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Uddrag af Tibetanerens erklæring
Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af en
bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle – fra den mest
beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv – er disciple.
Jeg lever ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle
andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader
det, leder jeg (eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer.
Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette særlige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarkiets arbejde (og alle sande disciple deltager i dette arbejde), kender
mig under et andet navn og embede. A.A.B. ved hvem jeg er og
kender to af mine navne.
Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke længere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor
har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig
frem til mere lys end det, aspiranter som læser disse linjer, kender, og derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af
lyset. Efter lærernes opfattelse er jeg ikke en gammel mand, og
dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor som
helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år. Jeg
søger også at være til støtte for mestrene M. og K.H., når som
helst lejlighed gives, for i lang tid har jeg været forbundet med
dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget, men intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter
udviser over for den guru og mester, de endnu er ude af stand
til at kontakte. Ej heller vil de få den ønskede kontakt, før de
har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste
for menneskeheden – ikke for mesteren.
De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på anerkendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke; det er
jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B. er det
mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede skrifter,
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eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem
som et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sandheden på
en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære, der allerede er givet til verden, og hvis den information, der gives, kan
løfte den åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan op til det mentale (det plan hvor mestrene kan findes), vil formålet med dem være nået. Hvis den undervisning,
der gives, finder genklang i de oplyste åndsarbejdere i verden
og fremkalder glimt af intuition, lad da læren blive accepteret;
men ellers ikke. Hvis disse udsagn kan bekræftes eller anses for
sande ifølge loven om overensstemmelse, er det godt og rigtigt.
Men skulle det ikke være tilfældet, da bør den studerende ikke
acceptere det, der siges.
August 1934
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Forord
Denne bog er på mange måder enestående, og så vidt jeg ved,
er intet tilsvarende blevet udgivet før. Bogen indeholder to serier af taler fra en af visdommens mestre til nogle medlemmer af
hans indre gruppe, samt en række personlige instruktioner, som
er givet af mesteren til en gruppe af hans disciple. Mange af disse mennesker var ukendte for mig, da jeg blev gjort opmærksom
på dem. Nogle har jeg mødt siden, men andre har jeg aldrig
mødt. Nogle kendte jeg godt og kunne forstå, hvorfor de var blevet valgt, fordi jeg vidste, at de havde viet sig til åndens liv, og
deres kærlighed til menneskeheden berettigede dette valg. En eller to har jeg anset for højst uegnede, men jeg ændrede senere
mit synspunkt og erkendte, at et sind, der er mere víst end mit,
var ansvarligt for deres optagelse i ashramen. Jeg lærte ligeledes,
at gamle tilhørsforhold, etablerede i andre liv, også var betingende faktorer, og at nogle havde gjort sig fortjent til at blive optaget, selvom deres åndelige resultater syntes utilstrækkelige for
iagttageren.
En del af læren er givet i en ny form, og noget er i realiteten
helt nyt. Et punkt træder klart frem, og det er: de gamle regler,
som disciple er blevet underkastet ned gennem århundrederne,
gælder stadig, men tillader nye og ofte anderledes fortolkninger.
Skolingen, som gives i den kommende tidsalder, vil være tilpasset disciplenes mere fremskredne udvikling. Evolutionsprocessen – fra århundrede til århundrede – viser en stadig modning og
udvikling af det menneskelige sind, som mesteren kan arbejde
med. Discipelskabets standard hæves følgelig uafbrudt. Dette i
sig selv kræver en ny tilnærmelse, en bredere præsentation af
sandheden og tilladelsen af en større handlefrihed for disciplens
vedkommende. Tidselementet er også anderledes. Før i tiden gav
mesteren sin discipel et vink eller noget at reflektere og meditere
over, eller han kunne antyde et eller andet behov for ændrede
tankevaner. Derefter drog disciplen bort, til tider i årevis eller et
helt liv, og han reflekterede og tænkte og forsøgte at ændre sine
holdninger uden nogen særlig fornemmelse af pres. I dag, hvor
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tiden accelererer, og menneskehedens behov for hjælp er så
usædvanligt, erstattes dette vink med en forklaring, og disciplen
betros information, som hidtil er blevet tilbageholdt. Han anses
for at have nået det stade i sin udvikling, hvor han kan træffe
sine egne beslutninger og fortsætte hurtigt, hvis han ønsker dette.
Ganske bestemte grunde har tilskyndet mig til at gøre disse
instruktioner tilgængelige for aspiranter overalt efter at have
bedt om tilladelse fra dem, som modtog dem. Den ene grund er
behovet for at gøre offentligheden opmærksom på kendsgerningen om, at Hierarkiet eksisterer, at dets medlemmer er interesserede i menneskets fremskridt, og at de tilbyder et nøje planlagt
uddannelsessystem, som kan føre et menneske ud af menneskeriget og ind i gudsriget; at denne fremadskridende bevægelse på
udviklingsvejen, ud af det fjerde rige og ind i det femte, kan gennemføres bevidst, videnskabeligt og med aspirantens fulde indvilligelse og samarbejde. Dagen er nu kommet, hvor tro kan give
og giver plads til viden – en viden, der opnås gennem accept af
en hypotese i første omgang og en overbevisning om, at denne
hypotese støttes af tilstrækkelige vidnesbyrd og planmæssig erfaring. Den logisk tænkende discipel kan da tage både succes og
fejltagelse, som han møder under sin skoling, og lære de tilsigtede lektier. Han opdager, at fremskridt på vejen bringer et menneske i tættere, mere bevidst kontakt med dem, som er gået denne
vej før ham, og at vejen ind i Hierarkiet er en vej med disciplin,
med øget oplysning, med tjeneste for hans medmennesker og
med en voksende lydhørhed over for kontakter og individualiteter, som gennemsnitsmennesket intet kender til.
En anden grund til at udgive denne bog er behovet for at ændre offentlighedens synspunkt med hensyn til de mestre, som tager elever, og som, mens de giver dem den fornødne skoling til
at kunne tage indvielse (som det kaldes), når menneskemasserne
gennem disse elever. Der er fremkommet så meget tåbeligt i
skrift og tale om forholdet mellem mester og discipel, at det føltes, både af mig og denne discipelgruppe, at den dømmekraft,
det vidsyn, den frihed for autoritet og den forståelse, udvist af et
12
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medlem af Hierarkiet, kun ville være til det bedste. Vi vidste
også, at dette medlem af Hierarkiet fuldt og helt var indforstået
med, at instruktionerne bliver offentliggjort.
En tredje årsag var ønsket om at gøre et punkt klart, som til
stadighed betones af Tibetaneren og ligeledes af alle mestre, og
som er af største betydning for enhver aspirant. Kun de, som begynder at komme under indflydelse og kontrol af deres egne sjæle, og som derfor er mentalt fokuseret og indstillet, kan vælges
til den træning, som tilbydes af Hierarkiet. Hengivenhed, emotionelle reaktioner og en følelsesmæssig holdning er ikke tilstrækkelige. Esoterisk skoling er også helt upersonlig; den vedrører udvikling af sjælsbevidsthed og ekspansion af bevidstheden, det at inkludere og ikke ekskludere alle former for liv, som
Guds kærlighed og liv pulserer igennem. Den sande discipel er
altid inklusiv og aldrig eksklusiv. Det er denne evne til at omfatte som er alle sande esoterikeres adelsmærke. Hvor den mangler,
vil I se en aspirant, men ikke en sand discipel. Der er i vor tid alt
for megen eksklusivitet til stede blandt esoterikere og i okkulte
skoler og for megen teologisk separatisme. Denne bogs instruktioner kan gøre meget for at eliminere denne skadelige tendens
og kan hjælpe med til at åbne døren til Guds rige endnu mere.
Meget i denne bog er nyt. Meget er virkeligt gammelt, prøvet
og bevist. Ingen af de mennesker, som er valgt til undervisning
og optagelse i mesterens ashram, er helgener eller fuldkomne.
Alle er imidlertid sande aspiranter og vil fortsætte helt til det endelige mål, trods smerte, sorg, disciplin, succes, fejltagelse, glæde og en åndelig erkendelse af næsten uopnåelige mål. Nogle har
været på denne vej for accepteret discipelskab (i teknisk forstand) i mange liv. Nogle begiver sig ud for første gang – bevidst og med en velovervejet indsats – for at gå vejen til Gud.
Alle er mystikere, der lærer at blive okkultister. Alle er normale
mennesker, som lever nyttige moderne liv i mange forskellige
lande i verden. Nogle er ortodokse protestantiske kristne; andre
er romersk katolske, og andre igen er tilhængere af Christian
Science eller tilhører en eller anden af de mere mentale retninger. Nogle er helt ubundne og fri for enhver tilknytning. Ingen
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af dem anser sin særlige tro eller religiøse baggrund som afgørende for frelse; alle ved, at det eneste afgørende er troen på de
åndelige realiteter og på menneskehedens essentielle guddommelighed. Denne tro involverer nødvendigvis et hjerte opfyldt af
kærlighed, et sind, som er åbent og oplyst af den rette orientering hen imod sandheden og et liv, der er viet til tjeneste og til
lindring af menneskelige lidelser. Dette er det bestemte mål for
alle, hvis instruktioner er givet i denne bog – et mål, som de endnu ikke har opnået, og et livsmønster som de endnu ikke har
fuldkommengjort. De er ikke desto mindre urokkelige på deres
vej, og den vej er VEJEN. Kristus sagde: »Jeg er vejen og sandheden og livet«. Disse aspiranter, der arbejder under en stor discipel af Kristus, begynder at forstå nogle af de betydningsfulde
intentioner og implikationer af det udsagn, som er sandt til alle
tider og for alle disciple, fordi, »thi som Han er, således er også
vi i denne verden.«
Arbejdet med denne specielle gruppe begyndte for tolv år siden (1931). Instruktionerne til hver enkelt person er givet i ordnet
rækkefølge, år for år, således at et virkeligt billede af den pågældende, hans problemer og hans opnåede resultater eller mangel
på samme kommer tydeligt frem. Denne bog er opmuntrende i og
med, at den gør op med forestillingen om, at det at være en forpligtet discipel er at være adskilt og isoleret pga. en fuldkommen
karakter og en aspiration, som inspirerer livet. Disse disciple er
mennesker med problemer, som de kæmper for at løse, og med
karakterbegrænsninger, som de tilstræber at overvinde. De er
sande eksempler på enhver mand og kvinde, som vender ryggen
til den almindelige holdning over for det materielle livs verden,
og som tager sit kors på sig for at finde sin vej tilbage til Faderens
hus. De skildrer for os det menneske, som har »lagt sin hånd på
ploven«, som ikke vender om, men »jager« frem »mod målet, den
sejrspris, som Gud fra det høje kaldte os til i Kristus Jesus«.
Nogle af disse mennesker har arbejdet som studerende i Arkanskolen; andre har aldrig gjort dette; endnu andre (da de hørte
om skolen gennem deres tilknytning til Tibetaneren) arbejdede
i den for at hjælpe de studerende. Deres navne vil ikke blive rø14

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

bet. Initialerne ved overskriften af de forskellige instruktioner og
de anviste datoer giver ingen information. Instruktionerne blev
formodentlig ikke modtaget på de givne datoer og med hensyn
til initialerne er ingen af dem korrekte. Ingen information vil blive givet videre af os, som kender relationen mellem initialerne
og disciplen. Spørgsmål vedrørende identitet vil ikke blive besvaret på noget tidspunkt. Det er lærens emne og indhold, som
har betydning, og ikke disciplens navn, for det, som bliver sagt,
kan benyttes af alle aspiranter.
En anden årsag som antyder værdien af denne bog, kan nævnes
her. I ethvert tilfælde meddeles disciplen, hvilke typer energi han
lettest responderer på, og på hvilken stråle eller guddommelig udstrømning han befinder sig. Han bliver derfor opmærksom på,
hvad der for ham udgør den mindste modstands vej og hvor det afgørende punkt i hans livskonflikt findes.
Vi belæres om i den esoteriske filosofi, at syv store guddommelige emanationer, æoner eller ånder (i Hvem vi lever og røres
og har vor væren) kom fra Gud ved tidspunktet for skabelsen.
Den samme lære kan også spores i Biblen. På en eller anden af
disse syv stråler findes sjælene for alle livsformer såvel som formerne selv. Disse syv stråler frembringer de syv vigtigste psykologiske typer. Disse syv stråler eller emanationer er:
1. Første stråle for vilje eller magt. Mange store verdensherskere
findes på denne stråle, fx Julius Cæsar.
2. Anden stråle for kærlighed-visdom. Kristus og Buddha findes
på denne stråle. Den er den store undervisningsstråle.
3. Tredje stråle for aktiv intelligens. Flertallet af den intelligente
menneskehed findes på denne stråle.
4. Fjerde stråle for harmoni gennem konflikt. Aspiranter, kæmpende, velmenende mennesker og de, der arbejder for enhed,
kommer til syne på denne linje.
5. Femte stråle for konkret viden eller videnskab. Videnskabsfolk og mennesker, der er rent mentale og kun styret af sindet.
6. Sjette stråle for hengivenhed eller idealisme. Mange kristne
mennesker. Fanatikere. Et antal oprigtige religiøse i alle verdensreligionerne.
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7. Syvende stråle for ceremoniel orden eller magi. Frimurere. Finansfolk. Store forretningsfolk og organisatorer af alle slags.
Handlekraftige personer har disse energier i deres udrustning.
Det er imidlertid først, når et menneske er højt udviklet og nærmer sig discipelskabets vej, at det er muligt for den esoterisk studerende nøjagtigt at bestemme sin stråle. Mennesker af alle slags
og af alle professioner findes på alle stråler. Konflikten i en discipels liv kan ses i den kendsgerning, at hans sjælsstråle og strålen for hans integrerede personlighed sættes op mod hinanden.
Desuden kontrolleres hans emotionelle natur, hans mentale udrustning og hans fysiske hjerne af den ene eller den anden af
strålerne, og i denne femfoldige relation skjuler sig en stor del
af problemet for mennesket under udvikling. Tibetaneren giver
medlemmerne af sin gruppe oplysning om, hvilke fem stråler,
der betinger dem, og studerende vil lære meget ved et studium
af hans udsagn. I de tilfælde, hvor jeg både kender disciplen personligt og nogle af hans problemer, var det utroligt interessant
for mig at iagttage, hvor ufejlbarligt korrekt Tibetaneren var i sin
bestemmelse af de involverede stråler. Mens I læser disse instruktioner, vil I da venligst erindre, at Tibetaneren, skønt han
sædvanligvis taler om sjælen, også benytter ordet »ego«, hvormed han betegner det åndelige ego og ikke psykologernes personlige ego.
Vi syntes ikke, at det var hensigtsmæssigt at give de anviste
meditationer eller åndedrætsøvelser, undtagen i nogle få tilfælde.
De var strengt individuelle og tilpasset personen og hans specielle problemer. I et eller to tilfælde har vi efter nøje overvejelse
indføjet nogle af meditationerne med få ændringer. Det var
åbenlyst, at de kunne være til hjælp.
Ved afslutningen af hver instruktion har vi tilføjet en sætning
eller to, som giver information vedrørende disciplens arbejde i
ashramen. Dette vil vise sig at være særligt oplysende fx hos
P.D.W. og K.E.S., hvor Tibetaneren viser tydeligt fremsyn og
viden om, at de begge ville dø nogle få år senere. Han forbereder
dem øjensynligt til den store overgang.
Som afslutning vil jeg gerne takke alle disse disciple, som så
16
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venligt har stillet deres personlige instruktioner til min rådighed,
i en bestræbelse på at yde en tjeneste for den kommende generation af disciple. I mange tilfælde hjalp de med at forberede dem
til trykning. Jeg vil også gerne takke dem som hjalp mig med at
få teksten klar til udgivelse, i særdeleshed Joseph Lovejoy, som
gav hele arbejdsdage til bogen; han har i mange år hjulpet mig
med at forberede Tibetanerens bøger til udgivelse.
Jeg håber, at alle, som læser denne bog, vil modtage den inspiration som vi, der har forberedt den, har modtaget; jeg håber
også, at deres tillid til Hierarkiet og eksistensen af Kristus og
hans disciple, mestrene, kan modtage en sådan tilskyndelse, at
mange flere vil forsøge at betræde vejen og slutte sig til det store
antal aspiranter i hvert land, som søger at gå vejen ved selv at
blive vejen.
Alice A. Bailey, oktober 1943
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De store invokationer
Lad lysets kræfter bringe indre oplysning til menneskeheden.
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden.
Må mennesker af god vilje mødes i samarbejdets ånd.
Må tilgivelse være grundtonen for alle mennesker i denne tid.
Lad de stores bestræbelser ledsages af styrke.
Lad det være så, og hjælp os til at yde vor del.
1935
Lad Befrielsens Herrer træde frem.
Lad dem bringe hjælp til menneskenes sønner.
Lad Rytteren komme frem fra det hemmelige sted,
og frelse ved sit komme.
Kom frem, o Mægtige.
Lad menneskenes sjæle vågne til lys,
og må de stå med samlet hensigt.
Lad Herrens befaling gå ud:
Forbi er sorgens tid!
Kom frem, o Mægtige.
Timen for den frelsende krafts tjeneste er inde.
Lad den spredes vidt, o Mægtige.
Lad lys og kærlighed og magt og død
fuldbyrde den Kommendes hensigt.
Viljen til frelse er her.
Kærlighed til værkets fremme er vidt udbredt.
Aktiv hjælp fra sandhedens kendere er til stede.
Kom frem, o Mægtige, og gør disse tre til én.
Byg en mægtig værnende mur.
Det ondes styre skal ende nu.

1940

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.
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FØRSTE DEL
Tibetaneren taler til disciple
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FØRSTE DEL
Tibetaneren taler til disciple
I. afsnit
MINE BRØDRE:
Det er vigtigt, at I forstår, at der i denne tid foregår noget nyt. Et
nyt naturrige, det femte rige, bryder frem; det er gudsriget på jorden eller sjælenes rige. Det toner frem på jorden og vil bestå af
dem, som bliver gruppebevidste, og dem, som kan arbejde i
gruppe. Det vil være muligt, fordi disse mennesker vil have opnået en selvindledt fuldkommengørelse (omend kun relativ) og
de vil have identificeret sig med visse gruppe-bevidsthedsudvidelser. Desuden er de nået dertil, at de elsker deres medmennesker, ligesom de i fortiden har elsket sig selv. Kom til klarhed
over dette mine brødre og forstå, hvis I kan, den fulde betydning
af denne sidste sætning.
Deres arbejde vil hovedsagelig bestå i at sammenfatte og virkeliggøre det arbejde, som er udført af de to store gudesønner
Buddha og Kristus. Som I ved, bragte en af dem illumination,
dvs. indre oplysning til verden og legemliggjorde visdommens
princip; den anden bragte kærlighed til verden og legemliggjorde
i sig selv et mægtigt kosmisk princip, kærlighedens princip.
Hvordan kan deres arbejde føres videre og effektiviteten tilvejebringes? Det er en proces, som vil følge tre retningslinjer:
1. Individuel indsats af den enkelte discipel, idet han anvender
teknikken for ubundethed, lidenskabsløshed og skelneevne,
som Buddha lærte om.
2. Gruppeindvielse, muliggjort af de enkelte disciples selvindledte indsats, idet de følger Kristi påbud. Det fører til, at personligheden og den enkelte enhed fuldstændigt indordner sig under gruppeinteresse og det, der er bedst for gruppen.
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3. Gruppebestræbelse, gennemført som gruppe, for at elske alle
væsener, og at opfatte og forstå den sande betydning af Vandbærerens teknik for gruppekærlighed og -arbejde.
Jeg havde den opfattelse, at en sammenkædning af jeres sind i
forbindelse med Buddhas og Kristi arbejde kunne tjene et nyttigt
formål og give jer alle et glimt og en antydning af deres to systemer til udvikling – det ene som forberedelse til accepteret discipelskab og det andet til indvielse. Disse vil komme i rækkefølge
og være indbyrdes relaterede. Syntesen af deres arbejde ses tydeligt af os, som arbejder med en større vision og et mindre hæmmet udsyn, end det I har.
Jeg inddeler derfor mine disciple i grupper, således at de kan
arbejde på forskellige aspekter af planen og ligeledes kan skabe
grundlaget for et gruppearbejde, som i høj grad vil hjælpe den
enkelte, men som også – frem for alt andet – vil fremskynde den
nye tidsalders arbejde.
Det er derfor min hensigt at skrive lidt mere detaljeret i forbindelse med disse grupper. Min tid er meget begrænset, og jeg
vil være nødt til at indføje mange oplysninger i disse meddelelser og i alle de individuelle instruktioner, som jeg (sandsynligvis
med store intervaller) vil tilskyndes til at give til mine disciple.
Jeg skriver i grunden slet ikke for nogen af jer, men for at skabe
fundamentet for det gruppearbejde, som skal udføres i verden i
de kommende år. Det, som jeg meddeler, bør læses med omhu,
for det skrevne ord kan indeholde adskillige betydninger, og disse kan opfattes alt eftersom aspirantens intuition er vakt eller
ikke.
Jeg, jeres tibetanske broder, forventer af enhver af mine disciple i det mindste en grundlæggende forudsætning, dvs. en
vedholdende seriøs interesse, som intet kan hindre. Enhver af jer
påbegynder dette arbejde med visse fundamentale karakteristika
og begynder på dette bestemte forehavende, som er skoling til
indvielse med visse mangler, der virker afskrækkende og hæmmende. Enhver af jer er blevet erkendt ved sit lys og sine potentialer, og vi må nødvendigvis bruge dem, så godt vi kan. Vær
derfor opmærksom på det vanskelige problem, som de står overfor, der styrer verdens evolution, og som leder efter dem, der
kan hjælpe i deres arbejde.
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Jeg vil gerne undervise jer. Om I får udbytte af undervisningen eller ikke er helt op til jer selv, og det er noget, som den nye
tidsalders disciple må lære. Okkult lydighed, således som den
sædvanligvis læres i de nuværende okkulte skoler, findes ikke.
I østen, i gammel tid, krævede mesteren af sine disciple den ubetingede lydighed, der rent faktisk gjorde mesteren ansvarlig, og
som lagde disciplens skæbne eller karma på mesterens skuldre.
Disse forhold gør sig ikke længere gældende. Det intellektuelle
princip i mennesket er nu for udviklet til, at en sådan forventning
er berettiget. Derfor er denne betingelse ikke længere tidssvarende.
I den kommende nye tidsalder påhviler det mesteren at tilbyde
en mulighed og at præsentere sandheden på rette måde, men ikke
mere end det. I disse mere oplyste tider indtager læreren ikke
længere den position, som han gjorde i fortiden, og jeg gør det
heller ikke. Jeg vil tale helt åbent. Jeg kender mine disciple, for
ingen discipel bliver optaget i en ashram uden dybe overvejelser
fra lærerens side. Gennem vink og symboler vil jeg formidle det,
der skal opfattes, og det vil blive bemærket og forstået af dem
blandt mine disciple, som har det åbne indre øre og hjertets sande ydmyghed. Hvis det ikke opfattes, vil tiden gå sin gang, og til
sidst vil åbenbaring alligevel komme. Jeg fordrer derfor ingen
blind lydighed. Men hvis råd og forslag bliver accepteret, og I –
af jeres egen frie vilje – vælger at følge mine instruktioner, da
må de følges helt nøjagtigt. Der må heller ikke være den konstante søgen efter resultater og fænomener, som har hindret mange vordende disciples løbebane og fremskridt.
For mig er det ligeledes et eksperiment. De af os, som er Hierarkiets medlemmer af en bestemt grad, må nødvendigvis også
ændre de gamle metoder og tilpasse dem de nyere omstændigheder og udviklingens fremskridt. Mange prøvede disciple og
aspiranter (skulle jeg have sagt »trætte«, mine brødre, for jeg
formoder at begge ord er sande?) vil blive underlagt eksperimenter, som vil indebære, at de gamle regler anvendes på en nutidig
måde. I gamle dage var disciple et resultat af mere fredelige
tider. »Chitta« (eller det mentale stof, som Patanjali kalder det i
sin berømte bog om Yoga Sutraerne) var hverken så højt udviklet eller farvet af så megen tænkning eller potentielt så oplyst.
Viden er i dag så vidt udbredt, og mange mange mennesker
tænker selv. Det materiale for discipelskab, som mestrene har
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med at gøre, og den mennesketype, som skal udvikles og ledes
fremad mod illumination, er af en højere kvalitet og grad, hvis
jeg må bruge en så lidet dækkende talemåde. Eksperimentet, der
indebærer ændring af metoder og gennemførelse af den nye
teknik for gruppearbejde, må fuldføres uanset den vestlige civilisations stress og anspændelse. Denne kendsgerning pålægger
alle dem, der er udvalgt til at deltage i dette arbejde, en usædvanlig anstrengelse, men hvis vedholdenhed er til stede, og succes
bliver resultatet, da hærdes materialet til en finere grad af kraft.
Som nævnt er vestens jungle af en ganske anderledes beskaffenhed end den, der findes i østen. Der råbes på fred midt i tumulten; på styrke i udmattelsen; på vedholdenhed trods dårligt
helbred; på forståelse trods vestens støjende liv. Fremskridt
gøres derfor på trods af, og ikke som følge af eksisterende betingelser. For disciple, som dem jeg nu skal undervise, findes der
ikke det, at trække sig tilbage fra verden. Der findes ingen betingelser for fysisk fred og ro, hvor sjælen kan påkaldes, og under
hvilke arbejde – med magtfulde resultater – kan udrettes i den
fuldstændige stilhed og ro, som hinduerne kalder samadhi –
fuldkommen ubundethed med hensyn til legemets og emotionernes kalden. Arbejdet er nødt til at fortsætte under larm og støj.
Der må findes et punkt af fred midt i tumulten. Visdom må
kunne opnås i selve den intellektuelle uros midte, og samarbejdet med Hierarkiet på livets indre side må nødvendigvis fortsætte midt i det moderne livs ødelæggende larm i de store byer.
Således er jeres problem, og således er mit problem, når jeg
søger at hjælpe jer.
For mig eksisterer også problemet med et usædvanligt opbud
af kraft, når jeg forsøger at kontakte hver enkelt af jer og studere
jer med bestemte intervaller. Desuden er der arbejdet med på
lang afstand at læse jeres tanker, at iagttage jeres lys og vitalisere
jeres auraer. Dette har hidtil ikke været problemet for østens
lærere, undtagen i meget sjældne tilfælde. De, som nu arbejder
i den moderne verden under visdommens mestre, har gennemgået en forberedende proces og en skoling i modtagelighed i en
eller flere tidligere inkarnationer. Glem derfor ikke, at også jeg
står over for et problem, som jeg er villig til at løse på grund af
en verden i nød, og som er mit bidrag til at fremskynde den
kommende nye og mere frugtbare æra. Lad os derfor søge at
lette hinandens anstrengelser.
24

