnerede Sjæl 

i menneskeheden og fungerende som redskab for syntesen, mediterer I nu på Det Ene Livs 

guddommelige hensigt, hvori alle mindre liv lever, røres og er. 

 

Visualisér, hvorledes der etableres samklang mellem alt mindre liv i Det Ene Liv og Det Ene 

Livs guddommelige hensigt. Visualisér specielt, hvorledes der etableres samklang mellem alle 

liv i dette planetariske system og Det Ene Livs guddommelige hensigt. 

 

Kontemplér nu over Det Ene Livs guddommelige eller rene hensigt, som giver det guddomme-

ligt formål – Væren – og visualisér, hvorledes alle mindre liv i Det Ene Liv eksisterer i Det Ene 

Væsen, den rene hensigt, som eksisterer i, gennemtrænger og fylder alt, der er. Se, hvorledes 

det udfylder og omgiver, holder og opretholder, navnlig i relation til alt liv i dette planetariske 

system, som har sin væren i Det Ene Væsen, Det Ene Livs rene eksistens. 

 

Kontemplér over den åndelige ild, som beliver alt liv i Kosmos, og igennem denne belivelse 

formidler og billedliggør den guddommelige hensigt og væren, den guddommelige hensigt i 

væren, den åndelige – den guddommelige – ild, som beliver alle mindre liv i Det Ene Liv, og 

giver den enkelte sin plads og funktion, giver den enkelte sin tid, giver den enkelte sin rolle, 

sine relationer, sin begyndelse og sin slutning, sin guddommelige fuldbyrdelse. Fokusér nu det-

te særligt i relation til planetens mindre liv og erkend, at de belives af det guddommelige liv, 

belives af den åndelige ild ind i den orden, som den menneskelige bevidsthed identificerer som 

den guddommelige plan. 

 

Erkend disse tre som den Kosmiske Syntese og visualisér, at denne syntese – de Tre i Den 

Ene, Den Ene i de Tre – bringer denne ligning i fokus i Syntesens Center og igangsætter en ny 

begyndelse i menneskeheden. Intonér OM. 

 

Lad nu den ny Syntese berøre de forskellige områder af det menneskelige liv, når de dukker op 

i tankesindet og glem ikke, at denne syntese er guddommelig hensigt gennem ren forståelse, 

der er belivet og levendegjort. Intonér OM. 

 

Fokusér nu den ny syntese i og igennem gruppelivet fra grotten ind i gruppelivets mentallege-

me, gruppelivets astrallegeme, gruppelivets æteriske netværk og centersystem, ind i gruppeli-

vets fysiske hjerne og nervesystem og – idet processen følger det normale og naturlige møn-

ster – ind i og gennem gruppelivets fysiske redskab, videre ind i dens fysiske magnetfelt, hvor 

det forandrer dets ydre udtryk til en mere fuldkommen manifestation af dets tjenestepotentiale 

og bringer den i samklang med og i menneskeheden i forhold til dens rette plads og funktion. 

 

Fra gruppe-grotten visualiserer I nu gruppelivet igennem dets inkarnerede medlemmer og vi-

deregiver den ny syntese til menneskeheden, idet I erkender, at de mange tjenes igennem det 

at tjene nogle få. Intonér på ny OM. 
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Yderligere information 
 

For yderligere information om Indtryk fra Ashrammen (på engelsk: Ashramic Projections) og 

tilknyttede kurser og materialer, se venligst: 

 

www.wisdomimpressions.com 

 

eller skriv til os på: 

 

 WisImp@wisdomimpressions.com 

 

Eller:  

 
Wisdom Impressions Publishers LLC, P.O. Box 130003, 
Roseville, MN55113, USA 
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