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

Jeg lover ingen hurtige resultater. Jeg står ikke inde for at
fremhjælpe iøjnefaldende åbenbaringer. Resultaterne beror helt
og fuldt på jer selv. De afhænger af jeres tålmodighed, jeres
nøjagtighed i detaljerne, den disciplin, som I er villige til at
pålægge jeres liv, og jeres selvforglemmelse. Jeg beder jer indtrængende om at overlade resultaterne helt til sig selv og at
arbejde uden binding, da I ikke nøjagtigt kender mine mål for
jer. Jeg må bede jer om at afholde jer fra den konstante selvanalyse, som er et så udpræget kendetegn for den introspektive og
alligevel ambitiøse mystiker i vesten …
Hvilken stilling er det da, at jeg indtager? Den, at jeg ud af en
stor gruppe af disciple – der fra den mest ydmyge aspirant og op
til det højeste medlem i Hierarkiet forbinder menneskeheden
med det åndelige rige – kan undervise i de gamle regler og
tilbyde jer forslag, således at I kan rejse hurtigere på vejen og
være til større nytte for jeres medmennesker. Der er ikke den
mindste antydning af autoritær erklæring fra et medlem af Hierarkiet, som skal adlydes, og hvis ord er ufejlbarlige. Dette bør
erindres, ellers vil arbejdet ikke være muligt, og farefulde elementer vil kunne få fodfæste, og det nuværende forsøg vil slå
fejl. Min anonymitet er altid blevet og vil fortsat blive bevaret,
selv om medlemmerne i denne gruppe kender mig, som den jeg
er. I kender mig som en lærer, som en tibetansk discipel og som
en indviet af en bestemt grad – hvilken grad er ikke af nogen
som helst betydning for jer. Det er den undervisning, som jeg
skal formidle til jer, der er vigtig. Jeg er indviet i mysterierne om
væren. Dette udsagn i sig selv giver information til dem, der ved.
I ved også, at jeg lever i et menneskeligt legeme og er bosiddende i det nordlige Indien. Lad dette være tilstrækkeligt og lad ikke
nysgerrigheden gøre jer blinde for læren.
Vi står sammen i åndeligt virke. I har allesammen frivilligt,
og uden nogen tvang, tilkendegivet jeres beredvillighed til at
træde ind i et mere intensivt åndeligt liv. Dette må I gøre i kraft
af jeres egne sjæles frihed og gennem styrken fra jeres eget
intellekt. I vil følge de anvisninger, der for jer synes rimelige og
korrekte, men – når I vælger at følge dem – vil I bestræbe jer på
at opfylde forudsætningerne med største nøjagtighed. I vil analysere og sætte spørgsmålstegn ved de krav, der fra tid til anden
kommer fra mig, og I vil ikke acceptere dem i deres ordrette
form. Sproget skaber altid hindringer og begrænsninger. I vil
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også modtage vejledning i jeres arbejde med hensyn til helbred
og vilkår, og I må hele tiden huske på, at mestre skabes gennem
det at mestre og ikke gennem lydighed over for en person. I må
erindre, at jeg, jeres lærer, ikke uafbrudt er opmærksom på jeres
fysiske tilstand eller daglige gøremål. Jeg befatter mig ikke med
personlighedens anliggender, og de vildledte aspiranter, der
påstår, at mestrene hele tiden lader dem vide hvad de skal gøre,
og vejleder dem i deres personlige anliggender, er stadig langt
fra det accepterede discipelskabs status. I må huske, at lyset vil
skinne ind i et sind, der er selvkontrolleret og fri for et andet
sinds mentale dominans. Med en klar forståelse af disse forbehold, lad os da fortsætte med formuleringen af visse principper
og med en overvejelse af, hvad det er muligt at gøre.
For det første: Husk hele tiden på, at det nye discipelskab
primært er et eksperiment i gruppearbejde, og at dets hovedformål ikke er at fuldkommengøre den enkelte discipel i gruppen.
Jeg anser dette udsagn for at være grundlæggende og essentielt.
Det er tilsigtet, at de enkelte individer supplerer og kompletterer
hinanden og med summen af deres kvaliteter, som en gruppe, er
i stand til at udgøre en brugbar åndelig udtryksform, som åndelig
energi kan strømme igennem, med det formål at hjælpe menneskeheden. Det arbejde, som skal udføres, foregår på mentalplanet. De enkelte disciples områder for tjeneste er stadig de samme
som før, men til deres forskellige områder for individuelle bestræbelser føjes en gruppeaktivitet og et gruppeliv, som med
tiden vil blive stadig tydeligere. Den første betingelse er derfor
at sammensvejse og forene gruppen, således at enhver person i
den kan arbejde i tæt mental forbindelse og åndeligt samarbejde
med de andre. Dette vil uundgåeligt tage tid, og succesen af den
nye indsats fra Hierarkiets side vil afhænge af en ikke-kritisk
holdning og en udstrømmende kærlighedsånd fra ethvert medlem af gruppen. Dette vil være meget let for nogle disciple, men
meget svært for andre. Der er så mange mennesker af høj kvalitet i dag, som har en overudviklet analytisk tænkning. Når tiden
går, og der ydes en virkelig indsats, vil derimod sammensvejsningsprocessen gøre store fremskridt. Derfor er vor første bestræbelse – ligesom det er den første bestræbelse for enhver
mesters gruppe, og desuden resultatet af Hierarkiet selv – gruppeenhed.
Enhver discipel er nødt til at lære at indordne sine egne ideer
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om personlig vækst under gruppebehovet. For at kunne have en
koordineret gruppe, der fungerer som en tjenende enhed, vil
nogle disciple være nødt til at fremskynde deres udvikling, og
andre vil være nødt til midlertidigt at tilbageholde deres i trit
med majoriteten. Dette vil ske automatisk, hvis gruppeidentiteten er den dominerende faktor i enhver discipels tanker, og
ønsket om personlig vækst og åndelig tilfredsstillelse bliver
sekundært. Det er hensigten, at grupperne inden for hver ashram
efterhånden skal arbejde sammen, på samme måde som de forskellige afdelinger i en eller anden stor organisation arbejder
effektivt sammen som en enhed. De må fungere gnidningsfrit og
intelligent. Dette vil blive muligt, når de enkelte medlemmer i
grupperne og de enkelte grupper taber deres egen identitet af
syne i en bestræbelse på at gøre dette hierarkiske eksperiment til
en succes. Den enkeltes følelser, reaktioner, ønsker og succes
tæller overhovedet ikke. Kun det, som vil fremme gruppebestræbelsen og berige gruppebevidstheden, anses for vigtigt. Kun det
tiltrækker sig min opmærksomhed, som bringer øget åndelig
kraft til min gruppe af disciple, eller som forstærker dens lys eller
det, som dæmper dens udstråling. I må huske på, at jeg altid ser
på min discipelgruppe subjektivt og som en gruppe. Det er den
samlede udstråling, jeg ser; det er den forenede rytme, som jeg
bemærker, og den forenede tone og farve; det er lyden, som de
samlet udsender, jeg hører. Lad mig gentage, at jeres individualiteter for så vidt ikke er af interesse eller betydning for mig,
medmindre I hæver eller sænker gruppevibrationen. Som personligheder har I for os, lærerne på den indre side, ingen betydning. Som sjæle er I af vital betydning. Hver discipel i en hvilken som helst mesters gruppe kan have mange svagheder og
begrænsninger. Disse virker som hindringer for andre i gruppen.
Men som sjæle er disse disciple i nogen grad vågne og levende
og har opnået et vist mål af samordning. Således er det tilfældet
med jer alle i min gruppe. Som sjæle skatter jeg jer højt og søger
at hjælpe og løfte, at udvikle og oplyse.
Her vil jeg gerne fremhæve et punkt i forbindelse med den
enkelte i gruppen og hans grupperelationer. Iagttag omhyggeligt
jeres tanker om hinanden og udryd øjeblikkeligt al mistænksomhed og al kritik; stræb efter at holde hinanden urokkeligt i kærlighedens lys. I har ingen forestilling om styrken af en sådan
bestræbelse eller af dens kraft til at løsne hinandens bånd og til
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at hæve gruppen til et særdeles højt stade. Ved det rene lys af
kærlighed til hinanden kan I komme nærmere og nærmere til
mig og til lærerne på livets subjektive side og hurtigere nå den
port, som åbner sig mod den oplyste vej. I har den mulighed
over for hinanden at bevise den videnskabelige værdi og styrke
af kærlighed, der anses for en kraft i naturen. Lad dette bevis
være jeres mål. På den måde kan I frigøre for hinanden alt det,
som er nødvendigt for at frembringe magtfulde og vitale ændringer i gruppemedlemmernes livsmønstre og formål. Kærlighed er
ikke en stemning eller en emotion; ej heller er det begær eller et
selvisk motiv til ret handling i det daglige liv. Kærlighed er at
anvende den kraft, som styrer verdnerne, og som fører til den
integration, enhed og omfattende forståelse, som tilskynder
guddommen selv til handling. Kærlighed er vanskelig at opdyrke
– takket være den menneskelige naturs iboende selviskhed; den
er vanskelig at praktisere i alle livets forhold, og dens virkeliggørelse vil kræve alt, hvad I har at give, samt udryddelsen af
jeres selviske, personlige handlinger.
Disciple i en mesters gruppe må elske hinanden på en intelligent måde og med vedholdende styrke, og derved udløse det lys
og den kraft, som til sidst vil bevirke, at gruppen får en effektiv
værdi i verden. Når jeg arbejder med jer i fremtiden, vil jeg ikke
spilde tid med at tildække de sandheder, som jeg har at sige til
hver af jer på en sådan måde, at de ikke kan såre. Jeg vil fremover ikke tage hensyn til jeres personlighedsfølelser og -reaktioner, fordi jeg forventer oprigtighed, hvad angår jeres hensigt.
Det er måske klogt her at erindre, som en almen regel, at
ingen skal tro på, hvad andre fortæller ham, uanset hvor indlysende sandheden måtte være, eller hvor meget vedkommende
måtte hævde, at han accepterer denne sandhed. Kun de sandheder, som individuelt er smedet i erfaringens smeltedigel, vil
virkelig trænge ind i den levende bevidsthed og bære frugt. Ved
denne gruppeindsats, som vi påtager os, kan den kendsgerning,
at alle i gruppen bliver vidende om, hvad der siges til den enkelte, vise sig særdeles nyttig og skabe langt hurtigere tilpasninger,
end det ellers ville være tilfældet – forudsat at de, forenet og i
kærlighed, vil hjælpe deres meddisciple til at ændre den uønskede tilstand. Jeg forventer kun en ting, mine brødre, og det er
jeres dybe oprigtighed. Det er ikke en negativ holdning (som
nogle påstår) at gøre opmærksom på en fejl eller en forseelse.
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Når sjælens klare lys strømmer ind, åbenbarer det personligheden, som den er. Hvis sand lidenskabsløshed opøves, kan denne
gruppe af disciple se tingene, som de er, og forblive uberørte ved
afsløringen af de ønskede eller uønskede kvaliteter. Hvis I bliver
forstemte, irriterede eller sårede ved en sådan afsløring, er det et
tegn på en fundamental mangel på lidenskabsløshed, og det
vidner om binding til personligheden og til andres meninger.
For det andet er det af afgørende betydning, at alle disciple i
en ashram er kontemplative, men kontemplative i okkult forstand og ikke i mystisk forstand. I ethvert meditationsarbejde,
som I udfører, eller i fremtiden vil udføre, bør I sigte efter så
hurtigt som muligt at opnå det højeste stadium i meditationsprocessen, idet I hurtigt går gennem stadierne koncentration, samordning og meditation frem til kontemplation. Når I har nået
dette høje stadium, skal I stræbe efter at bevare det og således
lære at fungere som en sjæl i dens egen verden, ved at kontemplere den verden af energier, som alle indviede arbejder i, og
i hvilken I alle en dag – i dette liv eller i et andet – finder jeres
plads. Denne status (om jeg må udtrykke det sådan) bør I omhyggeligt stræbe efter og nøje iagttage, hvis I på nogen måde når
den, og eksakte notater over indtryk må optegnes. I skulle derfor
udgøre en gruppe af aktive kontemplative, og resultatet opnås
lettere, hvis I vil overveje og kæmpe for den første betingelse for
jeres gruppeeksistens – gruppeenhed.
For det tredje: Denne gruppeenhed, som vil have sine rødder
i forenet gruppemeditation eller i det kontemplative liv (i hvilket
sjælen kender sig som et med alle sjæle), må fuldbyrdes i en
eller anden form for gruppeaktivitet. Dette vil i første omgang
vise sig i selve gruppen og på et senere tidspunkt – når
sammensmeltningen er mere fuldkommen – i verden som helhed. Det er på denne måde, at mestrenes ashramer vil eksternalisere på jorden, og Hierarkiet vil fungere åbenlyst på det fysiske
plan og ikke bag kulisserne som hidtil. Da vil genindførelsen af
mysterierne finde sted.

II. afsnit
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der, men hvor også alle oprigtigt længes efter at samarbejde og
hjælpe i dette arbejde? Lad mig forsøge at give et klart svar.
I har forpligtet jer til frivilligt at arbejde sammen, da I fik
muligheden tilbudt af mig. I stræber efter gruppesolidaritet, der
vil være baseret på den kendsgerning, at I er sjæle. Dette vil i
sidste instans manifestere sig subjektivt og essentielt i form af en
indbyrdes telepatisk gruppekommunikation; ydermere som
gruppeforståelse af hinandens problemer og vanskeligheder, og
følgelig som en gruppemulighed for at støtte og hjælpe hinanden. Denne hjælp bør ikke og må ikke komme via en personlighedsindsats eller -kontakt, eller ved at udrede problemer, der er
forbundet med personlighedens forhold eller karakter, eller ved
at give råd og forslag. Vi befatter os ikke med hinanden som
personligheder i en mesters gruppe. På samme tid vil det alligevel være muligt for enhver af jer at lære at styrke og hjælpe
hinanden, idet I altid undgår enhver personlig indblanding. I kan
hver især lære at overføre jeres sjælsstråles kvalitet til en meddiscipel og dermed stimulere ham til større mod, til et renere motiv
og til en dybere kærlighed, og alligevel undgå at belive hans
personligheds egenskaber. I må lære altid at tænke på hinanden
som sjæle og ikke som begrænsede menneskelige væsener.
Vi har derfor følgende tre mål foran os:
1. Gruppeenhed … gennem tanke, eksoterisk kendskab til hinanden og ved til stadighed at udsende kærlighed.
2. Gruppemeditation … som en gruppe kontemplative, hvorved
denne gruppe og alle de individualiteter, som den indbefatter,
styrkes og rodfæstes i sjælens rige.
3. Gruppeaktivitet … som resulterer i en gensidig hjælp ved
specielle spørgsmål angående karakter, men ikke vedrørende
personlige forhold. Tænk dybt over denne forskel, mine brødre.
Senere, når gruppen virkelig er etableret, bør den begynde at
fungere udadtil, og dens liv vil begynde at gøre sin tilstedeværelse gældende. Den bør gradvist forsøge at øge den åndelige kraft
hos alle de grupper, som gruppemedlemmerne har forbindelse
med, og som de kan være knyttet til. Jeg refererer til alle grupper,
der hører den nye tidsalder til, og som arbejder efter åndelige
retningslinjer. Den endelige virkning af dette vil ses i retning af
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helbredelse af menneskehedens forskellige sygdomme – fysiske,
mentale, psykologiske og emotionelle.
Der er visse enkle, men klare regler, som bør lede neofytternes indre åndelige liv under skolingen til de forskellige stadier
af discipelskab. Lad mig her i store træk give jer mine forslag til
dette enkle og umiddelbart forestående arbejde.
Først og fremmest praktiserer alle disciple et regelmæssigt og
dagligt meditationsarbejde. Disse meditationer er hver især
tilpasset den enkelte discipel og varierer alt efter stråle, udviklingstrin og det stadium af discipelskab, som er det umiddelbare
mål. De kan ikke gives jer her. Disse meditationer vil blive givet
jer som forslag til eget brug og accept. Prøv på et eller andet
stadium i jeres meditation at forbinde jer med mig, men lad
denne forbindelse komme i stand, efter at I har arbejdet på og
tilvejebragt en samordning med jeres sjæl. Årsagen til den ubetingede nødvendighed af at skabe forbindelsen efter samordningen er, at I derved kan undgå de forskellige former for blændværk og illusion på det astrale plan, hvor tankeformer og maskerede entiteter i myriader giver sig ud for at være lærere og
mestre. Forlæng jeres meditation med en kort periode, i hvilken
I forsøger at forbinde jer med jeres meddisciple, idet I sender
dem kærlighed, sjælskraft og hjælp.
I vil finde det nyttigt at føre det, som kan kaldes en åndelig
dagbog. Dette indebærer ikke den daglige optegnelse af dagens
begivenheder og har ingen relation til de oplevelser, der vedrører
personligheden. Læg mærke til dette. I denne dagbog bør I
registrere følgende:
1. Enhver åndelig oplevelse, I måtte have, således som kontakt
med en »nærværelse«, enten den, som er jeres egen sjæl,
»nærværelsens engel«, kontakt med en eller anden discipel
eller til sidst – når jeres liv, arbejde og disciplin tillader det –
kontakt med en af mestrene. Gør jeres optegnelser, idet I
fordomsfrit opretholder den videnskabelige holdning og først
og fremmest altid søger en praktisk forklaring, før I accepterer en mystisk. En holdning af agnosticisme (ikke af ateisme) er af sand værdi for begynderen, og den holder ham fri af
verdensillusionens og den lavere psykismes snarer.
2. Enhver indre oplysning, som måtte blive jer til del, og som
kaster et væld af lys på et problem og åbenbarer den vej, I eller
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gruppen bør gå. Ethvert intuitivt indtryk, som – bestyrket af
fornuften – bærer én fremad og ind til kundskab, og som fremkalder sjælens visdom, registreret af hjernen via sindet.
3. Alle telepatiske hændelser mellem jer og jeres meddisciple.
Dette telepatiske samspil bør udvikles, men det må ganske
nøje kontrolleres og efterprøves, og det er vigtigt at gennemføre det med største nøjagtighed. Derved vil vi fremme den
sandhedens ånd, som er det ledende princip for al sand telepatisk kommunikation. En ashram fungerer telepatisk, når den
er fuldstændigt og rigtigt organiseret.
4. Alle fænomener af mystisk og åndelig art bør også noteres.
Iagttagelsen af lyset i hovedet kommer under denne kategori.
Dets stråleglans bør noteres, dets tiltagen og aftagen; det at
høre stilhedens røst, som er sjælens stemme, men ikke underbevidsthedens; registreringen af budskaber fra sjælen eller fra
andre disciple og verdenstjenere; bevidsthedsudvidelser, som
indvier jer til det, som er Guds bevidste liv, således som det
manifesterer sig igennem alle former, samt det at høre alle
væseners tone. Et indgående studium af Sjælens lys (Patanjalis Yoga Sutraer) tredje del vil angive den type fænomener,
som bør noteres i denne dagbog.
5. Enhver psykisk oplevelse, som ikke hører til de ovennævnte
grupper. De, som er nævnt ovenfor, kommer ind under kategorien højere psykisme og relaterer til de højere psykiske
egenskaber, åndelig opfattelse, intuitiv viden, mental telepati
(og ikke den telepati, som er baseret på solar plexus aktivitet).
De lavere psykiske oplevelser kan også nedskrives, hvad enten
de er behagelige eller ubehagelige. En gang nedskrevet bør de
glemmes, fordi de er uden betydning.
Der kan gå dage og uger, uden at noget registreres. Lad dette på
ingen måde forurolige jer. Sjælens mekanismes sensitivitet over
for åndelig vibration må udvikles, og en eksisterende følsomhed
over for lavere psykiske indtryk må udelukkes. Så mange stemmer kræver opmærksomhed, så mange indtryk – der kommer fra
de fysiske og astrale former omkring os – bliver registreret i vor
bevidsthed, at vibrationerne og lydene, der kommer fra den
subjektive og åndelige verden, går tabt, uden at de registreres og
noteres. I vil finde det interessant efter nogle få års forløb at
bemærke forskellen i de registrerede data og udviklingen af en
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sensitivitet over for de rette indtryk. Dette kan først erkendes
efter lang tids forløb, og efter at meget overflødigt materiale er
blevet elimineret og erkendt for, hvad det er: astralisme, falske
påstande og tankeformer.
Her kunne stilles et andet spørgsmål: Hvad skal disciplene i en
mesters gruppe se efter som bevis på vellykket gruppearbejde?
Først og fremmest, som I vel allerede ved, gruppeintegritet og
-sammenhæng. Intet kan gøres uden dette. Disciplenes subjektive
forbindelse med hinanden i deres egen gruppe, og gruppens forbindelse med andre grupper, der er optaget af specielle opgaver
inden for ashramen, og fremkomsten (som et resultat af dette) af
en gruppe og en ashramisk bevidsthed er vitale mål. Forhåbentlig
vil dette også resultere i et telepatisk samspil, som vil føre til
magtfulde resultater og vellykket ydre arbejde. Fra disse aktiviteter vil udspringe en cirkulerende gruppeenergi, der vil tjene verdens frelse. Enhver af jer bør have for øje, at et rent legeme, kontrol over følelser og stabilitet i sindet er fundamentale nødvendigheder, som dagligt bør søges opnået. Igen og igen vender jeg
tilbage til disse yderst vigtige karakterforudsætninger og – hvor
trættende gentagelsen end måtte være – jeg tilskynder jer til at
opdyrke disse kvaliteter. Jeg må også erindre jer om, at I er modne
og voksne mænd og kvinder, som ikke har behov for specifikke
udtalelser om fejl og karakteregenskaber. Jeg søger kun at give
foreslag til tankeretningerne. Bemærk her ordet forslag, fordi det
er alt, hvad jeg søger at give. Disciplen må stå frit med hensyn til
at følge et forslag eller en hentydning, der for ham synes vís. Hele
dette arbejde kunne kaldes et eksperiment i esoterisk fornuft og i
villighed til at acceptere forslag. Det sætter intuitionen på prøve,
og det tester skelneevnen. Dette arbejde, som jeg har kaldet jer til,
er ligeledes et eksperiment i upersonlighed, i villighed til at arbejde og lære, i frihed til at vælge eller afvise, i iagttagelse og i teknikker. Alle har deres værdi.
Det er ligeledes et eksperiment for mig. Indtil nu har jeg kun
arbejdet med tre vesterlandske disciple, A.A.B. er én af dem. De
andre to er aldeles ukendte for jer. Jeg beder om jeres hjælp og
samarbejdsvilje i disse tidlige stadier af arbejdet med hensyn til
at drage slutninger. Jeg forventer, at I står sammen – lige meget,
hvad der sker eller hvilke kræfter der end måtte søge at skille jer
ad. Jeg beder mine disciple om at elske hinanden trods forskelle
i karakter og i stråler og at arbejde loyalt sammen for gruppeKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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sammenhæng og -integritet – uanset jeres forskellige meninger,
eller hvad der med tiden måtte ske. Hvis I kan holde sammen
som årene går og denne livscyklus ud, da kan gruppen fortsætte
ud i fremtiden og arbejde sammen på andre plan og derved
bevare energien. Kan I holde ud og fortsætte? Kan der skabes et
sådant telepatisk samspil, at dødens barriere i sidste instans vil
vise sig ikke at være nogen barriere overhovedet, og at kontinuiteten i kommunikationen vil vare ved?
Mange spørgsmål af denne art opstår, og tiden alene vil give
svaret. Hvis der er vedholdenhed i bestræbelsen, hvis der findes
det loyale led af kærlighed, hvis der er en overholdelse af gruppeidealet, og hvis der er gensidig overbærenhed, forståelse og
tålmodighed til stede, da er det muligt, at denne gruppe kan blive
samlet til en enhed, som i sandhed vil blive et levende atom i det
hierarkiske legeme. I er alle på discipelskabets vej, på et eller
andet trin. Heri findes muligheden.
Dette er en (ganske vist lille) gruppe af disciple, der – gennem
hengivenhed til sandhed, gennem deres forsøg på at gøre deres
pligt, og gennem deres indbyrdes karmiske relationer, både til
hinanden og til mig – er blevet udvalgt (trods begrænsninger og
mangelfuld udvikling) til at arbejde sammen hen imod det specielle mål at danne en kerne af åndelig kraft og energi for at hjælpe menneskeheden. Men frem for alt er det en gruppe, som er
dannet for at indvarsle den nye tidsalders metoder med hensyn
til gruppearbejde og skoling af disciple og deres forberedelse til
indvielse, sammen med andre grupper over hele verden, som har
grebet den nye vision, og som arbejder under mestrenes inspiration og impression. Grundlæggelsen af disse mysterieskoler, der
på et senere tidspunkt vil blive givet tilbage til verden, og som
jeg refererede til i Breve om okkult meditation, vil kunne
gennemføres, hvis I alle lever op til denne gunstige lejlighed.
Dette bør I huske. Eksperimentet kan mislykkes. Hvad enten det
gør det eller ej, så vil der under alle omstændigheder være tale
om en virkelig gevinst … At I alle som én kan leve op til den
gunstige lejlighed og føre arbejdet videre i de tre verdener og i
det rige, hvorfra sjælens lys strømmer ud, er mit dybe og oprigtige ønske.

III. afsnit
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Eftersom I står over for denne gunstige lejlighed i en verden der
gennemgår en større krise, vil jeg gerne fremhæve nødvendigheden af, at alle arbejdende brødre og disciple holder sig tre forhold for øje, hvis de vil arbejde effektivt og som ønsket.
For det første: Disciple bør vide, at mestrene har tre grader af
medarbejdere. Der er de, der udfører det vanskelige arbejde i den
ydre verden. De materialiserer de former, hvorigennem Hierarkiet kan udtrykke sine intentioner, og de skaber de menneskelige
kontakter. Der er mange sådanne disciple, og de udfører dette
arbejde efter deres eget frie valg, fordi de har erkendt menneskehedens umiddelbare og kommende behov, og fordi de har forpligtet sig til tjeneste. Desuden er der de, der virker som mellemled mellem menneskehedens ældre brødre, visdommens mestre,
som legemliggør den guddommelige plan, og de førnævnte
medarbejdere. Jeg siger ikke, at de fungerer som led mellem
disciplen og hans mester, for dette er en direkte relation, som
ingen kan røre ved, især ikke, hvor det drejer sig om de mere
fremskredne stadier. Denne anden gruppe af disciple virker
derimod som formidlere i arbejdet med at virkeliggøre planen i
verden, og de holder sig rede til at begive sig til et hvilket som
helst sted, når det kræves for at hjælpe med deres visdom og
erfaring og for at supplere kapaciteten af medarbejderne »i marken« og rådføre sig med dem. Der er adskillelige, der udtrykkeligt sendes »i marken« i denne tid for at fremskynde arbejdet,
hvor det er muligt, og for at øge den magnetiske tiltrækning i de
centre, hvorigennem den nye tidsalders åndelige kraft kan strømme.
Alt dette sker som forberedelse til en speciel indsats, der er
planlagt af Hierarkiets mestre. Hvis alle I, der arbejder »i marken« i denne tid, helliger jer arbejdet fuldt og helt – idet I giver al
jeres tid og interesse til opgaven – vil det være muligt at berede
jordbunden på en sådan måde, at mestrenes planlagte indsats vil
vise sig tilstrækkelig i denne krisesituation.
Den tredje gruppe er mestrene selv og deres samarbejdende
indviede. De arbejder først og fremmest på de indre plan. Deres
aktiviteter er stort set begrænset til det mentale plan og til den
videnskabelige brug af tanken. På denne måde vejleder de deres
medarbejdere og medhjælpere og påvirker og styrer deres arbejdende disciple, samt verdensdisciplene.
På nuværende tidspunkt er det den indre hensigt at forene
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vestens og østens tilnærmelser til den tidløse visdom og til
Hierarkiet. Samarbejde og gensidig udveksling af visdom og
viden er en nødvendighed, hvis dette skal virkeliggøres. Målene
for begge metoder – den mystiske og den okkulte – er de samme.
For det andet: Det er nødvendigt for arbejdende disciple i
denne tid at være opmærksomme på den øjeblikkelige krisesituation. Der er en krise i menneskers anliggender. Denne krise må
ses som en mulighed og ikke opfattes som kataklysme eller
katastrofe. Ligesom der hos en aspirant til discipelskab kommer
et liv eller en række af liv, hvor der er en direkte konflikt mellem
sjælen og den lavere natur, således er der nu en tilsvarende
konflikt eller krise på vor planet. Målet er i begge tilfælde, at
sjælen mere og mere overtager kontrollen over formaspektet.
Set ud fra en anden synsvinkel er denne planetariske sjæl – der
fungerer som et hierarki af mestre – i direkte konflikt med det
ondes kræfter. Det bør imidlertid erindres, at disse kræfter ligeledes udgør et hierarki af entiteter, som udgør de materielle former
og derfor på deres plads er sande og rigtige. I virkeligheden er det
et spørgsmål om, hvad der er målet for en bestemt tidscyklus. Det
nuværende mål er, at den menneskelige familie, som en helhed,
nu bør koncentrere sig om at udrette tre ting, og alt, hvad der
strider mod dette, er af det onde.
1. Manifestere sjælens natur gennem den integrerede personlighed. Sjælens natur er kærlighed og viljen til det gode.
2. Overføre den energi, der nu rettes hen imod vitalisering af det
fysiske legeme og fysisk skabelse, til fremme af den skabende
evne på det mentale plan. Derved vil hele den menneskelige
familie blive forvandlet til en dynamisk, selvbevidst skabende
formidler.
3. Indlede en periode for åndelig udvikling i alle naturens riger.
Ved afslutningen af denne periode vil døren ind til dyreriget
igen blive åbnet, og ventende, uudviklede sjæle vil tilbydes
en mulighed. Ligeledes kan mange til den tid tage indvielse,
og derigennem opnås en afbalancering af kræfterne i begyndelsen og i slutningen af den menneskelige udviklingslinje.
Dette vil blive virkeliggjort gennem Den store hvide loges
fornyede cykliske aktivitet og vil blive gennemført ved hjælp
af de energier, som indvarsler den nye tidsalder. Denne krise
er over os næsten før tiden som følge af de utroligt hurtige
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fremskridt, som menneskeheden har gjort siden 1850. Gennem menneskehedens egen stærke drivkraft er nye områder
og dimensioner blevet kontaktet. Menneskeheden har udløst
hidtil ukendte energier, og virkningerne er af en dualistisk
natur, idet de frembringer gode såvel som dårlige resultater.
For det tredje: Disciple må nu organisere sig med henblik på
en vedholdende samlet indsats. Denne indsats må forme sig som
et tættere samarbejde mellem alle grupper, og de må stå sammen
i et mere nært forhold, hvorved de styrker hinanden og, hvor det
er muligt, forener alle deres ressourcer. Dette skulle resultere i
et forenet fremstød af alle åndelige og okkulte aktiviteter og en
udbredelse af sandheden ad alle mulige kanaler ud til menneskehedens masser. Ligesom på Atlantis' tid, hvor de åndelige kræfter var underlagt menneskets selviske begær, således underlægges de i dag menneskets tænkning og ambitioner, og resultaterne
heraf bliver helt igennem skadelige. Verdenssituationen i dag
vidner herom. For selvom materiel velfærd og fysisk overflod
med tiden vil opstå i visse lande, hvor der foretages store eksperimenter, så vil de kun være et eksempel på formens triumf, og
de vil i sidste instans være værdiløse. Ligesom ethvert menneskeligt væsen i et eller andet liv kæmper sig igennem til personlighedspræstationer, således er det også med nationer. Alligevel
ligger den mystiske sjæl latent i enhver nations hjerte, og til sidst
– efter megen kamp og kval – vil alt blive godt. Tendenser til
materialisme og personlighedsudfoldelse må, ifølge den større
plan og viljen-til-det-gode, udlignes og modvirkes ved åndelig
levevis, og dette må være målet for alle arbejdende disciple.
Må derfor de arbejdende disciple sørge for, at deres kærlighed
til alle levende væsener bliver dybere, og at deres kærligheds
vækst er en følge af, at de trækker på den gruppekærlighed, der
ligger til grund for alle hændelser i verden. Mine brødre: hvornår
vil den tid komme, da verden vil erkende, at Logos' kærlighedsaspekt – således som det påvirker det menneskelige rige – fokuseres via den indre subjektive gruppe af medarbejdere? Denne
kærlighed er ved at forankre sig fysisk gennem de nye grupper
(som for eksempel denne gruppe), der nu dannes over hele
verden. Disse nye grupper er (eller burde være) centre for guddommelig kærlighed, magnetiske, konstruktive og rene. Se
derfor til, at jeres tilpasning til det, der kræves, står mål med
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jeres fysiske styrke, idet I hele tiden må holde jer for øje, at I er
i stand til at gøre en større indsats og til at modstå større pres end
nogensinde før.
Dette eksperiment, som jeg har iværksat, og som I frivilligt og
villigt har tilsluttet jer, gennemføres for at søge gruppens hensigt
virkeliggjort. Hierarkiet søger at klarlægge, hvor sensitive grupperne som helhed er over for subjektiv vejledning og instruktion,
og hvor frie kanalerne for kommunikation er mellem de forskellige grupper i en mesters ashram. En mesters gruppe af disciple
på livets indre side udgør en integreret organisme, karakteriseret
ved indbyrdes liv, kærlighed og samspil. Relationerne i en sådan
gruppe er udelukkende på mentale og astrale niveauer, og det
æteriske energilegemes og den fysiske hjernes begrænsninger
mærkes derfor ikke. Det er overflødigt at sige, at den fundamentale forbindelse findes på sjælens niveau. Den kendsgerning, at
det æteriske legeme og den fysiske hjerne ligger uden for de
relationer, som ashramen befatter sig med, letter den gensidige
forståelse og samspillet. Det er imidlertid klogt at huske på, at
den magtfulde astrale indflydelse opleves meget stærkere på det
fysiske plan end noget andet sted, og derfor lægges hovedvægten
på følelses-begær-kontrol i alle afhandlingerne om discipelskab
eller om forberedelse til dette stadium. Det er ikke let for den
almindelige begynder på discipelskabets vej at forstå dette eller
at se nødvendigheden af de regler og forslag, som gives. For
nogle mennesker er det at tilpasse sig regler og disciplin ikke let,
medmindre det er helt igennem selvpålagt. De forslag, jeg fremsætter, mine brødre, er kun forslag, men det er et sikkert tegn på
visdom at følge dem, så længe I frivilligt har givet jer ind under
min vejledning. Det, at I arbejder under mig, er udelukkende af
egen fri vilje og valg. I er ikke underlagt nogen form for tvang.
Andre disciple giver udtryk for en villighed til at følge instruktioner, men deres virkelige vanskelighed består i at bringe livet
i overensstemmelse med de ønskede rytmer. Den smalle vej, som
alle disciple er nødt til at betræde, kræver lydighed over for de
gamle regler for disciple. Disse regler følges villigt og med åbne
øjne, selvom det aldrig forventes, at man holder sig strengt til
sådanne regler. Disciplen vokser ved intelligent at tilpasse kravene til sit liv. Der vil altid være behov for et vist mål af fleksibilitet, men denne fleksibilitet må ikke udløses ved personlighedens træghed eller ved mentalt at nære tvivl.
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Der er nu ved at ske en ændring i denne relation mellem
disciple. Et forsøg er under forberedelse for at se, om en gruppeaktivitet og et gruppesamspil kan oprettes på det fysiske plan,
som vil indbefatte brugen af det æteriske legeme og hjernen. De
vanskeligheder, som I konfronteres med, er derfor store, og det
ligger mig på sinde, at I erkender det. Vil I fx forstå, at enhver
meningsforskel, som kan opstå inden for denne discipelgruppe,
vil være forårsaget af astral-hjerne-reaktioner og derfor under
ingen omstændigheder må tillægges nogen som helst betydning?
De må øjeblikkeligt elimineres og viskes bort fra sindets og
hukommelsens tavle og udelukkende klassificeres som personlighedsbegrænsninger og uværdige, fordi de hindrer
gruppeintegritet.
Dette forsøg, der udføres af en gruppe inden for min ashram,
er et eksperiment med mentale relationer og sjælskontakt, hvor
hovedvægten er lagt på og opmærksomheden rettet mod disse
faktorer. De astral-fysiske hjernereaktioner bør anskues som
ikke-eksisterende og som illusion, og bør derfor synke under
gruppebevidsthedens tærskel – for der at dø af mangel på opmærksomhed. Denne type gruppearbejde er et nyt vovestykke,
og medmindre det resulterer i noget definitivt nyt, er hverken tid
eller anstrengelse berettiget. I må ikke forestille jer, at det specielle arbejde, som I er engageret i, er en faktor af primær betydning. Det er ikke først og fremmest udfoldelsen af intuitionen
eller evnen til at helbrede eller telepatisk effektivitet, som har
betydning. Det, der betyder noget for Hierarkiet, efterhånden
som ashramerne fungerer, er en subjektiv etablering af et gruppesamspil og en grupperelation, der er så magtfuld, at spiren til
en frembrydende verdensenhed kan ses. En fælles evne til at
være telepatiske eller en gruppeevne til intuitivt at erkende
sandheden er værdifuld, og i nogen grad ny, men virkeligt nyt er
et arbejde foretaget af grupper, som har evnen til at fungere som
en enhed. Deres idealer er ét, deres personligheder er smeltet
sammen i en fremadrettet aktivitet, deres rytme er én og den
samme, og deres enhed er så fasttømret, at intet i gruppen kan
fremkalde de rent menneskelige karakteristika som adskillelse,
personlig isolation og selvisk søgen. Uselviske mennesker er
ikke sjældne. Uselviske grupper er meget sjældne. Ren ubunden
hengivenhed hos et menneskeligt væsen er ikke sjælden, men at
finde den i en gruppe, det er i sandhed sjældent. Tilsidesættelsen
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af personlige interesser til familiens fordel eller til fordel for en
anden person viser sig ofte, for det menneskelige hjertes skønhed har manifesteret sig gennem tiderne. At finde en tilsvarende
holdning i en gruppe mennesker, og at se et sådant synspunkt
opretholdt med en ubrudt rytme og tilkendegivet spontant og
naturligt – dette vil være den nye tidsalders storhed.
At se forbindelsesleddet af ren kærlighed og af sjælsrelation
realiseret og virkeliggjort som gruppe og i gruppearbejde er i
sandhed noget nyt, og det er dette ideal, som jeg har fremstillet
for mine disciple. Såfremt denne gruppe lever op til visionen,
således som den eksisterer i mit sind, vil der på det fysiske plan
blive etableret brændpunkter af specialiseret kraft, hvorigennem
Hierarkiet kan arbejde med større sikkerhed end hidtil. Der vil
igennem denne og tilsvarende grupper på jorden blive sat et
netværk af åndelig energi i bevægelse, som vil lette genopbygningen af verden. Indflydelsen fra disse grupper – når de er
permanent etablerede og arbejder med styrke – vil have et bredere sigte end blot menneskehedens højnelse.
Den magtfulde rytme, som besjæler det indre broderskab i
mestrenes loge, vil gøre sig gældende over hele jorden, og disse
grupper kan, hvis deres arbejde lykkes, betragtes som det første
skridt hen imod Den store hvide loges manifestation. Men husk
på dette: logens grundtone er ikke opnåelse eller opnået grad.
Det er et stabilt forhold, enhed i tanke, samt en forskellighed i
metode, indsats og funktion. Desuden er dens kvalitet venskab
i reneste forstand. Broderskabet er et fællesskab af sjæle, som er
bevæget af det stærke ønske om at tjene, motiveret af en spontan
impuls til kærlighed, oplyst af ét rent lys, forenet i hengivenhed
og sammensmeltet i grupper af tjenende tænkere og belivet af ét
livs energi. Dens medlemmer er organiseret for at fremme den
plan, som de bevidst kontakter og bevidst samarbejder med.
Det vil derfor være indlysende for jer, at formålet med disse
grupper er efterhånden at udfolde de tre vigtige evner, der kendetegner alle oplyste sind:
For det første: Evnen til at arbejde i og med al tankesubstans.
Hierarkiet af oplyste tænkere er en gruppe, hvis telepatiske evner
tillader dem at være sensitive over for tankestrømme og at registrere tankerne hos dem, der personificerer Guds sind, den universelle tanke, og at registrere tankeformerne fra dem, der er så
meget længere fremme end Hierarkiet af mestre, som disse
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mestre på deres trin er forud for verdens disciple.
De liv, som udfører det guddommelige sinds ideer, eksisterer
i deres graduerede rangorden, og vi beskæftiger os ikke med
detaljerne i deres grupperinger med undtagelse af den kendsgerning, at det planetariske broderskab er i telepatisk forbindelse
med dem, der er ansvarlige for de planetariske betingelser i
solsystemet, og derfor med det store råd i Shamballa. De er også
i umiddelbar telepatisk kontakt med hinanden. De kræfter, der
langsomt manifesterer sig gennem radioen, og de følsomme
funktioner, der udvikles og fuldkommengøres ved radio og
fjernsyn, er blot en respons i den fysiske materie på de fuldendte
telepatiske evner og den »television«, som findes i sindet hos
visdommens mestre. Glem ikke, at sådanne evner eksisterer
naturligt i alle mennesker.
Den indre gruppe af mestre, som jeg er tilknyttet, arbejder
ligeledes telepatisk med deres disciple, og disciplene i mindre
grad med hinanden. Evnen til at »se« mesteren – hvilket altid har
været den vildledende impuls for de hengivne i verden, som
sætter dette begær i stedet for deres higen efter sjælskontakt – er
blot deres reaktion på den »television«, der formidles af dem, der
søger at lede dem ind i deres egen sjæls lys. De reagerer kun på
en af de guddommelige evner hos mesteren, men ikke på sjælsaktivitet.
Jeres respons på den stimulering som jeg kan give jer, og en
ærlig bestræbelse fra jeres side på at nære uselvisk kærlighed, vil
i jer gradvist fuldkommengøre en tilsvarende relation til andre
arbejdere. Dette vil give sig til kende på tre måder:
1. Som en bevist evne til at være i telepatisk kontakt med mig
og med dem, som jeg er associeret med.
2. Som evnen til at kommunikere med hinanden til enhver tid.
3. Som sensitivitet over for menneskehedens tanker som helhed.
Kan I derfor ikke se, hvorledes en miniaturegengivelse af broderskabet kan blive etableret på jorden, og hvorledes i de kommende årtier verdens arbejdende disciple, de isolerede indviede
i de mange verdensorganisationer og de, der er tilsluttet den nye
gruppe af verdenstjenere, automatisk vil respondere på den
telepatiske sensitivitet hos sådanne grupper, som arbejder i
mestrenes mange ashramer? Resultatet af denne succes vil ikke
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blive anerkendelsen af nogen bestemt gruppe, men det vil føre
til anerkendelsen af en universel evne og sindstilstanden hos
disciple af alle grader. Dette vil i tidens løb, og uden kontrovers,
etablere alle væseners enhed. Åbenbaringen af enhed gennem
tankens kraft er den strålende fuldendelse af broderskabets
arbejde, og I, såvel som alle disciple, responderer på dette i jeres
højeste øjeblikke. Det kan i mindre målestok, alt efter i hvilken
grad I vier jer til det, også blive jeres storhed og jeres mål, hvis
I fastholder tanken om enhed, om tjeneste og frem for alt om
kærlighed.
For det andet: Intuitionen, som i høj grad er målet for disciplens arbejde, kræver, at mennesket udvikler en ny evne.
Intuitionen er også en af sindets funktioner, og når den anvendes
rigtigt, sætter den mennesket i stand til klart at erkende sandheden og at se denne virkelighed befriet for de tre verdeners
blændværk og illusioner. Når intuitionen fungerer i et menneske,
sættes han i stand til at udføre en direkte og korrekt handling, for
han er i kontakt med planen, med ren og uforfalsket virkelighed
og ikke-forvrængede ideer, der er fri for illusion, og som kommer direkte fra det guddommelige eller universelle sind. Udfoldelsen af denne evne vil medføre en verdensomspændende
anerkendelse af planen, og dette er intuitionens største bedrift i
denne nuværende verdenscyklus. Når planen fornemmes, fører
den til erkendelse af alle væseners enhed, af verdensevolutionens
syntese og af den enhed, der kendetegner den guddommelige
hensigt. Alt liv og alle former ses da i deres sande perspektiv, og
dette vil resultere i den rette sans for værdier og for tid. Når
planen opfattes virkelig intuitivt, og derfor på første hånd, da vil
en konstruktiv indsats blive uundgåelig, og der vil ikke være
nogen spildte kræfter. Det er den delvise erkendelse af planen og
de uvidendes fortolkning af den på anden og tredje hånd, som er
ansvarlig for den spildte anstrengelse og de tåbelige impulser,
som i vor tid kendetegner okkulte organisationer, såvel som
verdensorganisationer.
De forskellige grupper i en mesters ashram kan opfylde bestemte funktioner og virke som laboratorier for specifikt arbejde.
Nogle vil kunne fungere som et demonstrationslaboratorium for
de trænede iagttagere i verden, og de kan håndtere verdens
blændværk og illusion. Andre grupper kan fokusere på udvikling
af den telepatiske evne og udvikle sig til skolede kommunikato42
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rer. Hierarkiets nuværende mål er at nedbryde og opløse verdens
blændværk. Dette må ske på verdensplan, på samme måde som
det sker i enhver discipels liv. Ligesom et menneske flytter sit
bevidsthedsbrændpunkt (når vedkommende er på discipelskabets
vej) til mentalplanet og lærer at udslette det blændværk, som
hidtil har holdt ham på astralplanet, så er det Hierarkiets opgave
i dag, at tilvejebringe en tilsvarende situation i menneskehedens
liv som helhed. Menneskeheden står ved en korsvej, og dens
bevidsthed er hurtigt ved at blive fokuseret på det mentale plan.
Verdensillusionen må tilføjes et dræbende slag, for den holder
menneskenes sønner trælbundne. Ved at lære, hvordan de skal
bryde gennem blændværk i deres egne liv og leve i intuitionens
lys, kan disciple styrke dem, hvis opgave det er, at vække intuitionen i mennesket. Der er mange og forskellige former for
blændværk, og disciple bliver ofte overraskede, når det går op
for dem, hvad man blandt mestrene anser for at være blændværk.
Jeg vil nævne nogle få af de mere generelle former for blændværk, idet jeg overlader det til jer selv at foretage den nødvendige anvendelse og udvidelse af ideen fra den enkelte, til menneskeheden som en helhed. Her er betegnelserne for nogle af disse
blændværk:
1. Blændværk om skæbne. Dette blændværk overbeviser den
person, som det styrer, om at han har et vigtigt hverv at udføre, og at han må tale og handle, som skæbnen har bestemt
det. Dette nærer en stolthed uden grundlag i virkeligheden.
2. Blændværk om aspiration. De, som er betinget af det, er helt
tilfredse med og optaget af deres aspiration mod lyset, og de
slår sig til tåls med den kendsgerning, at de er aspiranter. Sådanne mennesker må gå fremad og betræde discipelskabets
vej. De må overvinde deres selvoptagethed og tilfredshed med
deres åndelige ambitioner og mål.
3. Blændværk om selvsikkerhed. Eller som det også kan benævnes, disciplens astrale principper. Det er, formuleret i al sin
enkelthed, disciplens tro på, at hans eget synspunkt er helt
korrekt. Det nærer igen stolthed og har en tendens til at give
disciplen tillid til sig selv som værende en autoritet og ufejlbarlig. Det er teologens baggrund.
4. Blændværk om pligt. Dette fører til, at der lægges overdreven
vægt på ansvarlighed, hvorved der opstår spild af kræfter og
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5.
6.
7.

8.

9.

en overdreven betoning af det uvæsentlige.
Blændværk om omgivelsernes betingelser, som ofte fører til
en følelse af frustration, frugtesløshed eller en følelse af
vigtighed.
Blændværk om sindet, om dets effektivitet og dets mentale
evne til at håndtere ethvert problem. Dette fører uundgåeligt
til isolation og ensomhed.
Blændværk om hengivenhed, der medfører en unødig stimulering af det astrale legeme. Manden eller kvinden, som er
blændet på denne måde, ser kun én idé, én person, én autoritet
og ét aspekt af sandheden. Det nærer fanatisme og åndelig
stolthed.
Blændværk om begær, med dets refleksvirkning på det fysiske
legeme. Dette leder til en vedvarende tilstand af kamp og uro.
Det hindrer al fred og frugtbart arbejde og må før eller siden
bringes til ophør.
Blændværk om personlig ambition.

Der er mange andre typer af blændværk, både individuelle og
verdensomspændende, men disse vil tjene som antydninger af en
generel tendens.
De, som er i forberedelse til indvielse, må lære at arbejde
bevidst med blændværk; de må arbejde effektivt med den fremlagte sandhed, idet de ignorerer al smerte, lidelse eller mental
tvivl, som er en naturlig følge af personlighedens oprør og begrænsning. De må opdyrke den »guddommelige indifferens«
over for personlige hensyn, som er det iøjnefaldende kendetegn
hos den skolede indviede.
Jeg vil ikke beskæftige mig mere med emnet blændværk, som
det påvirker eller kan påvirke denne særlige gruppe af disciple
i min ashram. Tiden er kort, og menneskehedens behov er så
stort, at der ikke er »rum i bevidstheden« (for nu at benytte en
gammel okkult talemåde) til gentagelse af det kendte ideal, eller
til endnu engang at fortælle jer, hvad det er som bør gøres.
Jeg ønsker, at I forstår, at der ingen hast er i det arbejde, som
en mester udfører i forbindelse med sine disciple. Der er intet
hastværk i det arbejde, som jeg foreslår jer, at vi udfører i fællesskab, men der bør heller ikke opstå noget spild af tid eller kræfter. Det vil være indlysende for jer, at meget af det, som jeg
søger at virkeliggøre, er forbundet med tankekontrol og den
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aktivitet, som findes i den skabende forestillingsevne. Hierarkiet
fremkalder sine resultater på det fysiske plan gennem styrken af
dets forenede bevidste tænkning. Etableringen af en sådan tilstand af forenet tænkning inden for den nye gruppe af verdenstjenere er en del af min hovedindsats i denne tid, for det er kun
lidt, vi kan opnå, førend dette er en kendsgerning.
Jeg opfordrer jer derfor til en ny fase af indre liv og dynamisk
tænkning, men denne gang med et gruppemål for øje – et mål,
der vidner om gruppefusion, forenet gruppetænkning og grupperelation … Det er det indre liv med refleksion, den udviklede
erkendelse af sjælen, og den reflekterende samordning mellem
sjæl og personlighed, som vil blive afgørende for dette arbejdes
succes.
For det tredje: I sindet findes endnu en stor egenskab eller
evne, som må udvikles. Det er en egenskab, som karakteriserer
alle frie sjæle, uanset hvilken stråle de befinder sig på. Det er
evnen til at helbrede. Dette arbejde er endnu i sin vorden, og
gruppebevidstheden er stadigvæk så ung og upolariseret, at det er
nytteløst for mig at uddybe de muligheder, som ligger forude. Når
mennesker kan oplæres til at være uselviske og guddommeligt
magnetiske og radioaktive, da vil visse guddommelige kræfter
blive ledt ud i verden, kræfter, som vil give liv og genopbygge,
som vil eliminere det onde og helbrede de syge. Hidtil har menneskers indsats og arbejde inden for det medicinske område, inden
for helbredelse og inden for de forskellige former for terapi, kun
resulteret i en begrænset tilskyndelse til at respondere på disse
latente eller ventende kræfter.
Det er de tre vigtigste egenskaber eller evner, som det åndelige
menneske kan udvikle. Udfoldelsen af andre evner er kun en
videreudvikling af disse tre – fx telepatisk tænkning, modtagelse
og overføring; intuitiv erkendelse af sandhed og dens formulering
til begreber i sindet, samt den senere proces med at materialisere
det, som intuitivt opfattes, den højeste form for skabende arbejde;
helbredelse med dens forståelse af energi og kræfter, der senere
vil føre til menneskehedens genfødsel.
Lidt efter lidt vil billedet af mulighederne og af planen udfolde sig for jer, eftersom jeres sind bliver mere sensitivt og jeres
hjerne mere modtagelig for de mentale impulser. Lidt efter lidt
vil verdens disciple arbejde med frembringelsen – på det fysiske
plan – af det, som eksisterer subjektivt. Lidt efter lidt vil der
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over hele jorden fremstå grupper af oplyste sjæle, som kan stå i
forbindelse og samarbejde med mestrene i fuldkommen frihed,
fordi deres modtagelighed er blevet videnskabeligt skolet og
udviklet. Deres evne til at arbejde i harmoni og samklang med
Hierarkiet, at samarbejde med gruppelivet, i mange andre grupper af disciple og at overføre lys og åbenbaring til menneskers
verden vil senere blive en fuldbyrdet kendsgerning, og den er
allerede langt mere aktiv og tydeligt til stede, end I forestiller jer.
En lille vision, kære broder, gør disciplens vej lettere, og derfor
har jeg uddybet nogle af de muligheder, som vi med vort fremsyn anser for at være allerede eksisterende kendsgerninger. Intet
kan hindre planens endelige succes; det er ganske enkelt kun et
spørgsmål om tid.
Et af de trin, som jeres fremtidige skoling indebærer, er en
tættere kontakt til mig, jeres tibetanske lærer. Denne kontakt skal
I etablere uden at gøre jer tanker om resultaterne – hvis nogen
overhovedet vil kunne erkendes objektivt. Resultaterne kan
opfattes af mig alene, dvs. fra min side, eller de kan udmøntes i
visse specifikke erkendelser og endda i fænomener på jeres side.
Jeg antyder ikke resultater af en sådan aktivitet, for styrken i
suggestion og den skabende imaginations modtagelighed er en
frugtbar kilde til blændværk.
Jeg vil derfor bede alle jer, der er mine disciple, om at søge
kontakt med mig, hver måned ved tidspunktet for fuldmåne.
Bring et offer for at etablere denne månedlige forbindelse, da
også jeg vil foretage mine justeringer for at kontakte jer. Lad
mig her betone nødvendigheden af at opretholde tanken om
denne kontakt i tre hele dage før selve fuldmånen, med aspiration og tillid og derefter med forventning i de tre efterfølgende
dage. Lad mig pointere, at det er af allerstørste betydning, at
dette gøres til en gruppeaktivitet og ikke til en personlig kontakt.
Begynd arbejdet med erkendelse af jeres grupperelation til jeres
meddisciple og til mig, for kun i den udstrækning, som I søger
at kontakte mig som disciple i min gruppe, vil jeres succes blive
målt. Denne kontakt er ikke af samme karakter som den direkte
og individuelle kontakt, der findes mellem en discipel og hans
mester. Mange af jer er forbundet med jeres egen mester, selvom
I midlertidigt arbejder i min ashram; jeres kontakt med mig må
være en gruppekontakt, og som en gruppe vil I søge at styrke
båndet mellem os. Det er derfor en gruppetjeneste, som skal
46

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

udføres uselvisk og uden personlige forventninger. Som følge af
tidens pres og af tjenestens presserende karakter, er jeg én blandt
mange lærere som har forpligtet sig til, i de kommende år, at
holde de tolv timer før fuldmåne i hver måned åbne for kontakt
med disciple. Verdenstjenere og disciple kan da til enhver tid
inden for disse tolv timer gøre et forsøg på at nå os. Dette vil
lette jeres arbejde en del, idet I følgelig ikke behøver at overholde det nøjagtige tidspunkt for fuldmånen, med mindre det let kan
lade sig gøre. Tjeneste i verden i denne tid udgør et konstant
pres og kræver opmærksomhed, og arbejdet er anstrengende. Det
vil derfor ikke altid være let for jer at foretage jeres tilnærmelse
på det nøjagtige fuldmånetidspunkt, selvom I på dette tidspunkt
altid – stille og i det indre – kan løfte jeres hjerter og øjne mod
det evige. Men, i en eller anden time i løbet af de tolv timer før
fuldmåne kan I gøre jeres tilnærmelse. Når I gør dette på den
rigtige måde, vil I finde mig ventende. Gå til jeres arbejde med
en klar vision, et elskende hjerte og en forstående kærlighed, for
da kan meget udrettes.

IV. afsnit
Efterhånden som disse discipelgrupper bliver aktive i verden, og
deres indre integration og gruppesamhørighed bliver sikkert
etableret, vil vi have kimen til de kendetegn, som vil udmærke
den nye tids grupper. Jeg vil bede jer alle om aldrig at glemme,
at dette gruppearbejde, som I nu forsøger at udføre, i realiteten
er et pionerarbejde og derfor rummer alle de vanskeligheder,
som et pionerarbejde uundgåeligt og nødvendigvis er behæftet
med. Derved vindes styrke til at vokse. Efterhånden som disse
grupper øges i antal, og deres medlemmer gradvist suppleres, vil
opbygningen af en fremtidig struktur langsomt blive synlig.
Hvordan den struktur vil fremstå, når den er fuldført, kendes kun
i arkitekternes inspirerede vision. Men fundamentet må støbes
sikkert og dybt, og rammerne må være nøjagtigt og korrekt
tilpassede. Disse to krav er alt, hvad nogen af jer vil se materialiseret i det nuværende liv.
Er I overhovedet klar over, mine brødre, hvilket okkult fremskridt der er blevet jer forundt at opleve i dette liv? Har I set
omfanget af dette fremstød, der nu gennemføres af mestrene, og
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har I opfattet deres planer, der tager form for jeres øjne? Har I
fattet betydningen af, hvad Den store hvide loge har udrettet
igennem de sidste femogtyve år, og udstrækningen af det arbejde, som disciple og aspiranter overalt har fået lov til at tage del
i? Jeg vil gerne uddybe dette i korthed, således at billedet kan
fremstå med større klarhed for jeres øjne, og så I kan samarbejde
mere intelligent, for dette er frem for alt andet gruppearbejde.
Langsomt og gradvist – og for så vidt angår det jer alle – har
jeg samlet en skare disciple på det ydre plan. Efterhånden som
gruppetankeformen blev integreret, og disciplene responderede
på min tilskyndelse, fandt hinanden og begyndte at arbejde sammen, blev det muligt for mig at fortsætte med mit valgte arbejde
og fremføre de planer, som jeg havde påtaget mig, da jeg tog en
bestemt indvielse.
Først af alt blev bøgerne udgivet. De udkom i en ordnet
rækkefølge, og de danner kernen i den undervisning og sandhed,
som vil tjene den kommende generations behov. Det er mine
disciples ansvar at varetage denne præsentation af sandheden i
dette århundrede og sørge for, at bøgerne konstant sendes ud på
deres mission, indtil de endelig i det næste århundrede afløses af
en ny og mere passende lære.
Derefter fulgte en begivenhed af vital betydning – af større
betydning, end I måske kan påskønne. En information om den
nye gruppe af verdenstjenere blev sendt ud, og den blev spredt
vidt omkring ved hjælp af folderen med titlen: De næste tre år.
Dette var et signal til forankringen – om jeg så må sige – af den
nye gruppe af verdenstjenere på det fysiske plan. Disse verdenstjenere er nu aktivt til stede. Gruppen integreres langsomt og
gør langsomt sin indflydelse gældende i det primære arbejde
med at oplyse og udvikle den offentlige mening – det eneste
effektive arbejdsredskab, og af langt større styrke og virkelig
værdi end nogen lovgivning eller betoning af autoritet.
Denne gruppes integration er årsag til, at der i verden bygges
den »bro af sjæle og tjenere«, som vil muliggøre sammensmeltningen af det indre subjektive Hierarki af sjæle og menneskehedens ydre verden. Det vil resultere i en reel fusion eller
sammensmeltning og dermed markere indvielsen af den menneskelige familie, gennem en banebrydende indsats af dens førende
medlemmer. Dette er det sande »himmelske ægteskab«, som
omtales af den mystiske kristendom, og resultatet af denne
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fusion vil blive manifestationen af det femte rige i naturen,
gudsriget. I menneskehedens fortidige historie skete en vældig
begivenhed, som førte til manifestationen af det fjerde rige i
naturen, menneskeriget. Vi står nu på tærsklen til en lignende,
men endnu større begivenhed – tilsynekomsten af det femte rige
som et resultat af den nye verdenstjenergruppes planlagte aktivitet, i samarbejde med Hierarkiet af fuldkomne sjæle og under
vejledning af Kristus selv. Dette vil indlede den nye tidsalder og
anerkendelsen af de fem naturriger, som eksisterer side om side
på jorden.
I har derfor fået tilladelse til at dele og iagttage Hierarkiets
arbejde i den udstrækning, som svarer til jeres egen individuelle
åndelige kontakt, og I har set følgende åndelige begivenheder
finde sted:
1. Fremkomsten af den nye tidsalders undervisning. Den omhandler den nye psykologi, kontrol over personligheden og
gudsrigets mysterier.
2. Grundlæggelsen, dvs. den første spæde begyndelse til fremtidens esoteriske skoler, som vil give undervisning i det ny
discipelskab og muliggøre dets praktiske anvendelse. Der
eksisterer adskillige af disse skoler, og Arkanskolen er en af
de første. De baner vejen for de større grundlæggelser, som
er skitseret i min bog, Breve om okkult meditation.
3. Anerkendelsen, i relativ stor målestok, af den nye gruppe af
verdenstjenere og deres arbejde.
4. Tilsynekomsten – endnu kun i symbolsk forstand – af det
femte eller åndelige rige.
5. Udformningen af de nye discipelgruppers struktur, den begyndende eksternalisering af de indre ashramer. De vil i den
nye tidsalder blive mangedoblet og vil da fortsætte arbejdet
med at integrere de indre og de ydre grupper og fremme væksten af gudsriget på jorden. Dette vil henlede offentlighedens
opmærksomhed på genindførelse af indvielsesmysterierne.
Skabelsen af den ydre form på jorden, gennem bøger, gennem
esoteriske skoler og gennem oplysning af den offentlige mening
er blevet overdraget til en gruppe af os, der udgør en del af den
indre verdensregering – disciple og indviede – og i denne gruppe
virker jeg som sekretær og organiserende kontaktperson – hvis
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jeg her må bruge ord, som giver mening for jer, kyndige, som I
er med organisationsarbejde på det fysiske plan. De betyder kun
lidt eller intet for os, som er kyndige i arbejdet med at skabe
levende organismer. Den gruppe, som jeg hentyder til, er
sammensat af to orientalske indviede (hvoraf jeg er den ene) og
af fem indviede fra den vestlige verden.
Vi vil nu forlade overvejelserne af dette generelle billede og
vende tilbage til selve det specielle arbejde, som denne gruppe
af mine disciple kan gøre. I må undgå forestillingen om, at I
arbejder på enestående vis og alene. Det er ikke tilfældet. Der
findes mange, som i dag arbejder intelligent med vore planer,
ofte isolerede og alene. Det primære krav i det gruppearbejde,
som jeg i dag søger at understrege, er den meget vanskeligt
opnåelige kvalitet af ægte upersonlighed. På to punkter har
fortidens disciple været kategoriske. De har set og følt behovet
for tilbageholdenhed, hvor der fandtes en indre åndelig oplevelse, og de har følt, at en omtale af eller diskussion om de åndelige
og højere psykiske begivenheder i deres liv skabte en følelse af
tab, og at det var i modstrid med den okkulte lov. De har ligeledes krævet tavshed omkring deres personlighedsliv, om deres
fejltagelser og fejl, og har krævet dette mere højlydt end tilladelsen til at være tavse om deres sjælsliv. Deres krav har været
baseret på en sand erkendelse af, at omtale af en åndelig hændelse til dem, som ikke forstår, indebærer en stor fare – faren for
misfortolkning, for blændværk og for illusion. Ønsket om tavshed i det personlige liv er sædvanligvis baseret på stolthed, på
frygt for kritik, på angsten for at blive latterliggjort, misforstået
og dømt. Disse motiver er alle uværdige.
Blandt disciplene i den nye tids grupper, og altid i en mesters
ashram, er der intet behov for denne teori om tilbageholdenhed.
I er meddisciple og medarbejdere. Hvis nogen af jer i fortiden har
været, eller i fremtiden vil blive indviede, vil det ikke påvirke
forholdet til jeres meddisciple i disse grupper. Kendskabet til
indvielse kan ikke videregives mundtligt inden for de indviedes
rækker, for denne viden kan ikke meddeles i tale eller ord. Kun de,
som er i besiddelse af visse transcendente evner, kan tage indvielse, og skulle de forsøge at videregive hemmelighederne og indvielsens mysterier i symbol eller form, ville I ikke genkende dem
eller forstå deres mening.
Lad der i denne gruppe af mine disciple være anerkendelse af
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enhed i tanke. Oplevelse, tanke, vanskeligheder og problemer
kan deles med andre, og kultiveringen af en velvillig forståelse
og af en gensidig hjælp i det åndelige liv kan udvikles. Disciple
er mennesker i en moden alder, set fra sjælens synsvinkel, og
derfor vil livets småproblemer og mindre betydningsfulde gnidninger ikke blive delt af jer med hinanden. Der bør ikke være
nogen fristelse til at spilde hinandens tid med intetsigende tale.
Det er den brede og generelle skitsering af planerne over det
ydre arbejde for disse grupper af disciple, som skal optage jeres
tanker og kommunikation med hinanden.
De planlagte grupper vil være af mange forskellige typer, og
deres arbejde vil være afvekslende og varieret. Jeg har i nogen
tid ønsket at skrive lidt mere indgående om de grupper, som
under mestrenes vejledning er ved at tage form i verden i dag.
De vil efterhånden træde frem i verden og opfylde deres planlagte mission. Fire af disse grupper er allerede dannet eller er ved
at blive dannet, og de andre vil gradvist blive til for at kunne
opfylde det kommende behov.
Det er nødvendigt, at medlemmer af disse grupper har et større udsyn end det, de har nu. Deres medlemsskab af en af disse
grupper er en tjenestehandling, som er en del af det arbejde, som
jeg og andre medlemmer af Hierarkiet udfører under planen.
Den enkelte discipel bør ikke se sit arbejde som en usædvanlig
mulighed for sit eget åndelige fremskridt. Alle sande disciple
kendetegnes ved en beslutning om at gøre grupperne succesrige,
og alle længes efter at få så meget som muligt ud af gruppesamarbejdet. Alle er virkeligt opfyldt af et ønske om at tjene, men
også en almen tilfredsstillelse ved den interesse og de muligheder, der åbner sig gennem gruppearbejdet. Foruden disse ganske
normale og rigtige reaktioner findes der megen uvidenhed med
hensyn til arbejdets sande betydning, megen selvisk nydelse og
en del ambition. Det er naturligt, for der kan endnu ikke forventes fuldkommenhed blandt disciple. Hvis fuldkommenhed var til
stede, så ville I alle stå i et andet arbejdsforhold til Den store
hvide loge.
For at præcisere det gruppearbejde, som Hierarkiet planlægger, og for at I klart skal kunne forstå hensigten, vil jeg fortælle
jer noget om det formål, som ligger bag grupperne og den generelle plan, som de skal tilpasses. I de tidlige stadier af ethvert
hierarkisk eksperiment opstår mange vanskeligheder på grund af
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det materiale, som initiativtagerne (således som jeg selv) må
arbejde med. Enhver ny idé, især hvis den skal udtrykke en hensigt, som først kan lade sig materialisere senere, når planen er
yderligere fremmet, vil naturligvis ikke blive mødt med fuld
forståelse i de tidlige stadier.
Jeg har sagt, at disse grupper udgør et eksperiment. Eksperimentet er firfoldigt i sin art, og en kortfattet erklæring i denne
forbindelse kan vise sig at være nyttig.
I. De er et eksperiment, idet de grundlægger eller etablerer
fokuseringspunkter af energi i den menneskelige familie, hvorigennem visse energier kan strømme ud til hele menneskeracen.
II. De er et eksperiment, idet de indfører visse nye arbejdsteknikker og kommunikationsmetoder. Jeg vil gerne påpege, at i det
sidste ord er hele historien opsummeret. Disse grupper har til
hensigt at lette det indbyrdes forhold eller kommunikationen
som følger:
1. Der findes en gruppe, som vi kan kalde for de Telepatiske
kommunikatorer. Disse mennesker er modtagelige over for
indtryk fra mestrene og fra hinanden. De er vogtere af gruppens hensigt og står derfor i nær forbindelse med alle de
andre typer af grupper. Deres arbejde er hovedsageligt på det
mentale plan, og de arbejder i og med tankestof og med
modtagelse og styring af tankestrømme. De arbejder også
med at lette kommunikationen mellem enkelte mennesker, så
de kan lære reglerne og metoderne at kende, hvorved tale kan
overskrides, og en ny form for samspil kan virkeliggøres.
Kommunikationen vil til sidst blive fra:
a. Sjæl til sjæl, på mentalplanets højere niveauer. Dette
indebærer fuldstændig samordning, således at sjæl-sindhjerne helt og fuldt er ét.
b. Sind til sind, på det mentale plans lavere niveauer. Dette
indebærer en fuldkommen integration af personligheden
eller det lavere selv, så sind og hjerne er ét.
Disciple må have disse to distinkte former for kontakt i
erindring og huske på, at den højere kontakt ikke nødven52
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digvis inkluderer den lavere. Telepatisk kommunikation
mellem de forskellige aspekter hos det menneskelige væsen
er absolut mulig på forskellige udviklingsstadier.
2. En anden gruppe benævnes de Trænede iagttagere. Deres
opgave består i klart at gennemskue alle begivenheder i tid
og rum ved udvikling og anvendelse af intuitionen. De
arbejder hovedsageligt på det astrale plan med opløsning af
blændværk, og bringer derved menneskeheden oplysning.
Således aktiveres en anden type energi, som frembringer en
anden type indbyrdes kontakt og kommunikation. Denne
kommunikation virker mellem illuminationens, dvs. den
rene fornufts plan (det buddhiske plan), og illusionens og
blændværkets plan, dvs. det astrale plan. De trænede iagttagere bliver bedt om at erindre, at deres store opgave er at
opløse verdensillusion ved indstrømning af lys. Når der
findes et tilstrækkeligt stort antal grupper, som arbejder i
disse baner, vil der – på det fysiske plan – findes bestemte
kanaler for kommunikation, der vil udgøre broen mellem
lysets verden og illusionens verden. De vil være formidlere,
som overfører den form for energi, som vil nedbryde eksisterende blændværk og illusioner, og således sprede de
gamle vildledende tankeformer. De vil frigøre lys og fred,
som vil oplyse det astrale plan og opløse dets illusoriske
natur.
3. Den tredje gruppe kaldes Magnetiske healere. Disse healere
har ingen forbindelse til det arbejde, som udføres af vor tids
såkaldt magnetiske healere. De arbejder på intelligent vis
med det æteriske legemes vitale kræfter. En stor del af deres
arbejde er behandlet i bogen Esoterisk Healing. Denne
gruppe af healere må udføre den korrekte helbredelse af
personligheder i alle aspekter af deres natur. Det arbejde,
som skal udføres, er den intelligente overføring af energi til
forskellige dele af menneskets natur – mental, emotionel og
fysisk – gennem en korrekt anvendelse og cirkulering af
kraft. Healere i vore dage burde søge at frigøre sig fra de
moderne og traditionelle forestillinger om helbredelse. De
burde anerkende den betydningsfulde kendsgerning, at
helbredelse i sidste instans vil blive udført af grupper, der
vil fungere som formidlere mellem det åndelige plans energi
(enten sjælsenergi, intuitionens energi eller viljesenergi), og
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patienten eller gruppen af patienter. Vær opmærksomme på
dette sidste punkt. Gruppeideen må altid kommes i hu af de
studerende, når de arbejder. De må ikke arbejde som enkeltindivider, men som enheder i et sammenhængende hele.
Derved vil den nye tidsalders metoder kunne skelnes fra
fortidens, for arbejdet vil være gruppearbejde, og sædvanligvis for en gruppe. Magnetiske healere må lære at arbejde
som sjæle og ikke som enkeltindivider. De må lære at overføre helbredende energi fra reservoiret af levende kraft til
patienten eller patienterne.
4. Den nye tidsalders undervisere vil følge efter som den næste
gruppe. Deres tjeneste foregår i kulturelle baner, og de vil
arbejde på at indføre den nye form for undervisning. De vil
lægge vægt på bygning af antahkaranaen og på anvendelse
af sindet eller tænkeevnen i meditation. Igen – meget af
denne nye videnskab om undervisning vil blive meddelt i
det femte bind af serien om de syv stråler. Den nye tidsalders undervisere vil fungere som kommunikatorer og formidlere af to aspekter af guddommelig energi – viden og
visdom – som må forstås og udtrykkes som energi. Denne
fjerde gruppe (hvis arbejde består i at undervise masserne)
er et direkte forbindelsesled mellem det højere sind og det
lavere sind. De arbejder med bygning af antahkaranaen, og
det er deres opgave at forbinde de tre punkter for mental
fokusering – det højere sind, sjælen og det lavere sind – så
der kan etableres en gruppe-antahkarana mellem sjælenes
rige og menneskenes verden.
5. Den femte gruppe vil være de Politiske organisatorer, og
den vil befatte sig med politiske forhold i nationerne. De vil
arbejde inden for regeringsområdet og beskæftige sig med
civilisationens problemer, samt forhold mellem nationer.
Deres hovedmål er at skabe international forståelse. Denne
gruppe overfører eller formidler »pålæggelse af viljens kvalitet« og det er en autoritet, som ikke findes inden for andre
grene af denne guddommelige gruppeaktivitet. Dette arbejde
er overvejende første stråle arbejde. Det vil udforme den
metode, hvorved den guddommelige vilje udvikles i racers
og nationers bevidsthed. Medlemmer af denne gruppe vil
have megen første stråle energi i deres udrustning. Deres
arbejde er at virke som kanaler for kommunikation mellem
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Manuens departement og menneskeracen. Det er en ædel
opgave, mine brødre, at være kanaler for Guds vilje.
6. Denne gruppe udgøres af arbejdere inden for det religiøse
område. Det er deres opgave at udforme den universelle
baggrund for den nye verdensreligion. Deres arbejde vidner
om kærlig syntese, og det vil betone åndens enhed og broderskab. Denne gruppe er i ordets dybeste betydning kanal
for aktiviteten af anden stråle for kærlighed-visdom, strålen
for verdenslæreren – et embede, som Kristus nu beklæder.
Fundamentet for den nye verdensreligion vil bygges af de
mange grupper, som arbejder under inspiration af Kristus og
under indflydelse af anden stråle, og disse grupper – betragtet som en helhed – vil udgøre den sjette gruppe.
7. Den syvende gruppe er de Videnskabelige tjenere. De vil
åbenbare den essentielle åndelighed i alt videnskabeligt
arbejde, som motiveres af kærlighed til menneskeheden og
dens velfærd, som forbinder videnskab og religion, og som
bringer Guds herlighed frem i lyset gennem hans håndgribelige verden og hans arbejde. De har en meget interessant
funktion, men den vil i lang tid ikke være synlig – ikke før
universets opbyggende kræfter forstås bedre. Dette vil ske
samtidig med udvikling af æterisk syn. Denne gruppe vil
virke som en kommunikationskanal eller formidler mellem
energier, der udgør de kræfter, der konstruerer formerne og
skaber guddommens ydre klædning og de menneskelige
ånder. I vil her, som en naturlig følge, kunne erkende sandsynligheden for, at denne gruppes indledende større arbejde
vil vedrøre problemet om reinkarnation. Dette problem
handler om at iklæde sig en ydre form under loven om genfødsel.
8. Den næste gruppe er Psykologerne, som vil åbenbare og
bevise kendsgerningen om sjælen, og de vil befatte sig med
den nye psykologi, som vil være baseret på de syv stråletyper og den nye esoteriske astrologi. Deres hovedopgave vil
være ved hjælp af nye, godkendte metoder at skabe forbindelse mellem sjælen og personligheden, hvilket vil resultere
i åbenbaring af guddommelighed gennem menneskeheden.
Desuden vil de være formidlere af oplysning mellem grupper af tænkere, og de vil kaste lys over gruppetanken. De
overfører energi fra ét tankecenter til et andet, og frem for
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alt formidler de ideernes energi. Ideernes verden er en verden af dynamiske kraftcentre. Lad ikke dette blive glemt.
Det er nødvendigt, at disse ideer bliver kontaktet og registreret, og deres energi bliver assimileret og overført.
9. Den niende gruppe vil være sammensat af Finansfolk og
økonomer. De vil arbejde med kræfter og energier, der kommer til udtryk gennem handel og værdier. De vil befatte sig
med loven om tilbud og efterspørgsel og det store princip
om at dele, som altid styrer den guddommelige hensigt. De
vil være de store psykometriske arbejdere, for en psykometriker er et menneske, hvis sjæl er sensitiv over for sjælen
i andre og i alle former for liv. Princippet om at dele, som
skal styre fremtidens økonomiske forhold, er en sjælskvalitet eller sjælsenergi, og derfor er deres arbejde den at relatere sjæl til sjæl. De fremkalder også fortidens sjæl, forbinder den med nutiden og ser den ligeledes antyde fremtiden.
10. Dette er gruppen af Skabende arbejdere. De er kommunikatorer mellem det guddommelige tredje aspekt, det skabende
aspekt – som udtrykker sig gennem det skabende arbejde og
som respons på tankeverdenen – og det første aspekt, liv. De
forbinder og forener liv og form på skabende måde. De er
nært forbundet med den niende gruppe, fordi de i denne tid,
ubevidst og uden nogen virkelig forståelse, fremkalder en
konkretisering af begærets energi; denne frembringer på sin
side skabelsen af ting. Derfor beskæftiger de sig lejlighedsvis med konkretisering af penge. Deres arbejde er overvejende af filosofisk art og består i at forbinde – videnskabeligt og virkeligt – de ni andre grupper, så de kan arbejde
skabende på det fysiske plan, og den guddommelige plan
kan komme klart til syne som et resultat af den syntese, som
de tilvejebringer.
III. Disse grupper er også en eksternalisering af en indre eksisterende tilstand. De er en virkning og ikke en årsag. At de i sig
selv kan have en igangsættende virkning (i takt med, at de bliver
manifesteret på det fysiske plan) er uden tvivl sandt, men de er
selv et produkt af en indre aktivitet og af en subjektiv samling af
kræfter, som nødvendigvis må blive objektive. Opgaven for de
disciple, som finder deres plads i disse forskellige grupper, er, at
holde en tæt kontakt med de ti indre grupper, som ikke desto
56

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

mindre udgør én stor aktiv gruppe. Denne gruppekraft vil da
strømme gennem alle de forskellige grupper for så vidt, som
disciplene virkeliggør følgende, som en gruppe:
1. Opretholder kontakten med den indre kraftkilde.
2. Aldrig taber gruppens hensigt af syne.
3. Kultiverer den dobbelte evne til at anvende sjælens love på
det individuelle liv, og gruppens love på gruppelivet.
4. Bruger alle de kræfter, som strømmer ind i gruppen i tjeneste.
De må derfor lære at registrere disse kræfter og anvende dem
korrekt. De efterfølgende antydninger, der vedrører de centre,
som de ti grupper vil benytte, bør studeres. Den rigtige anvendelse af disse centre vil først finde sted, når der er etableret en
større gruppeenhed blandt medlemmerne af de enkelte grupper, og blandt grupperne som en helhed. Nu spørger I, mine
brødre, hvorfor det er tilfældet? Fordi den kraft, der strømmer
ind, kan vise sig at være for stærk for den enkelte discipel at
håndtere alene, men kan håndteres af gruppen som helhed,
hvor der er fuldkommen gruppeenhed til stede. Således kan
hver enkelt discipel tjene gruppen, og hans mål bliver i sidste
ende:
a. Enhed med hans gruppebrødre.
b. Samordning med hans sjæl og med den indre gruppe, hvilket er den subjektive årsag til de ydre grupper.
c. Tilkendegivelsen af den særlige teknik, som hans gruppe
med tiden burde legemliggøre.
Grupperne vil i deres arbejde benytte følgende energicentre:
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .
4. . . . . .
5. . . . . .

Hoved- hjerte- og strubecenter.
Hoved- hjerte- og solar plexus center.
Hoved- hjerte- og ajnacenter.
Hoved- hjerte- og strubecenter.
Hoved- og hjertecenter, samt centret ved
rygsøjlens basis.
Gruppe 6. . . . . . Hoved- hjerte- og solar plexus center.
Dette er nødvendigvis de samme centre som
for gruppe 2.
Gruppe 7. . . . . . Hoved- strube- og sakralcenter.
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Gruppe 8. . . . . . Hoved- hjerte- solar plexus og strubecenter. Denne gruppe disciple vil være de første
til at benytte fire centre i deres arbejde,
eftersom de på en ejendommelig måde er
tankens formidlere mellem de andre grupper.
De er i særdeleshed en gruppe, der skaber
forbindelse.
Gruppe 9. . . . . . Hoved- hjerte- strube- og sakralcenter.
Gruppe 10. . . . . . Hoved- hjerte- og sakralcenter, samt centret ved rygsøjlens basis.
Jeg spørger mig selv, mine brødre, om følgende udsagn vil sige
jer noget som helst? Det er erklæringer af kendsgerninger, der
ikke er det mindste symbolske i deres terminologi – undtagen i
den forstand, at alle ord er utilstrækkelige symboler for indre
sandheder.
1. Hver gruppe har sin indre genpart.
2. Denne indre genpart er en fuldendt helhed. De ydre resultater
er stadigvæk kun delvise.
3. Disse ti indre grupper, som danner én gruppe, er relateret til
mestrenes ashramer og er hver især udtryk for eller styret af
ti love, som legemliggør de kontrollerende faktorer i gruppearbejde. En lov er et udtryk for eller en manifestation af kraft,
der ved tankens magtfulde styrke anvendes af en tænker eller
en gruppe af tænkere.
4. Disse ti indre grupper, som legemliggør ti typer kraft, og som
arbejder som en enhed for at virkeliggøre ti love, yder en
indsats for at tilvejebringe nye og andre betingelser og derved
skabe en ny og bedre civilisation. Vandbærerens tidsalder vil
se fuldbyrdelsen.
5. De ydre grupper yder en forsøgsvis og eksperimentel indsats
for at se, hvorvidt menneskeheden er rede til et sådant projekt.
IV. Disse grupper er også et eksperiment, hvis mål er at manifestere bestemte typer energi som, når de fungerer effektivt, vil
frembringe samhørighed eller enhed på jorden. Verdens
nuværende splittede tilstand, den internationale voldsomme
omvæltning og det tilsyneladende dødvande, den religiøse util58
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fredshed, de økonomiske og sociale omstruktureringer og krigens forfærdende virkninger er alle resultater af energier, der er
så magtfulde – som følge af deres vældige drivkraft – at de kun
kan ledes ind i en rytmisk aktivitet gennem stærkere, pålagte og
bestemt styrede energier.
Det er hensigten, at grupperne efterhånden skal arbejde sammen, ligesom de forskellige afdelinger i en stor organisation
samarbejder som en enhed. De må fungere gnidningsløst og
intelligent i sig selv og i deres indbyrdes forhold til hinanden.
Dette vil blive muligt, når de enkelte medlemmer i grupperne og
de enkelte grupper af disciple taber deres egen identitet af syne
i bestræbelsen for at gøre dette hierarkiske arbejde muligt. I
denne type gruppearbejde tæller den enkeltes følelser, reaktioner, ønsker og succes ganske enkelt ikke. Kun det, der vil fremme gruppebestræbelse og berige gruppebevidstheden, anses for
vigtigt.

V. afsnit
Hierarkiet sanktionerede dannelsen af disse grupper i året 1931.
Medlemmerne af grupperne er siden da langsomt blevet udvalgt,
og de tilstræber nu, efter deres indlemmelse i dette ashramiske
arbejde, at samarbejde som en enhed med hensyn til målsætning
og relationer. Det vil formodentlig være af interesse for jer at
vide lidt om, hvorledes vi iværksatte dette.
Som I alle ved, er jeg en anden stråle discipel, en indviet af en
bestemt grad – hvilket på ingen måde kan interessere jer, selvom
mange af jer personligt og i det indre har konstateret, hvem jeg
er. Hvis den undervisning som jeg har givet jer, og de bøger,
som jeg har givet til verden, ikke er tilstrækkelige til at vinde
jeres tillid og jeres opmærksomhed, så vil det heller ikke fremme
jeres forståelse at få at vide, om jeg er en indviet af tredje grad,
eller en mester, eller en bodhisattva eller en af buddhaerne tæt
ved Guds trone, det vil kun hindre jeres udvikling. Jeg har i
mange liv stået mesteren K.H. nær. I vore samtaler har vi ofte
drøftet, hvorledes vi med vor hjælp kunne fremme den indledende fase for disse nye typer arbejde på jorden, som vil kendetegne
den nye tidsalder, men som alligevel vil svare til forståelsesniveauet hos de fremskredne aspiranter og verdensdisciple, således
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at deres samarbejde og deres intelligente hjælp kunne fremkaldes. Hvilke krav skulle vi stille, og hvordan burde den teknik
være, som skulle benyttes i den nye tidsalder til at hæve menneskenes bevidsthed? Vi blev enige om, at fire egenskaber først og
fremmest skulle kendetegne det gruppearbejde, som skulle udføres, og de disciple som skulle udvælges til skoling. Disse var:
sensitivitet, upersonlighed, psykisk begavelse eller evne og mental polarisering. Jeg nævner ikke aspiration, uselviskhed eller
ønsket om at tjene; disse er grundlæggende og ubetingede kvaliteter, og hvor de ikke er til stede, er der ingen grund til at tilbyde den
form for assistance, som vi forsøger at yde.
Når I ser tilbage på menneskehedens åndelige historie i de
forgangne totusinde år (hvilket er mere end tilstrækkeligt for vort
formål), vil I se at de her nævnte metoder, og i denne rækkefølge,
er blevet brugt for at nå menneskers sind ad åndelig vej:
1. Den metode, at hæve den enkeltes bevidsthed, således at han
blev en vidende. Individuel frelse og tilsynekomst af enestående enkeltindivider med åndelig sans, vision og opnåede
resultater har karakteriseret mystikkens historie i tidligere
tider. Nogle af disse mennesker kom til syne på hjertets vej,
den mystiske vej. Blandt dem kan nævnes Sri Krishna, Frans
af Assisi og alle de vidende, hvis vej var kærlighedens vej.
Til disse kan føjes Milarepa fra Tibet og Laotse fra Kina.
Mange helgener fra vestens kirker har også fulgt denne vej.
Bhagavad Gita er bogen, som til fulde har givet udtryk for
denne vej.
Andre kom ad den mentale, dvs. sindets vej, og var de
intellektuelle vidende. Deres vej er den mere strenge okkulte,
og den er i stigende grad blevet vejen for nutidens aspiranter.
Det skyldes, at racens polarisering forskydes hen imod en
øget stabilitet på det mentale plan. Nogle af enerne på denne
sindets vej var Sankaracharya, apostlen Paulus og Meister
Eckhart. Mange i vor tid følger denne vej under videnskabens
navn. Der var også de enestående individualiter som Kristus
og Buddha, som forenede begge veje, og som ved deres fuldkommenhed og deres gerninger hævede sig højt over deres
medmennesker. De fik en afgørende indflydelse på hemisfærer og århundreder, hvorimod de mindre gudesønner øvede
indflydelse på lande, bestemte mentale typer og i kortere
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tidsperioder.
2. Den anden metode, som blev taget i brug for at hæve racens
bevidsthed, virkede gennem grupper, der samledes omkring
en lærer, som (i større eller mindre grad) var et energi-brændpunkt enten
a. ved styrken af hans sjælskontakt eller
b. ved den ovennævnte kontakt, og ved tillige at være en kanal,
som et medlem af Hierarkiet kunne arbejde igennem.
Ved disse læreres eksempel, gennem deres undervisning,
gennem deres succes eller fejltagelse, kunne alle de, som de
samlede omkring sig, blive undervist. Deres vibration kunne
forøges, deres bevidsthed udvides og gruppen kunne udvikles
til et magnetiseret center af kraft, af hensigt og af åndeligt lys
– mens graden heraf var afhængig af den udtalte tones renhed
og den udviste uselviskhed hos disse liv. Gruppens mentale
kvalitet havde også sin virkning, idet gennemsnitsvibrationen
og polariseringen anslog tonen for gruppen som helhed.
Der gennemføres nu et eksperiment, hvorved det forsøges at
vende gruppernes fokusering indefter og dog samtidig forøge
deres styrke, ved ikke at tillade en individuel leder i gruppens
centrum på det ydre plan. Alle i gruppen skal samles som frie
sjæle. Sammen vil de lære; sammen vil de udvikle upersonlighed; sammen vil de yde tjeneste til verden. I bør imidlertid huske
på, at enhver person, som tager det standpunkt at det arbejde,
som skal udføres, kun findes på de indre plan, og at han udelukkende arbejder fra mentale eller åndelige bevidsthedsniveauer, ikke er korrekt i sin opfattelse af processen. Indre arbejde,
som ikke føres ud i objektiv aktivitet på det fysiske plan, er
forkert orienteret og inspireret.
Disse nye typer af grupper vil arbejde sammen under bevidst
vejledning af og på forslag fra et medlem af Den store hvide
loge. Bemærk ordet »forslag«, mine brødre. Hvis disse grupper
blev underlagt et sådant medlems autoritet, så ville hensigten
med det arbejde, de har påtaget sig, forfejles. En okkult lov ville
være brudt. Det, vi i dag beder vore disciple om, er fri intelligent
hjælp, og de er frit stillet med hensyn til, om de vil give denne
eller ej, samt til at vælge den metode, som de finder bedst. Jeg
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er jeres lærer. Jeg kommer med forslag. Jeg tilbyder anvisninger.
Jeg antyder vejen til målet og området for tjeneste. Jeg påpeger
for jer, hvad vi, lærerne på den indre side, tilstræber at se
gennemført. Midlertidigt og af jeres egen fri vilje har I vist jeres
villighed til at tjene og samarbejde med mine planer. Mere end
at antyde vejen og tjenesten vil jeg ikke gøre. Det er jeres opgave, mine disciple, i fællesskab og i den tætteste forståelse at
afgøre, hvorledes mine antydninger og vink skal benyttes. Jeg
vil ikke blande mig i det.
For det første anmoder jeg om en dybere kærlighed og forståelse blandt denne gruppes medlemmer. Dette er nødvendigt,
således at gruppens indre struktur kan integreres mere fast og
tæt.
For det andet må I lære at arbejde på meditationsniveau med
øget klarhed og kraft. Meget af jeres meditationsarbejde er
selvisk. Er I klar over det? Udtrykkes jeres holdning ikke tit og
ofte i følgende vendinger: Når jeg mediterer, hvad vil Tibetaneren give mig denne gang? Vil han give mig noget, som gør
mig til en bedre discipel? Vil den meditation, som han måske
giver mig, interessere mig mere end den, jeg benytter for tiden?
Vil en ændring i meditationen give mig bedre resultater (sandsynligvis af fænomenal karakter), en ny åbenbaring eller ny
oplysning, og sætte mig i stand til at nå mit mål? I denne bestemte gruppe i min ashram er det endnu kun få, som virkelig arbejder meditativt på de niveauer, hvor skabende arbejde udføres.
Må jeg pointere, at før I kan begynde at udføre dette, så vil det
arbejde, som jeg søger at udføre gennem jer alle, stort set stå
stille. Målet for enhver af de meditationer som jeg giver jer, er
at sætte jer i stand til at have den nødvendige kraft under meditationen, således at I ikke længere vil være så optagne af jer selv
og jeres egne problemer, men vil forenes med jeres gruppe i
gruppearbejde, og slutteligt for endnu større gruppeformål –
mine formål, som jeres lærer og som en verdensarbejder og
verdenstjener.
Med hvilket redskab kan jeg da nu arbejde? Enhver sand
lærer stiller sig selv dette spørgsmål, når han studerer en gruppering af sjæle, som han har forbundet sig med, og som han
søger at hjælpe og tjene. Efterhånden, som integration af gruppen finder sted, tegner der sig et billede af de grundlæggende
tendenser og tilbøjeligheder med hensyn til de samlede gruppe62

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

kvaliteter. Disse kan da studeres, svagheder kan elimineres, og
de rette egenskaber kan fremmes.
Jeg har tidligere påpeget, at de grundlæggende kvaliteter, som
vi ser efter, er sensitivitet, upersonlighed, psykiske evner og
mental polarisering. Jeg vil kort uddybe dem, og jeg vil forelægge for jer (til jeres forstående interesse og mulige samarbejde)
planerne for en fremtidig gruppeaktivitet. Disse planer kan
materialiseres, såfremt I foretager de nødvendige justeringer og
underkaster jer selv den disciplin og træning, som vil muliggøre
en stærkt forøget brugbarhed.
Jeg har erklæret, at det første krav er sensitivitet. Hvad betyder
dette helt eksakt? Det betyder ikke primært, at I er det, I kalder en
»følsom sjæl« – en talemåde, der sædvanligvis betyder, at I er
sårbare, selvcentrerede og altid i forsvarsposition. Jeg hentyder
derimod til den evne, hvormed I er i stand til at udvide jeres bevidsthed, således at I bliver bevidst om stadigt større kontaktområder. Jeg hentyder til evnen til at være levende, vågen, hurtig til at
opfatte relationer, hurtig til at reagere på et behov, mentalt, emotionelt og fysisk, opmærksom over for livet og hurtig til at udvikle
evnen til at observere samtidig på alle tre plan i de tre verdener. Jeg
er ikke interesseret i jeres personlige forhold, når de vedrører den
vildledte personligheds følsomhed over for depression og selvmedlidenhed, jeres forsvar, jeres såkaldte sensitivitet over for tilsidesættelser, for misforståelser, ubehag ved de omgivende betingelser,
jeres sårede stolthed og andre lignende kvaliteter. Alle er de årsag
til forvirring, og de åbner sluserne for selvmedlidenhed. Men I har
ikke brug for, at jeg tager mig af dem; I er selv bevidste om dem og
er i stand til at håndtere dem, hvis I vælger at gøre det. Disse fejl har
kun interesse i den udstrækning, som de påvirker livet i jeres gruppe. I må tage hånd om dem med forsigtighed og med åbne øjne,
som fornemmer fare på lang afstand og søger at undgå den. Den
sensitivitet, som jeg gerne ser udviklet, er opmærksomhed over for
sjælskontakt, lydhørhed over for »lærerens stemme«, årvågenhed
over for indtryk af nye ideer, samt over for intuitionens fintmærkende modtagelighed. Disse er altid den sande discipels kendetegn. Det
er åndelig sensitivitet, som må udvikles. Dette er først muligt, når
I lærer at arbejde gennem centrene over mellemgulvet og at transmutere solar plexus aktivitet (som er så dominerende i gennemsnitsmennesket), idet I omdanner den til hjerteaktivitet og tjeneste for
jeres medmennesker.
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Upersonlighed, især hvor det gælder højt integrerede mennesker, er særdeles vanskelig at opnå. Der er en tæt sammenhæng
mellem upersonlighed og ubundethed. Studer denne. Mange højt
skattede ideer, mange svært erhvervede egenskaber, mange
omhyggeligt dyrkede retfærdiggørelser og mange magtfuldt
formulerede trossætninger strider imod upersonlighed. Det er
svært for disciplen – under sin tidlige skoling – standhaftigt at
fastholde sine egne idealer, og med styrke at forfølge sin egen
åndelige integration, og samtidig bevare en upersonlig holdning
over for andre mennesker. Han søger anerkendelse for sin kamp
og sine resultater; han længes efter, at det lys, som han har
tændt, vil frembringe en reaktion hos andre. Han ønsker at være
kendt som en discipel; han brænder efter at vise sin kraft og sin
højt udviklede kærlighedsnatur, så han kan fremkalde beundring,
eller i det mindste indvendinger. Men intet sker. Han anses ikke
for at være bedre end alle sine brødre. Livet viser sig derfor at
være utilfredsstillende.
Disse sandheder om selvanalyse bliver sjældent taget op eller
formuleret af nogen af jer, derfor (fordi jeg søger, at hjælpe jer)
formulerer jeg dem for jer og påpeger dem. Det er vanskeligt for
intelligente kvinder og mænd at se andre, som de er tæt knyttet
til, tage hånd om liv og problemer ud fra en synsvinkel, der er
helt forskellig fra deres egen – idet de håndterer problemerne på
en svag eller tåbelig måde (fra disciplens synsvinkel) og tilsyneladende begår alvorlige fejl i fortolkning eller fremgangsmåde.
Og dog, mine brødre, hvorfor er I så sikre på, at I har ret, og at
jeres synspunkt nødvendigvis er det rigtige? Det er muligt, at
jeres syn på livet og jeres fortolkning af en situation trænger til
at korrigeres, og at jeres motiver og holdninger kunne være mere
ophøjede eller renere. Og selv hvis de for jer er det højeste og
bedste, som I kan opnå på et givet tidspunkt, så følg jeres vej og
lad jeres broder følge sin. »Hellere en mands egen dharma end
en andens dharma.« Således udtrykker Bhagavad Gita denne
sandhed og fortæller dermed disciplen, at han skal passe sine
egne anliggender.
Denne holdning, at afstå fra indblanding og kritik, forhindrer
på ingen måde indbyrdes tjeneste eller konstruktive grupperelationer. Det forhindrer ikke at give udtryk for kærlighed eller
glædesfyldt gruppesamarbejde. Der vil altid være rig mulighed
for at udvise upersonlighed i alle grupperelationer. I enhver
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gruppe er der sædvanligvis ét gruppemedlem (eller måske flere)
som er et problem for dem selv og deres gruppebrødre. Måske er
I selv sådan og ved det ikke selv. Måske er I klar over, hvem der
blandt medtjenerne udgør en prøve for sine kammerater. Måske
er I i stand til at se gruppens svaghed klart, og hvem det er, der
holder gruppen tilbage fra en bedre egnet aktivitet. Det er godt og
udmærket, forudsat at I vedbliver med at elske og tjene og undlader al kritik. Det er en forkert holdning, ihærdigt at forsøge at
irettesætte jeres broder, at skænde på ham eller at påtvinge ham
jeres vilje eller jeres synspunkter. Det er derimod altid legitimt at
udtrykke ideer og komme med forslag. Grupper af disciple er
grupper af frie, uafhængige sjæle, som taber deres personlige
interesser af syne i tjeneste, og som søger den indre forbindelse,
der vil smelte gruppen sammen til et redskab for tjeneste for
menneskeheden og Hierarkiet. Fortsæt med jeres egen sjæls
disciplin og overlad til jeres brødre at fortsætte med deres.
Spørgsmålet om psykiske kræfter eller evner er ikke så ligetil
at besvare. Jeg hentyder ikke til de lavere psykiske evner, som
muligvis vil udvikles med tiden i takt med, at behovet for dem
opstår. Jeg hentyder til de følgende evner, som er iboende sjælen, som må udvikles i jer alle, hvis I skal yde jeres bidrag til at
møde verdens behov og arbejde for Hierarkiet inden for det
område, der kaldes verdenstjeneste. Lad os kort opregne dem:
1. Intuitiv respons på ideer.
2. Sensitivitet over for impression, som et eller andet medlem af
Hierarkiet måske søger at indpræge i disciplens sind. Dette er
årsagen til, at jeg oplærer jer til at bruge fuldmånekontakten.
3. Hurtig respons på virkeligt behov. I anså ikke dette for at
være en af de psykiske evner, mine brødre, gjorde I? Jeg
refererer ikke til en solar plexus reaktion, men til hjertets
viden. Overvej denne forskel.
4. Korrekt iagttagelse af virkeligheden på sjælens plan. Dette
fører til korrekt mental opfattelse, til frihed for illusion og
blændværk og til oplysning af hjernen.
5. Korrekt håndtering og behandling af kraft, hvad der indebærer en forståelse af de forskellige typer og kvaliteter af
kraft og deres rette skabende indvævning i tjeneste på det
ydre plan.
6. En sand forståelse af tidselementet, med dets cykliske ebbe og
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flod og rette tidspunkter for handling – en meget vanskelig
psykisk evne at mestre, mine brødre, men en, som kan mestres gennem tålmodig venten og ved at udelukke hastværk.
Alle disse evner må disciplen efterhånden udvikle, men processen er nødvendigvis langsom.
Dernæst kommer egenskaben mental polarisering. Hvad er
denne evne eller egenskab helt eksakt? For jer (på nuværende
tidspunkt) må den udtrykke sig på to måder:
1. Gennem et liv i meditation.
2. Gennem kontrol af det astrale legeme.
Det indre liv må mere og mere leves på det mentale plan. Uafbrudt og uden afvigelse må den meditative holdning bevares –
ikke et par minutter hver morgen eller på særlige tidspunkter af
dagen, men konstant hele dagen igennem. Det beror på en vedvarende orientering mod livet og håndteringen af livet ud fra
sjælens standpunkt. Dermed menes ikke det, der ofte beskrives
som at »vende ryggen til verden«. Disciplen står ansigt til ansigt
med verden, men han ser den fra sjælens plan, ser med klart syn
på den menneskelige verdens anliggender. »I verden, men ikke
af verden«, er den rette holdning – som Kristus har udtrykt det
for os. I stigende omfang må det normale og kraftfulde liv hos
den emotionelle, astrale og begærfyldte og forblændede natur
styres og bringes i ro af sjælens liv, idet det virker gennem
sindet. Emotionerne, som normalt er selvcentrerede og personlige, må forvandles til erkendelse af universalitet og upersonlighed. Det astrale legeme må blive til det organ, som sjælens
kærlighed kan strømme igennem. Begær må give plads for
aspiration, og denne må på sin side gå op i en højere enhed med
gruppelivet og gruppens vel. Blændværk må give plads for
virkelighed, og sindets rene lys må strømme til alle mørke steder
i den lavere natur. Det er resultaterne af mental polarisering, og
de opnås gennem nøje fastlagt meditation og kultivering af den
meditative holdning. Dette er ikke nyt for jer, men det er noget,
som endnu ikke udtrykkes i praksis. Hvis I vil stille jer selv
følgende spørgsmål, og modigt og sandfærdigt svare med jeres
sjæl som vidne, da vil I lære meget og samtidig fremme jeres
egen udvikling:
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1. Hvad forstår du ved åndelig sensitivitet?
a. Har du nogensinde virkelig følt min vibration?
b. Responderer du hurtigere på en broders fejl end på hans
guddommelige kendetegn?
c. På hvilken måde bliver kritik en hindring for sand åndelig
sensitivitet?
d. Hvad føler du personligt er en hindring for udvikling af
den nødvendige sensitivitet?
2. Definér upersonlighed.
a. Kender du forskellen mellem den upersonlighed, der kendetegner første stråle typen, og sand åndelig upersonlighed?
b. Når nogen er uenig med dig, eller du ikke synes om en
anden persons holdning, ideer eller forslag, hvad er da det
første, du gør? Forholder du dig tavs? Holder du af ham?
Drøfter du ham med andre? Prøver du på at korrigere ham?
Hvordan forsøger du at gøre dette?
c. Hvis du er upersonlig, er det da resultatet af træning, eller
er det naturligt for dig? Er det helt enkelt selvforsvar?
Eller er det den letteste måde at opnå fred? Eller er det et
åndeligt opnået resultat?
3. Jeg har defineret de psykiske evner for jer, og jeg nævnte seks
forskellige. Studér dem og afgiv over for dig selv en klar og
kortfattet erklæring om din egen kapacitet vedrørende disse
evner:
a. Med hensyn til at udtrykke dem.
b. Med hensyn til at udvikle dem, idet du skitserer din metode.
4. Hvordan synes du, at det lykkes for dig, at bevare et mentalt
greb om livet?
a. Forvandler du, i en emotionelt belastende situation, tilstanden gennem kærlighed?
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b. Undertrykker du emotionens tilkendegivelse og hvorfor?
c. Søger du at inddrage sindet og håndtere dine problemer fra
det mentale plan?
d. Ved du, hvad blændværk er, og kan du erkende det, når det
viser sig?
Disse spørgsmål har et dobbelt formål. Såfremt I besvarer dem
sandfærdigt ved at se dem klart, vil de føre til, at I forholder jer
som et gruppemedlem og derved bliver bevidst om jeres eget
bidrag til gruppens behov, og om vort behov for medarbejdere.
Hvis I vil nedskrive og besvare disse spørgsmål og dele svarene
med jeres meddisciple, så vil det give dem lejlighed til at lære
hinanden bedre at kende.
Der findes en okkult proces, der når sit højdepunkt i en af de
højere indvielser – hvilken indvielse det drejer sig om er endnu
ikke af interesse for jer. Den kaldes »en bringen frem i lyset.« En
accepteret discipel er en discipel, som er under forberedelse til
indvielse, og det er en af de opgaver, som jeg for øjeblikket er
optaget af. Jeg må derfor begynde at skabe grundlaget for denne
esoteriske »afdækning« eller »åbenbaring af det, som er skjult.«
Som følge deraf tilbyder jeg jer gennem disse spørgsmål en
mulighed for tidligt i jeres skoling at praktisere denne »foruroligende åbenbaring«, som på et senere tidspunkt vil finde sted i en
højere bevidsthedstilstand.
Hvad er det, som jeg og de, der arbejder på den indre side,
forsøger at gøre med disse grupper? Hvad er det højere mål?
Disse grupper er ikke blevet samlet for at skole enkeltpersoner.
De er blevet oprettet (hver og en af dem) som sædgrupper med et
ganske bestemt formål. De er organiseret til at fungere som kanaler i verden med henblik på fordeling af visse specielle krafttyper,
som vil manifestere sig i det ydre på forskellige måder. Energi er
altid blevet håndteret af Hierarkiet og fordelt i menneskenes
verden. Jeg taler om energier, der er benyttet i forbindelse med
opvækkelse af den menneskelige bevidsthed til integration af
sjælenes verden med menneskenes verden. Jeg refererer til de
aktiviteter, hvorved menneskeriget kan blive en vældig lysstation
og et kraftværk for åndelig kraft, som distribueres videre til de
andre naturriger.
Dette udsagn er af vital betydning; det udtrykker vor umiddelbare målsætning og definerer det tjenesteområde, hvor I – som
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en gruppe og ikke som enkeltpersoner – kan virke. Denne håndtering af energier har vi foretaget i århundreder, men mennesket
har kun ubevidst registreret virkningen. Vi har billedligt talt
udstrålet lyset og fordelt livets vand, vidt og bredt, men kun her
og der (og sjældent) responderede en enkelt person aktivt og
bevidst. Han blev derved et lille fokuseringspunkt af åndelig
energi og lys. Nu synes det muligt for os at fokusere det lys og
den viden meget mere bestemt, og at danne grupper på jorden –
sammensat af isolerede, responderende enkeltpersoner – således
at mere lys og mere viden kan udbredes. Vi besluttede at gøre
dette på to måder:
1. Gennem et samarbejde mellem alle mestrene i Det store hvide
broderskab, hvor de arbejder gennem deres egne disciple.
2. Gennem den specielt fokuserede aktivitet af mestrene Morya,
Koot Hoomi og mig selv, deres tjener og discipel.
Som et resultat af den første metode blev den nye gruppe af
verdenstjenere dannet af disciple og aspiranter i verden, som
arbejder på alle stråler og under vejledning – bevidst eller ubevidst registreret – af de mestre, som specielt har forpligtet sig til
at hjælpe menneskeheden. På denne måde blev en mægtig kraftog lysstation dannet. Der er et diffust og vidt udbredt lys, og dets
kanaler findes over hele verden, i ethvert land og i enhver storby. Dette er I allerede bekendt med, og med denne gren af arbejdet (som jeg personligt er forpligtet overfor) samarbejder I og
skulle I aktivt samarbejde.
Man havde imidlertid den opfattelse, at det også burde være
muligt at fokusere lyset endnu mere intensivt, gennem mindre og
omhyggeligt valgte og udvalgte grupper. Gennem disse mindre
grupper af disciple kunne den objektive tilsynekomst af visse
typer energi udtrykkes; visse kræfter kunne udfoldes, og et mere
specialiseret eksperiment muliggøres. Bemærkelsesværdige
kræfter kunne studeres, og fokuseret og intensiveret lys og kraft
kunne påvises så tydeligt, at menneskesønnerne ville blive i
stand til at anerkende indflydelsen og levere et bevis på det
overnormale, som er kommende århundreders arv.
Jeg forpligtede mig til denne specielle gren af det hierarkiske
arbejde. Det ville udgøre kernen for den nye civilisation og de
kendetegn og aktiviteter, som kunne udfoldes under de kommenKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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de nye og betydningsfulde indflydelser. Disse har altid interesseret mig, og jeg har specialiseret mig i dem. Det var kun naturligt, at jeg så mig omkring blandt dem, hvis liv jeg har iagttaget,
ofte gennem flere inkarnationer. Blandt disse var de af jer, der
nu arbejder sammen med mig. Disse grupper udgør kimen til et
stort eksperiment. Såfremt det lykkes, vil de i løbet af de næste
275 år:
1. Forankre på jorden visse typer højere kræfter, som menneskeheden har brug for, og som endnu ikke er aktive.
2. Udvikle de seks overnormale evner, som jeg tidligere har
omtalt.
3. Skole gruppemedlemmerne i den relation, som er udtryk for
syntese, og som karakteriserer Hierarkiet, og derved forberede dem til indvielse.
Fra disse grupper udvælges de, som med sikkerhed kan blive
forberedt til bestemte bevidsthedsudvidelser, og som kan betros
at kontakte aspekter af planen, som hidtil ikke er blevet åbenbaret. Efterhånden som I gør fremskridt i dette arbejde, og søger
at forstå gruppearbejdets dybere betydning, vil det blive mere
klart for jer, hvad planen i virkeligheden er. Det er ligeså vanskeligt for mig at forklare jer den hensigt, der ligger til grund for
dette gruppearbejde, som det ville være at forklare brøkregning
for et syvårs barn, uanset hvor intelligent dette barn måtte være.
Hvis I har den fornødne tålmodighed, en beredvillighed til at
arbejde upersonligt og fortsætte med kærlighed, og hvis I vil
indordne jeres personligheder under gruppelivet, da vil I vide; I
vil opfatte, lyset vil trænge ind, og evnen til at arbejde vil komme til jer. Derigennem vil vi få strålende brændpunkter eller
lysbærere, samt kanaler for den planlagte fordeling af kraft – en
situation, som endnu aldrig har eksisteret i det omfang, som vi
nu forventer at se.

VI. afsnit
Jeg har ikke til hensigt kun at give jer gentagne anvisninger på,
hvordan discipelskabets vej må betrædes. I er voksne mænd og
kvinder, som kender vejen. Den praktiske anvendelse af de
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gamle regler er jeres personlige ansvar. Hvad I gør, det er jeres
egen sag. I er nu blevet voksne og burde være rede til næste
skridt. Det skridt vil I tage, når I har forvandlet viden og teori til
visdom og praktisk anvendelse.
Det er kun i en ånd af virkelig ubundethed, at en discipels
bedste arbejde bliver udført. Disciplen vil efterhånden erkende,
at han som følge af denne ubundethed (for resten af sit liv)
ganske enkelt er en arbejdende discipel – én ud af en stor hær af
hierarkiske medarbejdere – antagelig uden personlighedstilbøjeligheder, -mål eller -ønsker. Der er for ham intet andet end
vedvarende arbejde og samarbejde med andre mennesker. Han
kan af natur være en isoleret person, med en dyb higen efter
ensomhed, men det har ingen betydning. Det er den pris, han må
betale for muligheden for at møde tidens behov. Hierarkiets
hidtil mest intense organiserede fremstød finder sted i denne tid,
og formålet er at modvirke racens tilbøjelighed til at krystallisere
i separatisme, for separatisme er i denne periode vejen med
mindst modstand, både for mennesker og nationer. Derfor er
dannelsen af disse arbejdende discipelgrupper et udtryk for
gruppearbejde, gruppesammenhæng og ikke-separatisme.
Nogle få – relativt få – af verdens disciple og intuitive står
sammen i en dobbelt aktivitet. Den ene aktivitet er med større
nøjagtighed at fornemme og kontakte den subjektive plan, der
stadig udfolder sig. Den anden er at tale og undervise med større
klarhed og med en øget præcision at vælge de rette ord (skrevne
og talte), hvormed sandheden udtrykkes. Fremstillingen af de
opfattede realiteter vil da få de tænkende mennesker i verden til
at indstille deres nuværende tankeretning og til at samarbejde
mere helhjertet og frit for verdens oplysning. Jeg anvender ordet
»oplysning« i dets okkulte betydning. Det fulde omfang af, hvad
der kan gøres, afhænger (for den enkelte discipels vedkommende) af hans indre evne til at leve hver dag som en sjæl – fri for
frygt, fri for selvbevidsthed og fri for de reaktioner, som bringer
det astrale eller emotionelle legeme til en organiseret aktivitet,
baseret på gamle vanemønstre. For disciplen og for et heldigt
udfald af hans arbejde er målet et roligt og føjeligt astrallegeme,
sensitivt over for indtryk fra sjælen og fra mesteren, et astrallegeme, der reflekterer visionens omrids så rent som muligt … Det
bør erindres, at der, når disciplen er fuldt optaget af at leve livet
med tjeneste på alle tre plan, kun er lidt, der kan eller bør siges
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til ham. Men en tanke kan være til hjælp.
Lad ham i sit livs anstrengelser søge at bevare personlighedens syntese og integrationen af alle dele af sin udrustning. Ved
en påfaldende aktivitet i et af legemerne eller på et eller andet
plan kan betoningen blive så kraftig i én retning, at han for et
øjeblik kan tabe syntesens billede af både planen og gruppen af
syne. Fysisk arbejder han under stort pres; emotionelt vil han
måske lære ubundethedens vanskelige lektie og kan som følge
heraf være bevæget af et midlertidigt indre oprør. Og dog er han
på det mentale plan opfyldt af en mental klarhed og en evne til
at tænke, som holder ham uophørligt og konstruktivt aktiv. De
følgende ord udtrykker derfor hyppigt disciplens situation, hvor
det gælder hans lavere natur: overdreven udmattelse, emotionelt
oprør og mental klarhed. Hvordan skal han håndtere dette problem? Fysisk træthed behøver ikke nødvendigvis at hindre hans
anvendelighed på nogen måde. Det gælder for mange mennesker, at de fysiske betingelser forringer deres arbejde, fordi deres
opmærksomhed fokuseres på den uønskede fysiske situation.
Disciple derimod har ofte en mærkværdig evne til at fortsætte med
deres arbejde, uanset hvad der hænder dem i det fysiske … Den
fysiske hjerne kan så udpræget blive en reflektor af det mentale
liv, at disciplen stort set forbliver upåvirket af ydre betingelser.
Disciplen lærer at leve med sine fysiske forpligtelser under
ugunstige forhold, og hans arbejde bevarer det sædvanlige høje
niveau.
Det emotionelle problem kan være det vanskeligste. Men kun
disciplen kan håndtere sin egen selvmedlidenhed og frigøre sig
fra den indre emotionelle storm, som han lever i. Han må erkende, at hans integration er svag, for han arbejder i to faser eller på
to måder:
Fysisk. . . . . . . . Emotionel
og
Mental. . . . . . . Sjæl
Han er til tider det ene og til tider det andet og sædvanligvis i
begge tilfælde helt og fuldt. Denne dualitet må bringes ind i et
tættere forhold, og det er dette punkt, som han må være opmærk72
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som på, mens han tilstræber at etablere og bevare den nødvendige syntese og personlighed-sjæl integration. Hvornår vil disciple
lære, at den holdning, som udtrykker en vis »ligegyldig« reaktion og en form for indifferens, er en af de hurtigste metoder til
at befri selvet fra personlighedskrav? Det er ikke den »ligeglade« indstilling, som ville påvirke disciplens holdning til andre
mennesker. Det er disciplens integrerede, tænkende personligheds holdning til det astrale eller emotionelle legeme. Det får
ham til at indtage det standpunkt, at intet af det, som skaber
reaktioner af smerte eller ubehag i det emotionelle legeme, i
sidste instans betyder noget. Disse reaktioner bliver ganske
enkelt erkendt, gennemlevet, tolereret og får ikke lov til at forårsage nogen som helst begrænsning. Alle disciple ville gøre vel
i at reflektere over det, som jeg lige har sagt. Hele denne proces
er baseret på en dyb tillid til udholdenheden hos det udødelige
væsen i selve personlighedens og sjælens form.
Denne indre erkendelse vokser med udviklingen af kraft i
meditation, hvad enten det er individuel meditation eller gruppearbejde. Meditation er af afgørende betydning for etableringen af
et mere frit indre og åndeligt samspil – igen, der, hvor det gælder
sjælen i forhold til personligheden eller en gruppe af disciple i
forhold til deres mester eller hinanden. I kunne her stille spørgsmålet: Hvorfor anses det sensitive samspil imellem disciplene i
en mesters gruppe for nødvendigt? Er livet ikke vanskeligt nok
uden for meget kendskab til forhold, personligheder og sjælskontakt hos dem, som vi er tilknyttet, og som vi søger at gå sammen
med som meddisciple? Jeg vil her minde jer om, at I som disciple
er under forberedelse til indvielse, og den forestående bevidsthedstilstand indebærer tre ting:
1. Forøget opmærksomhed og sensitivitet med hensyn til erfaring over for livet i alle former.
2. Evne til at gøre for andre, hvad jeg har forsøgt at gøre for jer.
I begyndelsen i mindre målestok og senere, i andre liv, som
jeg gør det nu.
3. Modet og styrken til at vide alt, til at forstå alt og til at elske
med tålmodig visdom og uforanderlig oprigtighed.
Dette må naturligvis være indlysende for jer. I det gruppearbejde, som disciple i denne tid opfordres til at deltage i, får I tilbudt
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en mulighed, som kan bidrage til at fremkalde alle de kvaliteter,
der kræves af jer som kandidater til indvielse i en ikke særlig
fjern fremtid, således som vi på den indre side anskuer tiden.
Den lære er altid blevet givet, der siger at disciplen eller den
indviede må tilpasse sig og lære af de betingelser, som han lever
under, og af de omgivelser og det miljø, som hans fysiske daglige liv sætter ham i forbindelse med. Dette er en af vejens første
banaliteter. Det var imidlertid engang et ligeså nyt begreb for
aspiranten og den discipel, der skolede sig, som den lære er, som
jeg søger at formidle til denne gruppe af mine disciple, og den
mulighed, som jeg ønsker at I griber. Den undervisning, som
hidtil er blevet givet på de indre plan, og som oftest ikke blev
erkendt i den accepterede discipels vågne bevidsthed, skal nu
opfattes, anvendes og mestres i hans vågne bevidsthed og fysiske hjerne. Tidligere tiders disciple søgte at etablere harmoniske
relationer til deres omgivelser – harmoni, der er en af de befriende kræfter, som må gå forud for frigørelsen af den energi, der er
til rådighed efter indvielsen. De praktiserede tålmodighed, overbærenhed og hjælpsomhed, samt udførte tjeneste gennem den
proces, der kan kaldes korrekt ydre levevis, baseret på den rette
indre orientering og holdning. Men under det nye system (nødvendiggjort af menneskehedens gennemførte fremskridt) og i
den nye tid må denne proces for korrekt ydre tilpasning løbe
parallelt med rette indre relationer, bevidst etablerede og bevidst
fastholdt og erkendt for, hvad de er, af disciplens bevidste sind
og hjerne. Dette kræver derfor et sandt kendskab til disciplens
indre grupperelationer, åndelig indsigt i en meddiscipels indre
liv og den følgende samtidige sammensmeltning – i disciplens
hjerte-sind-hjerne – af alt, hvad der er kendt både på de indre og
de ydre plan. Dette har ikke hidtil været tilfældet. Det er et af de
vigtigste formål med oprettelsen af disse grupper, for så vidt
angår de enkelte gruppemedlemmer. Det vil gradvist og sikkert
blive realiseret gennem den daglige anvendelse af gruppemeditationer, som jeg vil give jer ved en fornyet interesse i telepatisk
arbejde og gennem en tættere og dybere kærlighed, som I alle vil
udvikle.
Tre meget vigtige ting udgør jeres individuelle ansvar:
1. Lethed ved kontakt. Som medlem i min gruppe er det af betydning, at I udvikler to aspekter ved kontaktens kunst, som
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altid er baseret på kærlig tiltrækning.
a. Kontakt eller forbindelse med sjælen ved udvikling af
samordning og korrekt meditation.
b. Kontakt eller forbindelse med jeres gruppebrødre. Det er
grundlaget for konstruktivt forenet arbejde.
2. Upersonlighed. Er der mere, jeg kan sige om dette emne? I
må lære at anskue det, som siges eller foreslås af en gruppebroder, med en fuldkommen og omhyggeligt udviklet »guddommelig indifferens.« Bemærk anvendelsen af ordet »guddommelig«, for det rummer nøglen til den påkrævede holdning. Den er vidt forskellig fra den indifferens, som betyder
at være ligeglad, eller den indifferens, som er en psykologisk
udviklet »flugtvej«, bort fra det som ikke er behageligt. Det
er heller ikke overlegenhedens indifferens. Det er den indifferens, som accepterer alt, hvad der bliver tilbudt, der bruger
det, som kan tjene, lærer det, som kan læres, men som ikke
bliver holdt tilbage af personlighedsreaktioner. Det er sjælens
eller selvets normale indstilling over for ikke-selvet. Det er
afvisning af fordomme, af alle snævre forudfattede meninger,
af al personlighedstradition, -indflydelse eller -baggrund. Det
er den proces, der skaber ubundethed over for »verden, kødet
og djævelen«, som Det nye testamente omtaler.
3. Kærlighed. Kærlighed er den inklusive, ikke-kritiske, magnetiske forståelse og indstilling, som (i gruppearbejde) bevarer
gruppeintegriteten, som nærer grupperytmen, og som ikke
tillader, at nogen sekundære personlighedsbegivenheder eller
-holdninger ødelægger gruppearbejdet.
Kontakt, upersonlighed og kærlighed – disse tre udgør de individuelle mål, som jeg opstiller for hver enkelt af jer.
De gruppekrav, som må opfyldes og bevares af gruppen som
en gruppe, er følgende:
1. Gruppeintegritet. Denne vokser ud af den rette integration og
refererer til den meget fine balance, som skal bevares blandt
gruppens medlemmer. Den er af en sådan natur, at der efterhånden fremstår en gruppestabilitet og en gruppefrihed fra
»udsving«, som vil tillade uafbrudt gruppearbejde og samspil.
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Den vil indfinde sig, hvis hvert af gruppemedlemmerne blot
passer sin egen opgave og tillader sine gruppebrødre at passe
deres. Den vil komme, hvis I holder jeres personlighedsanliggender, jeres private bekymringer og problemer borte fra
gruppelivet. Den vil komme, hvis I undlader at diskutere
hinanden og hinandens holdninger. Det er af allerstørste
betydning på dette trin i gruppearbejdet. Det vil betyde – hvis
det lykkes jer – at I vil blive i stand til at holde jeres sind frit
af alle mindre sager, som vedrører personlighedens liv. Det
betyder derfor også, at jeres sind vil være frie til gruppearbejde.
2. Fusion. Dermed mener jeg gruppens evne til at arbejde som
en enhed. Dette er afhængigt af opnåelsen af rette individuelle
holdninger og (under arbejdet) opnåelse af evnen til at tabe alt
af syne undtagen det arbejde, som skal gøres, samt en dybtfølt
kærlighed til jeres gruppebrødre.
3. Forståelse. Jeg benytter dette ord med henblik på jeres forståelse af det arbejde, som skal gøres. Jeg bruger ikke ordet i
forbindelse med jeres indstilling til jer selv eller jeres gruppebrødre. Det betyder, at hver gruppe arbejder klogt og med
forståelse på sin egen pålagte opgave, idet den ved, at den
bidrager til en helhed, som eksisterer i mesterens sind.
Integritet, fusion og forståelse – det er rækkefølgen i arbejdet, og
det er rækkefølgen for udvikling. Alle grupper, der arbejder i
den ydre verden i forbindelse med mestrenes ashramer, vil følge
bestemte indledende og afsluttende trin i deres arbejde, og disse
vil være ensartede for alle grupperne, uanset hvad deres specifikke og individuelle gruppearbejde måtte være. Der vil således
opstå et slægtskabsforhold grupperne imellem og en deraf følgende styrkelse af de enkelte grupper. Det tredje trin for det
arbejde, som skal udføres, vil være det specielle og særlige, der
er forskelligt for hver gruppe, og som skal følges af gruppen med
yderste omhu. Jeg vil bede alle de forskellige grupper, som arbejder under min vejledning, om at varetage deres egne individuelle
gruppeforhold og ikke spekulere over det arbejde, som udføres
af andre grupper.
Lad mig skitsere de trin, som skal følges:
FØRSTE
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TRIN.

Samordning. Sjælskontakt. Åndelig ligevægt.
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Ligevægt er stabil bevarelse af den opnåede sjælskontakt.
a. Derpå den bevidste opgivelse af personlighedsreaktioner.
b. Derefter erkendelsen af den kendsgerning, at kærlighed er et
udtryk for denne sjælskontakt – udtrykt gennem personligheden.
c. Endelig den imaginative fusion eller sammensmeltning af
sjæls- og personlighedsstrålerne.
Dette udgør det vertikale trin.

ANDET TRIN. Det foranstående følges af gruppeintegration og
gruppefusion, som gennemføres bevidst:
a. Ved at bringe enhver af gruppens medlemmer i bevidst forbindelse ved at nævne deres navn og ved at elske dem.
b. Ved at se alle gruppemedlemmerne som en cirkel af levende
lyspunkter, sammen med sig selv i cirklen, men ikke i centrum af denne cirkel.
c. Ved at forestille sig, at alle disse lyspunkter smelter sammen
og forenes for at danne en strålende sol med stråler af lys,
som rækker ud mod de fire verdenshjørner.
Dette udgør det horisontale trin.
TREDJE TRIN. Her følger en omhyggelig overvejelse af gruppeformål og -teknik. Denne teknik vil være forskellig for hver
gruppe. Ved en dynamisk og utrættelig brug af den specielle
anviste teknik vil resultaterne blive opnået. Ingen andre end jeg
må ændre denne teknik.
Trin I og II bør hurtigt være effektive og næsten øjeblikkelige
i deres resultater, efter at de tre måneders omhyggelige arbejde
er udført. Jeg beder jer om at give dem omhyggelig og tålmodig
opmærksomhed, således at de efterhånden udvikler sig til stabile
vaner og derved ikke giver jer nogen vanskeligheder og yderligere besvær. De indledende trin i denne form for arbejde er af
allerstørste vigtighed.
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FJERDE TRIN. Efter at have afsluttet det specielle gruppearbejde
under tredje trin vil medlemmerne forsøge at forbinde sig med
andre grupper på samme måde, som de forbandt sig med medlemmerne i deres egen gruppe. I dette tilfælde vil disciple imidlertid
ikke beskæftige sig med medarbejdere i nogen af grupperne,
deres egen inklusive, men kun – som en gruppe – forbinde deres
gruppe med de andre grupper. På denne måde vil begreberne
illusion og adskilthed, samt virkeliggørelsen af fusionen antage
korrekte proportioner i jeres sind.
a. Sig dernæst som en gruppe denne store invokation tre gange:
»Lad lysets kræfter bringe indre oplysning til menneskeheden.
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden.
Må mennesker af god vilje mødes i samarbejdets ånd.
Lad de stores bestræbelser ledsages af styrke.«
b. Intonér derpå det hellige ord OM tre gange.
c. Afslut med personlighedens bøn til sjælen:
»Må min munds ord, og mit hjertes meditation, altid
være fyldestgørende for dit blik, o sjæl, min herre og
min frelser.«

VII. afsnit
I enhver discipelgruppe er behovet for telepatisk sensitivitet
baseret på tre nødvendige forudsætninger. Jeg ønsker, at I klart
forstår dette.
1. Opdyrkning af en indbyrdes telepatisk relation på det mentale
plan er af afgørende betydning. Dette har altid været en
kendsgerning eller betingelse, når det vedrører en mester og
hans disciple og forholdet mellem seniordisciple i enhver
gruppe af accepterede disciple. Tiden er nu kommet, hvor
denne gruppekvalitet – af hensyn til en nødlidende verden –
skal udvikles af de disciple i gruppen, som kun har opnået
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mindre færdighed.
2. Denne telepatiske udfoldelse vil føre til en større sensitivitet
over for andre. Dette er hemmeligheden bag en mesters arbejde, og det er den faktor, som gør, at han kan arbejde gennem
sine disciple, idet han bruger dem som forposter for sin bevidsthed. For at kunne gøre dette præcist og sikkert må han
kunne kende deres tilstand (mental, psykisk og fysisk) når han
ønsker det. Han kan således erfare, om de er til rådighed eller
ej for speciel tjeneste, om de er pålidelige eller ikke, når de
benyttes, og om deres sensitivitet og deres fortolkning af det,
de sanser, er tilstrækkelig præcis til, at de vil respondere intelligent på behovet. Har det ikke været nødvendigt for mig at
studere jer alle på denne måde? Overvej dette og tænk på,
hvad det indebærer.
3. Denne telepatiske sensitivitet vil også føre til den nye videnskab om inter-kommunikation, som i den nye tidsalder vil
finde almen anvendelse og forståelse. Radioen er det ydre
symbol på denne tilstand.
Visse spørgsmål vil nu opstå, og det kunne være nyttigt at formulere svarene på nogle af dem. Man kunne således spørge, om
nogen har ret til at indvirke telepatisk på en anden persons sind?
Svaret er, at det gør I hele tiden, bevidst eller ubevidst, men uden
øvelse eller formål, eller – hvis der er et formål – så er det sædvanligvis et personlighedsformål. Det er ved hjælp af telepati, at
ideer er blevet udbredt i verden gennem denne proces, hvorved
impressioner mentalt indpræges en discipels eller en sensitiv
persons sind. Derefter er det deres hverv at finde og styre de
personers sind og aktiviteter, hvis opgave det er ikke kun at være
lydhøre over for dette indtryk, men at bringe det ud til bevidstheden hos verdens tænkere. Har I nogensinde spurgt jer selv,
hvilke aspekter af arbejdet det er, som i forbindelse med telepati
rejser tvivl i jeres sind? Er det ikke mistillid til personlighedens
intentioner eller synspunkter, og stiller I ikke spørgsmål ved
jeres egen oprigtighed og jeres motiver? Kun hvis dette arbejde
udføres med uselviskhed og helt fri for personlige fordomme og
personlige præferencer – politiske eller religiøse – kan der udføres et sikkert arbejde i denne retning. Det er derfor, at jeg
betoner nødvendigheden af at udføre dette arbejde på det højeste
forenende stadium i meditation og med fuldkommen lydighed
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mod mine beslutninger i sagen.
Et andet spørgsmål kunne meget vel være: Hvad er forskellen
på det arbejde, som jeg foreslår jer, og det arbejde, der udføres
af formherrernes loge? Der er ingen forskel undtagen i motiv og
i det stadium, som I må arbejde fra. Formens herrer arbejder
udelukkende på og fra de lavere niveauer på det mentale plan og
med kundskabens energi. Sjælens eget kærlighedsaspekt er
inaktivt, og derfor er motiverne forkerte, set fra Den store hvide
loges synsvinkel, og målene selviske. Dette gælder både for
enkeltpersoner og for grupper. Glem ikke, at formens herrer er
sjæle med en høj alder og en enestående blindhed. På et senere
tidspunkt eller i en eller anden fremtidig cyklus, når karma har
påvirket dem, og den store lov har afkrævet fuld betaling for alt
det forkerte, som er gjort, da vil også de begynde at udvikle
kærlighedsaspektet og forvandle deres motiver. I skal også
arbejde fra mentale plan, men kundskab eller viden og kærlighed
må arbejde sammen, idet de udelukkende frembringer de resultater, der harmonisk og intelligent er i overensstemmelse med
planen. Det er ikke tilladt disciple at fremkalde og aktivere
sjælens viljesaspekt, medmindre de er indviede af tredje grad.
Forud for dette kan de kun sjældent erkende forskellen mellem
den pålagde vilje og den styrede impression af ideer. Der er
endnu for meget begær (som er viljens fosterstadium) i deres
udrustning til, at de kan betros dette højere aspekt af mental
aktivitet. Jeg vil bede jer om at gøre jer dette klart i forbindelse
med det telepatiske arbejde, som disse grupper (der arbejder
under min vejledning) gennemfører, at det er en impression af
ideer og ikke en pålagt styring, som er gruppeidealet – en ganske
anden ting, mine brødre.
I kunne også spørge: Hvordan kan denne kollektive indprægning eller påvirkning finde sted og alligevel efterlade mennesket
frit? Fordi det vil blive holdt fri for enhver form for styret viljekraft. Det eneste, som arbejdere og disciple i mine grupper vil
tilstræbe, er gennem indtryk at præge visse sind med omrids af
eller forslag til planen. Disse ideer vil især dreje sig om, at
separatisme hører fortiden til, og at enhed er målet i den umiddelbare fremtid; at had har en tilbagevirkende kraft og er uønsket, og at god vilje er den prøvesten, som vil forandre verden.
Hvordan vil det så være muligt at holde jeres sind fri for
begær og for jeres egne fortolkninger? Ved at opnå denne afba80
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lancerende og positive negativitet hos personlighedens to lavere
aspekter – det astrale legeme og hjernen såvel som den æteriske
hjerne. Disse bestemmer de lavere centres reaktioner, især solar
plexus centrets. Sindet vil derved være frit til at opfylde følgende tre funktioner:
1. At skabe sjælskontakt. Dette vil resultere i oplysning og en
praktisk viden om planens umiddelbare aspekter.
2. At formulere tanker og således skabe tankeformer. Derved
kan en klar tankeform opbygges nøjagtigt og tydeligt, og den
kan styres positivt.
3. At samarbejde på de mentale plan med sine gruppebrødre,
således at ens egen tankeform er en del af deres tankeform, og
de derfor i forening kan skabe en levende legemliggjort form,
som kan styres efter mine retningslinjer.
Her kunne man stille endnu et spørgsmål: Er der nogen særlige,
kortfattede regler, som bør adlydes? Man kunne svare som
følger, men jeg vil minde jer om, at det, I er, er det, der frem for
alt andet tæller og har betydning i dette arbejde. Den overordnede faktor er harmløshed i tanke og tale; udøvelsen heraf med
tilbørlig iagttagelse vil hjælpe jer alle meget. Derefter følger en
vægring ved at tænke uvenligt eller ved at øve kritik. Dette er
vigtigt i forbindelse med dem, hvis sind I søger at præge. Tavshed, fuldkommen og ubrudt, i forbindelse med det, som I er i
færd med, er også en livsvigtig faktor. Udtalelsen af ord i forbindelse med dette særdeles subtile og fortrolige arbejde (eller
endog drøftelse af arbejdet med en meddiscipel), kan tilintetgøre
den fine tankeform, som I søger at bygge. Det kan resultere i
ugers forgæves arbejde. En afbalanceret holdning over for
magthaverne i verden må ligeledes kultiveres; de behøver frem
for alt andet den inspiration, som Hierarkiet kan give dem.
Jeg vil derfor bede jer om at rense jeres sind for alle kritiske
og uvenlige tanker, således at I kan opnå en holdning af guddommelig indifferens over for de personligheder, der hurtigt
passerer eller glider forbi, og det kaos, som kan iagttages overalt,
og på denne måde forsøge at stille ind på Hierarkiets holdning.
Det indebærer en betoning af bevidsthedsaspektet og en nøje
iagttagelse af alt, hvad der foregår under overfladen – opvågnen,
aktivering og stimulering af de hidtil ubevidste masser til en
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udtalt mental aktivitet. Begivenheder, som finder sted i ethvert
land, er meget hurtigt ved at forårsage dette. Menneskeheden
bliver levende, og dens bevidsthed om de subjektive værdier
vækkes. Hierarkiet står rede til at møde menneskehedens frembrydende behov for vejledning. Den menneskelige races sensitivitet (som resultat af økonomisk utilstrækkelighed, af krig,
ængstelse og smerte) er ved at blive så påfaldende, at vi, der
arbejder på den indre side, hurtigt må søge at påvirke de sensitive, vågnende psykiske mennesker med de rette indtryk. Derfor
vor bestræbelse på at skabe disse grupper og at bruge mennesker
som jer, der (teoretisk set) er harmløse, men i virkeligheden
fulde af fordomme og forhastede konklusioner. Vi er nødt til at
benytte det materiale, der er til rådighed, og er derfor altid stærkt
hæmmede.
Efter at I har arbejdet bevidst på at rense sindet, og efter at I
har forsøgt at frigøre jer fra fordomme, fra forudfattede meninger og forhastede slutninger og bestemmelser (som beror på
jeres egen baggrund, tradition, sociale og racemæssige status),
må I tænke dybt over den tankeformskabende proces. I vil da
erindre – med hensyn til gruppens hensigt og enkelthed – at de
følgende tre trin er af betydning:
1. Det trin, hvorpå der reflekteres over den idé, som skal indpræges i en given enkeltpersons sind. Denne dybe overvejelse
og nøje styrede tænkning frembringer konstruktion; det er en
skabende aktivitet og er det første rigtige trin i vort arbejde.
Jeg ønsker ikke, at I prøver at bygge tankeformer. Jeg ønsker,
at I tænker klart i de baner, som jeg måtte antyde. Derved vil
den ønskede tankeform automatisk tage form, og I vil alle
have bidraget til den.
2. Efter at tankeformen på denne måde bygges i jeres sind,
følger en periode, hvor den kommer til live. Langsomt bliver
den til den levende manifestation af den ønskede idé – vibrerende, aktiv og beredt til tjeneste.
3. Når dette trin er nået, da kan I – som en gruppe – fortsætte
med det retningsbestemmende trin. Når I i jeres sind omhyggeligt har fastholdt billedet af den person, som skal præges,
og af jeres gruppe som den prægende formidlende faktor
(hvorved der tilvejebringes de to poler for det ønskede samspil), forsøger I at se den levende legemliggjorte idé, som
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svinger frem og tilbage mellem de to poler. I vil sende den ud
på kærlighedens vinger, tilskyndet dertil af ønsket om at tjene
i lydighed i henhold til mine anvisninger. Nu og da vil den
vende tilbage til jer for at blive vitaliseret på ny og beriget,
førend dens opgave er tilfredsstillende afsluttet.
Hensigten med de eksternaliserede grupper af disciple er, at de
skal være udtryk for en grupperelation, som vil blive bedre kendt
og forstået, når verden er trådt ind i den næste cyklus og æra af
fred. Som I ved, skal visse typer kraft senere bruges af grupperne
til specielle gruppeformål og til verdenstjeneste. Motivet for hele
denne tjeneste må I ikke glemme, for I studerer og arbejder i en
mesters gruppe. Målet er ikke jeres individuelle hjælp og udvikling, men jeres skoling i bestemte former for gruppesamordning
og gruppeaktiviteter, som vil sætte disse grupper i stand til at
arbejde på en helt speciel og specifik måde. Den kendsgerning, at
én gruppe vil arbejde med én type kraft, og en anden gruppe
disciple vil anvende en anden type, må imidlertid ikke på nogen
måde anses for et tegn på separat aktivitet eller separatistiske
interesser. Alle vil arbejde hen imod ét formål eller mål, og alle vil
arbejde med den samme guddommelige energi, differentieret i
forskellige kræfter med henblik på tjeneste i en eller anden af
livets afdelinger. Jeg vil bede jer om at tænke dybt over de forskellige aspekter af den skitserede plan eller det system for gruppearbejde, som jeg her har givet jer, for det er en bestræbelse og
et forsøg på at eksternalisere visse faser af det hierarkiske arbejde
på jorden.
Den energi, som benyttes i det telepatiske arbejde, er »chitta«
(som det kaldes af hinduerne) eller det tankestof, som ligger til
grund for, og som er selve manifestationens substans. Gud, det
planetariske liv eller Logos, arbejder imidlertid med den højere
modsvarighed til dette tankestof, og mentalplanets kræfter er en
afspejling af eller snarere en fortætning af denne højere mentale
substans. Disse kræfter, dvs. dette tankestof, er i konstant forandring og bevægelse. Det er det, som frembringer den mentale
verdens tankeformskabende aktivitet, igangsat af tænkere, der
enten arbejder som enkeltindivider eller i grupper. I sandt telepatisk arbejde (udført fejlfrit og korrekt, ud fra et ligevægtspunkt
i handling) sættes dette tankestof i bevægelse mellem visse
punkter ved hjælp af viljen og den klart formulerede idé i tænKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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kerens sind. En del af dette tankestof (der allerede er i bevægelse) bygges ind i formen og bevæger sig derpå ad den strøm, som
er etableret mellem to punkter. Den telepatiske arbejder, som jeg
for eksempel, arbejder ud fra afsenderens såvel som fra modtagerens sind, idet jeg først og fremmest etablerer en kontaktstrøm
(som I til tider kalder »at fornemme Tibetanerens vibration«); ad
denne strøm sender jeg det indtryk, den idé eller den tankeform,
som jeg først og fremmest ønsker skal påvirke jeres sind, og
derefter – hvis I evner at foretage en sådan samordning – jeres
hjerne. Denne proces kan foregå hurtigt eller langsomt. Når
samordningen er god, kan der være en næsten øjeblikkelig respons på min tanke; hvis den ikke er så god, kan det tage dage,
ja endog uger, før impressionen endelig opfattes og registreres
bevidst i disciplens sind og hjerne.
Der findes andre grupper, som bevidst arbejder med den
energi, som kan opløse blændværk og illusion. Det er energien
fra astralplanets højeste niveau, et niveau, som er modtageligt og
reagerer eller responderer på den energi, som vi kalder for intuitionens eller den buddhiske energi, hvis I foretrækker den orientalske terminologi. Det er visdommens energi. Denne visdomsenergi er den eneste type kraft, som er tilstrækkelig til at kunne
opløse disen og de forpestede tåger fra blændværkets verden. De
disciple, som arbejder i disse grupper, må lære at benytte denne
energi, at arbejde med visdom, at tænke med visdom og at erkende, at visdom er en kraft i sig selv. Det er denne erkendelse,
der får en person til at opsøge en vís person, når han er i vanskeligheder og har problemer, og ikke klart kan se, i hvilken retning
han bør gå. Det er denne erkendelse, som fører den menneskelige families medlemmer til visdommens mestre.
På Atlantis tid (jeg fortæller jer her noget interessant og
noget, som burde fremkalde en følelse af ansvarlighed) var den
store verdensillusion, eller rettere blændværk, hovedopgaven for
visdommens mestre. På den tid arbejdede de hovedsageligt på
astralplanet, og havde de ikke gjort dette, ville menneskenes liv
og betingelser ikke være så gunstige, som de er – for de er i
virkeligheden fulde af skønhed, mulighedernes skønhed, som
står foran en umiddelbar virkeliggørelse.
I dag arbejder de overvejende på mentalplanet, idet de beskæftiger sig med ideer og deres nedfældning i sindene hos deres
disciple og den fremskredne menneskehed. Det er menneskehe84
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dens eget problem, som helhed, at arbejde i blændværkets verden. Det er verdensaspiranternes ansvar at føre menneskeheden
ud af blændværkets dal. Mennesker må lære at forstå dette, og
efterhånden – hjulpet af verdens seniordisciple og skolet af
visdommens mestre – at forvandle og derved opløse blændværket.
I bør derfor holde jer for øje, at den opgave, der venter vor tids
discipel, består i at bringe ideen om blændværk og den store
illusion frem i lyset i den nye tidsalder. I lyset vil de forsvinde. I
denne tidsalder har vi mestret naturens kræfter, alt for godt måske,
og har fremdraget det fysiske plans materielle ressourcer til vor
egen fordel. Vi har besejret dem og underlagt dem vor vilje og
brug, ofte selvisk, men alligevel til tider med god og ren hensigt.
Den nye tidsalder vil bringe en tilsvarende kontrol over de astrale
fænomeners verden og over blændværkets og illusionens kræfter.
I dag prøver vi at kontrollere dem teoretisk og mentalt, men kun
visdommens energi vil være tilstrækkelig til at opløse verdensblændværkets og verdensillusionens kræfter. Søg at praktisere
visdom, mine brødre, og hjælp derved menneskeheden til at
afkorte dens astrale kamp.
Andre grupper har til opgave at arbejde med den energi, som
er den velkendte og meget omtalte prana eller livsenergi – vitalitetens energi. Den rette anvendelse af de praniske energier
(hvoraf der findes syv) vil med fuldkommen sikkerhed eliminere
sygdom og legemlige gener og vil fjerne smerterne i menneskets
fysiske legeme. I forbindelse med dette findes to grundlæggende
faktorer, som imidlertid kun sjældent eksisterer sammen:
1. Sjælens energi – som det universelle sinds energi og den
buddhiske energi eller intuitionen – skal aktiveres på det
fysiske plan af den, som skal helbredes, og af den, der helbreder. Begge må de arbejde sammen.
2. Der må være den rette forståelse af sygdom og dens årsag
samt af patientens karmiske status og hans centres tilstand,
hans koordinering og hans udviklingstrin.
Endnu befatter vi os stadig kun med disse relativt nye videnskabers ABC, og meget af jeres indledende arbejde må være af en
klargørende karakter, fordi der med hensyn til disse okkulte
systemers energiudnyttelse består en virkelig forvrænget opfatKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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telse og et omfattende misbrug af disse kræfter.
Andre grupper er på en ganske særlig måde forbundet med
tallet fire, og de befatter sig med det brobyggende arbejde, som
finder sted mellem personligheden og monaden (det trefoldige
lavere menneske og den åndelige triade) og ligeledes mellem det
lavere sind, sjælen og det højere sind – for derved at forbinde
den relativt lavere trehed med enheden, dvs. den åndelige triade.
Det fjerde naturrige er på sin side det rige, der bygger bro mellem de tre overmenneskelige riger og de tre undermenneskelige
riger. Desuden er det fjerde plan (som skal nås gennem lysbroen,
antahkaranaen) et led mellem de tre højere verdener for åndelig
væren, og de tre lavere verdener for menneskelig stræben og
erfaring.
Den energi, som de discipelgrupper, hvis aktivitet følger disse
baner, skal arbejde med, er sjælens lys, idet vi altid må huske på,
at lys er substans. Det er deres opgave – som enkeltindivider og
også som discipelgruppe – at skabe en stor kanal eller vej af lys
mellem personligheden og den åndelige triade (atma-buddhimanas eller åndelig vilje, intuitiv forståelse og højere sind).
Der er nogle af aktiviteterne for disse discipelgrupper i den
nye tidsalder, som jeg ikke har behandlet, ej heller påpeget de
energier, som de må arbejde med, og dette for igen at understrege planerne for mine egne discipelgrupper. Disse grupper, som
jeg er engageret i som en del af aktiviteterne i min ashram, er
hovedsageligt sædgrupper. Deres formål er at virke som den
hierarkiske bevidstheds forposter – den bevidsthed, som fokuseres gennem mig – på samme måde, som den enkelte accepterede discipel er en forpost for sin mesters bevidsthed i verden. Det
er den forbindelse, som jeg søger at understrege – eksternaliseringen af det planetariske Hierarkis indre arbejde for første
gang i historien, og en nedfældning eller præcipitation (hvis I
synes om denne betegnelse) af en indre og forberedt tilstand.
Den ny tidsalder er over os, og menneskehedens integration i de
tre verdener fordrer klare ændringer med hensyn til teknik, men
ikke til de fundamentale planer.
Alt dette er imidlertid et eksperiment, og jeg vil bede jer om
at erindre, at det er et eksperiment, som jeg og adskillige andre
indviede foretager som medlemmer af en stor åndelig organisation. Hvis det lykkes, og hvis den åndelige impuls, som I alle
fremkalder, står mål med den ydede indsats, og hvis I kan fort86
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sætte med vedholdenhed og utrættelig anstrengelse og interesse,
da vil det være muligt at bringe den eksperimentelle fase til en
afslutning. Hierarkiet kan derigennem – som en fuldbyrdet
kendsgerning på jorden – anerkende visse fokuseringspunkter
for energi, som kan udgøre magnetiske centre eller samlingspunkter for den nye religion, den ny lægevidenskab, den ny
psykologi og undervisning og den ny politik. Mulighederne er
enestående. Vanskelighederne er ikke uoverkommelige, for
ellers ville jeg ikke have fået tilladelse til at udføre dette store
eksperiment. Vi går aldrig ind i aktiviteter, som klart er forudbestemte til at mislykkes. I denne tid foretages der i verden mange
eksperimenter af Hierarkiets forskellige medlemmer, i deres
forskellige grader, og med deres forskellige grupper. Denne
indsats kan vise sig at blive en succes, men kun i det omfang
disciplene i verden ønsker det, bringer de nødvendige ofre og
tænker de forskellige mål frem til manifestation.
Jeg nævner dette på nuværende tidspunkt, fordi under verdensbegivenhedernes pres, i kampen om jeres egen individuelle
tilværelse og i den træthed, som skyldes det daglige arbejde og
de deraf følgende forpligtelser, kommer uundgåeligt en svækkelse af den tidligere glød og entusiasme, en træthed på grund af
monotonien i den store anstrengelse (med hyppig udmattelse og
manglende aspiration og initiativ), som utrætteligt åndeligt
arbejde kræver.
Disciplen lærer, ikke at fæste sin opmærksomhed ved disse
tilbagevendende cykler og pauser mellem modsætningernes par,
for han genkender deres periodiske forekomst. Jeg ønsker ikke
desto mindre at pege på dette farlige punkt – for det er farligt –
og bede jer om at fortsætte med arbejdet, »som om« det udelukkende er nyt og fascinerende.
Her er det også nødvendigt for jer at huske på, at selvom disse
grupper er tænkt som sædgrupper for den ny tidsalder, så er der to
faktorer i forbindelse med dem, som må kommes i hu:
1. De udgør et enestående eksperiment i den forstand, at de –
med kendskab til mulighederne og en nogenlunde forståelse
af de kræfter, som langsomt vinder indpas i en verden, som
hastigt tilpasser sig de nye rytmer – dog kun primært er et
eksperiment, der foretages af mig, jeres tibetanske lærer og et
medlem med en vis status i Hierarkiet, i samarbejde med visse
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andre indviede. Jeg er ikke, som jeg allerede har fortalt jer,
den eneste, som arbejder i denne retning, og disse sædgrupper
er ikke de eneste, som findes i verden i dag. Der er for eksempel adskillige sædgrupper og enheder, som er ved at arbejde
sig frem inden for den katolske kirkes rammer, og under
mesteren Jesu inspiration. Disse er imidlertid noget mere
subjektive end de grupper, som jeg specielt er interesseret i,
og deres tilsynekomst er langsommere, men de findes. Der er
også to sådanne sædgrupper i Kina og fire i Indien. Jeg nævner dette for at sikre jer mod følelsen af at være unikke, hvad
der er det subtile kim til separatismens store kætteri.
2. Disse grupper af disciple går alle gennem den tilblivende
udviklingsfase, og tilpasninger og ændringer finder stadigvæk
sted. Deres mønster er endnu flydende, fordi for mange disciple nok er modtagelige over for mestrenes ord, men mindre
modtagelige over for de ideer, på hvilke de grundlægger deres
arbejde. Denne bemærkning har krav på jeres opmærksomhed. Senere, når de fornødne tilpasninger har fundet sted, og
discipelgrupper kan samarbejde uden kritik eller misforståelser, da kan de fortsætte med organiseret gruppearbejde. Dette
er nødvendigvis afhængigt af gruppens generelle niveau med
hensyn til deres bestræbelse, aspiration og vedholdenhed.
Villigheden til at arbejde gennem disse grupper eksisterer for
vor del og er derfor til stede på de indre plan. Tilvejebringelsen af et tilstrækkeligt redskab, som vi kan arbejde igennem,
påhviler jer.
Den tid må komme, hvor det arbejde, som hver discipelgruppe
udfører, afgjort må integreres og således ændres fra det teoretiske og eksperimentelle til det nøje afgrænsede og praktisk anvendelige. Da vil den periode oprinde, hvor gruppen er til nytte.
Dette vil naturligvis afhænge af to ting:
1. Når gruppen opnår en vis grad af syntese, da vil det blive
muligt for gruppen at arbejde med kraft, som en gruppe.
2. Hvis gruppen ikke er i stand til at integrere og at udnytte sin
mulighed og det specielle kald til tjeneste, da vil en omlægning af medarbejderstaben være tvingende nødvendig. Visse
disciple vil derfor blive nødt til at trække sig tilbage, og de,
der ikke har opfyldt de krav, som deres sjæl har stillet dem,
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og opnået de færdigheder, som jeg forventningsfuldt ser hen
imod, vil optages i andre grupper eller danne kernen for en
reorganiseret enhed.
Hele læren om discipelgrupper, som virker i den ny tidsalder, er
beregnet på alle grupper og senere også på en mere generel
udbredelse. Undervisning om specifikt gruppearbejde vil blive
givet op til det stadium, hvor der kan gøres bevidst brug af den,
og hvor den givne viden kan anvendes til et praktisk formål i
verdenstjeneste. Og, mine brødre, det er verdenstjeneste, der er
behov for i vor tid.

VIII. afsnit
Hierarkiet er dybt bekymret over, hvad der sker i verden. Når
krigen er forbi, må vort arbejde fortsætte for enhver pris og på
trods af enhver tænkelig forhindring. Den nye gruppe af verdenstjenere må bevare sin integritet og arbejde stabilt og upåvirket.
Stabiliteten hos dem, der kender Guds plan, vil hjælpe menneskeheden og støtte Hierarkiets bestræbelser. De hader ikke, og
de arbejder for enhed – både den subjektive og, i sidste instans,
den objektive enhed.
Det er klogt af menneskene at erkende, at menneskeheden er
fri. End ikke Hierarkiet ved, hvilke kræfter der til slut vil sejre
– de gode eller de onde, for selvom de gode kræfter triumferer,
hvor det gælder krigen, vil de så også triumfere, når det gælder
freden? Det gode vil til sidst sejre, men Hierarkiet ved ikke,
hvad den nærmeste fremtid vil bringe menneskeheden, fordi
mennesker bestemmer deres egen skæbne. Loven om årsag og
virkning kan ikke sættes ud af kraft. I de tilfælde, hvor den har
været det, har det krævet intervention af kræfter, der er større
end dem, der i denne tid er tilgængelige på vor planet. Disse
større kræfter kan gribe ind, hvis verdensaspiranterne og -disciplene gør deres stemmer tilstrækkeligt gennemtrængende …
Mine brødre, i denne tid med belastning og anspændelse bør
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hed eller lidenhed. De ny grupper af disciple er sædgrupper; de
er i det mørke stadium, dvs. i vækstfasen og i ekspansionsprocessen, og de vokser i stilhed. Dette trin er meget betydningsfuldt, for alt efter sædekornets sundhed og dets evne til at skyde
stærke rødder nedad og langsomt og støt bryde igennem opad
mod lyset, vil bidraget være egnet til den ny tid, som er over os.
Jeg ønsker at understrege dette for jer. Den ny tid er her, og vi er
vidner til den nye kulturs og den ny civilisations fødselsveer.
Det, som er gammelt og uønsket, må forsvinde, og af disse
uønskede ting må had og en ånd af separatisme være de første,
der forsvinder.
Hovedformålet med vort fælles arbejde er stadig gruppeintegration og etablering af den indbyrdes kommunikation mellem
gruppemedlemmer, som vil resultere i den nødvendige vekselvirkning og den påkrævede telepatiske kommunikation. Det vil
definitivt tilvejebringe det gyldne lysnetværk, som vil tjene til at
skabe et kraftfuldt fokus eller brændpunkt, som vil være formidler af den åndelige revitalisering af menneskehedens æteriske
legeme – som en helhed. Det er en grundlæggende og betydningsfuld erklæring. Dette brændpunkt vil på sin side understøtte revitaliseringen af planetens æteriske legeme med ny kraft og
med frisk impuls.
Jeg har i mange år bestræbt mig på at være jeres lærer, jeres
mester, og jeg mener at kunne sige, jeres ven. Der er mellem os
blevet skabt et meget stærkt bånd af kærlighed og forståelse på
min side, og en bevist oprigtighed og et klart ønske om samarbejde på jeres side. Hvad er min indstilling til jer?
Som enkeltindivider har I kun ringe betydning; som enheder
i den gruppe, som jeg underviser og forbereder til særlig tjeneste
i fremtidige liv langt mere end i det nuværende, har I tilstrækkelig betydning til at berettige min interesse. En gruppe er ikke
stærkere end dens svageste led, og en gruppe lider esoterisk og
som et hele, og dens kraft er afgjort formindsket, når et medlem
ikke kan leve op til muligheden eller falder tilbage til personlighedens blændværk. I har set dette ske. Som enkeltpersoner
prøver jeg at hjælpe jer, men kun med henblik på jeres gruppeintegration, gruppeindflydelse og gruppeforståelse, samt jeres
gruppekærlighed, tillige med den styrke, som I hver især kan
give helheden.
Jeg appellerer derfor til jer som en gruppe om intensivering
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af jeres gruppekærlighed, -hensigt og -tjeneste, således at den
indre subjektive integration hurtigt kan fortsætte. I dag har jeg
tre ting at meddele jer som en gruppe.
For det første vil styrken eller svagheden hos denne gruppe af
disciple kunne findes i den kendsgerning, at de enkeltindivider,
som udgør gruppen, ikke kun er forbundne som sjæle, men, at der
også findes et stærkt personlighedsbånd (med alle de svagheder,
som dette bringer med sig) og en dyb, omend ikke erkendt hengivenhed mellem jer alle, selv hvor I ikke har mødt hinanden.
Styrken i denne situation ligger i den kendsgerning, at denne
tilstand af ubevidst venskab er et resultat af mange livs nær forbundethed i arbejdet og af tidligere personlighedsrelationer og
familiebånd. Svagheden findes i den kendsgerning, at denne
situation har en tendens til at gøre gruppen personlig i sine reaktioner. Denne discipelgruppe er i sit inderste væsen ét på alle tre
niveauer i de tre verdener – fysisk, emotionelt og mentalt – og der
er tillige en sjælsbinding.
Jeg ønsker også at indprente jer et andet punkt. Det kan meget
passende anvendes i forbindelse med de besværlige tilstande i
denne tid. I jeres gruppearbejdes belastning og anstrengelse bør
I hver især – som opmuntring, glæde og pligtopfyldende incitament – huske på, at I i denne discipelgruppe er under forberedende skoling til indvielse. Jeg er ved at indlede et eksperiment
i gruppeindvielse, og dette er et helt nyt projekt for Hierarkiet at
påtage sig, skønt det er i overensstemmelse med den evolutionære udvikling. I fremtiden vil kvinder og mænd gå gennem
indvielsens port sammen i stedet for alene og enkeltvis, som det
hidtil har været tilfældet. Gruppefremskridt kan derfor i denne
sammenhæng enten fremmes eller holdes tilbage af det enkelte
gruppemedlems indsats. Et medlems vanskeligheder kan forøges
ved den forenede gruppestimulering; hans styrke og effektivitet
kan forøges af gruppens kraft, styrke og forståelse. Jeres samlede
ansvar er derfor stort, og jeres mulighed for hurtigt fremskridt er
reel og helt bestemt usædvanlig. Når I sammen går gennem
portalen, og jeg præsenterer jer for dem, hvis opgave det er at
lede jer frem til jeres næste trin, skulle det resultere i en så stor
forøgelse af jeres evner til at elske, til at opfatte intuitivt og til at
tjene, at livet aldrig mere vil synes at være det samme. Da vil I
med sikkerhed forstå det, som I nu vagt fornemmer og tage del
i gruppekærlighedens gruppeintuitionens og gruppetjenestens
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forunderlige erfaring. I vil derved få del i en fælles oplysning, og
I vil dele den fælles respons og den forenede anstrengelse. Da vil
I forstå, at der kan eksistere en åndelig skillelinje, som viser,
hvem der kan fortsætte til det forberedende stadium for gruppeindvielse, og hvem der må nærme sig denne store begivenhed
enkeltvis og alene. De sidste tilhører fortrinsvis fisketidsalderens
æra. De tager indvielse som enkeltstående identiteter. I kan tage
indvielse i gruppeformation.
Ingen af os, som arbejder med forberedelse af kandidater til
indvielse, kan udtale os om tidspunktet; det er ganske enkelt op
til den enkelte aspirant. Sørg imidlertid for, som enkeltindivider,
at jeres gruppe ikke holdes tilbage pga. jeres manglende evne til
at se jeres personlige blændværk, jeres individuelle problem
eller pga. jeres langsomme reaktioner på den erkendte sandhed.
Det tredje, som jeg ønsker at sige, er, at uanset, hvad jeres
bestemte status på vejen er på dette tidspunkt, vil jeg søge at
hjælpe jer ligesom tidligere. Jeg vil sige sandheden, som jeg ser
den, ud fra min specielle synsvinkel. Jeg vil forsøge at kaste lys
på jeres blindhed i visse retninger. Jeg vil pege på jeres svage
sider – hvis jeg kan få jeres oprigtige opmærksomhed. Disse
svagheder eksisterer. I er endnu ikke indviede, og I har fejl,
begrænsninger, mørke punkter og megen inerti, og på samme tid
selvtilfredshed. Tendensen til selvforsvar er stærk hos flere af
jer, og dette indebærer en uvillighed til at erkende fejl eller blot
at indrømme muligheden for, at fejl kan være til stede. Tendensen til selvnedvurdering er stærk hos andre, og den forårsager
den overbetoning af personligheden og den bestandige selvoptagethed, som er så ødelæggende for virkeligt fremskridt. I disse
tilbøjeligheder (som er helt almindelige) ligger der en reel fare
for den kommende indviede. Jeg advarer jer, så I kan se efter
tegn på disse tilstande og kan antage en holdning, hvor I er
villige til at lytte og erkende muligheden for fejltagelse i det ene
tilfælde og selvforglemmelse i det andet. Se jer selv og livet
direkte og frygtløst i øjnene, se tingene som de i sandhed er. Gør
dette, ikke fordi det er mig, som antyder over for jer, at en situation kan være sådan eller sådan, men fordi I er villige til at
acceptere kendsgerninger og er parate til uventede opdagelser
om jer selv. En af de første lektier, som en discipel er nødt til at
lære, er, at der, hvor han tror han er stærkest og hvor han finder
den største tilfredsstillelse, der findes meget hyppigt det farligste
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og svageste punkt. Ofte ses astrale tilstande spejlvendt; deraf
blændværket som så ofte indhyller en discipel.
I denne forbindelse, mine brødre, vil jeg berette en personlig
historie for jer, som desuden er ganske almindelig i en discipels
liv. Det kan tjene som en belæring og som en advarsel. Adskillige liv tilbage så min mester en svaghed hos mig. Denne svaghed
var jeg helt uvidende om, og det var rent faktisk en egenskab,
som jeg anså for at være en styrke, og som jeg holdt fast ved
som en dyd. Jeg var på det tidspunkt en ung mand, ivrig efter at
hjælpe min mester og menneskeheden, men når alt kom til alt,
var jeg meget glad for mig selv som en aspirant og meget tilfreds
med mig selv – og jeg hyllede denne tilfredshed i den vedvarende ydmygheds kappe. Mesteren sendte sin styrke og energistrøm
ind i mig og stimulerede mig derved, således at det, som jeg anså
for en dyd, og det, som jeg havde benægtet og afvist som værende en uvane, beviste min fejltagelse. Rent symbolsk blev jeg
kastet til jorden ved hele min svagheds vægt. I kunne med rette
spørge, hvad denne svaghed var. Det var min kærlighed til min
mester, som var min svaghed. Han påpegede for mig, efter min
fejltagelse, at min kærlighed til ham i virkeligheden var baseret
på stolthed over mig selv og en udtalt tilfredshed med mig selv
som aspirant og som discipel. Dette benægtede jeg på det kraftigste og var bedrøvet over, at han således skulle misforstå mig.
Gennem et liv med fejltagelser og gennem min selvoptagethed
beviste jeg, at han havde ret. Jeg lærte af denne fejl, men tabte
megen tid set fra en nyttig tjenestes synsvinkel. Jeg blev klar
over, at jeg i virkeligheden tjente mig selv og ikke menneskeheden. Jeg søger at spare jer for lignende fejltagelser, for tiden er
en vigtig faktor i tjeneste. For menneskehedens masser er tiden
ikke særlig betydningsfuld, men for menneskehedens tjenere er
den meget vigtig. Tab derfor ikke tid ved overflødig selvanalyse,
selvnedvurdering, eller selvforsvar. Gå fremad med skelneevne,
når det gælder jeres udvikling og med kærlighed og forståelse,
når det gælder jeres gruppe. Hvor det berører mig, jeres lærer, da
giv mine ord passende opmærksomhed og bestræb jer på at
samarbejde med mig. Så vil jeg en dag have den glæde at byde
jer velkommen til det »hemmelige sted«, hvor alle sande tjenere
og indviede til sidst skal mødes og forenes.
Jeg har nu afsløret mit sande navn for jer, mine disciple.
Behovet for at fjerne ethvert grundlag for spørgsmål fra jer og
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spekulationer om min identitet, og for at anspore andre iblandt
jer til en fornyet og helliget indsats er to af mine grunde til at
opgive min anonymitet. En anden grund er, at jeg ønsker, at I
skal forstå, at I er accepterede disciple med alt, hvad denne
status nødvendigvis indebærer af ansvar og muligheder. Endnu
en afgørende faktor er for mit vedkommende at teste jeres evne
til at kunne forblive tavse, indtil dette ikke længere er nødvendigt. Tavshed er en af de første forudsætninger for indvielse og
således noget, som enhver discipel må lære. Derfor er denne
prøve nødvendig. Mange af jer er i deres indre allerede overbevist om min identitet. I har ikke givet udtryk for jeres overbevisning i denne forbindelse, undtagen over for A.A.B., som ikke
har responderet, hverken med et bekræftende bevis eller med
kommentarer. Hvis der ikke kan næres tillid til, at I kan bevare
tavshed og en ubundet og uafhængig holdning, da er I ikke rede
til det, som jeg har at tilbyde, og jo hurtigere vi bliver klar over
dette, desto bedre. Hvis I er ude af stand til at bevare tavshed –
selv indbyrdes – da er I ikke rede til tillid, men det ville jeg
meget nødigt tro. Hvis I, når I er blevet klar over, hvem jeg er,
sætter spørgsmålstegn ved om det var klogt at afsløre mig selv
for jer, og fastholder, at jeg skulle have tilbageholdt min identitet, så vil også dette være afslørende, og det vil vejlede mig i alle
mine fremtidige tilnærmelser til jer. Hvis viden om hvem jeg er,
leder jer ind på den meget ivrige hengivnes farlige vej, så vil det
være nyttigt at opdage denne tendens i jer selv. Hvis I fremover
overbetoner betydningen af mine ord, og hvis I falder for den
farlige vane med at acceptere autoritet, da vil jeres svagheder
være åbenlyse for mig, for jer selv og for jeres gruppebrødre. Vi
vil alle drage fordel heraf. I vil have opdaget en iboende svaghed, som opdagelsen af min identitet vil have kaldt frem. Hvis
I er tynget af denne viden, må I lære at bære byrder, for ellers vil
I ikke være til nogen nytte som verdenstjener. Den kendsgerning, at jeg er en mester, ændrer ikke mig. Jeg er stadig jeres
tibetanske lærer og den samme identitet, som har undervist jer
i mange år. Jeg forbliver den samme, og jeg er på ingen måde
anderledes. Enhver reaktion fra jeres side vil være en personlighedsreaktion og vil derfor blive erkendt, behandlet og endeligt
opgivet.
Lad os gå fremad, mine brødre og disciple, ad tjenestens vej;
lad os sammen gå ind i lyset og betræde vejen til verdensfred og
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ikke til personlig oplysning – oplysning er uundgåelig, men som
en følgevirkning.
Med henblik på jer alle – hvad er det, jeg har med at gøre? En
uprøvet gruppe, en statisk gruppe, en kritisk gruppe og en gruppe, som er underlagt udtalt blændværk – således er det materiale,
som jeg må arbejde med. Hvad kan jeg gøre i en sådan situation,
mine brødre? Jeg kan have tiltro til jeres hengivenhed over for
menneskeheden, jeres villighed til at lære og jeres beslutning om
at fortsætte på tjenestens vej for enhver pris. Dette vil jeg helt
bestemt gøre.
Jeg ønsker først og fremmest at omtale de mål, som jeg har i
tankerne for jer allesammen:
1. Det vigtigste, nuværende mål. Jeg søger at tilvejebringe en
meget nødvendig gruppeintegration. Polariseringen af denne
gruppe – som en enhed på det mentale plan – er endnu ikke
fuldført. Den er yderst påkrævet, og før denne gruppeintegration
er opnået, vil hverken den indbyrdes gruppekommunikation
være mulig, eller det ønskede gruppearbejde kunne fuldføres.
Adskillige af jer har behov for at tænke varsomt, og de bør i
kærlighed stå sammen med deres meddisciple og udrydde enhver
form for kritik såvel som den personlige tilfredshed med deres
egen bedømmelse og retskaffenhed.
2. Det fremtidige mål for disse ashramiske grupper. Det er
afgørende nødvendigt, at de nye grupper, som er i færd med at
indvarsle det ny discipelskab, efterhånden etablerer en telepatisk
forbindelse med hinanden. Senere, når en tættere individuel
relation er oprettet, vil det blive muligt at give specifik undervisning som i stigende grad vil gøre forbindelsen mulig, men i
mellemtiden må en antydning være tilstrækkelig. Den skaber en
basis og må accepteres, og i nogen grad forstås forud for vellykket arbejde i alle disse pionergrupper. Tænk udefter, i kærlighed
til hinanden. Ganske enkelt dette, mine brødre – enkelt og ydmygt dette og intet andet for øjeblikket. Kan I acceptere en så
enkel regel – tilsyneladende enkel? Derigennem vil denne discipelgruppes æteriske legeme blive besjælet af kærlighedens
gyldne energi og lys, og et netværk af lys vil etableres, som vil
skabe et brændpunkt af energi i selve menneskehedens æteriske
legeme og til sidst i planetens æteriske legeme.
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3. Det generelle gruppemål. Dette er en overføring af bevidstheden hos et stadigt større antal integrerede mennesker til de æteriske niveauers bevidsthed og aktivitet. Dette indebærer bevidst
arbejde på disse niveauer som energienheder, der hver især yder
deres individuelle bidrag til den totale sum af energi, som er til
rådighed og det gøres både bevidst og intelligent. Når det har
fundet sted, er mennesket rede til den første indvielse og er en
sand okkultist – som arbejder med energi under hierarkisk vejledning.
4. Det individuelle mål. Dette nødvendiggør forberedelse af livet
og bevidstheden til den nye gruppeindvielsesproces. Denne
gruppeindvielse er i sig selv af virkelig betydning og er afhængig af, at den enkelte i gruppen gør sig rede til indvielse og på
samme tid lærer at underordne sine åndelige ambitioner og
ønsker gruppens hastighed, samt lærer nødvendigheden af
korrekt »timing«, hvor det vedrører hans meddisciple. Det indebærer derfor en dobbelt holdning til indvielsesprocessen: for det
første den enkeltes tilpasning til den fornødne integration, og for
det andet udvikling af åndelig modtagelighed over for impressioner fra sjælens plan og fra det åndelige Hierarki. Det indebærer
også udvikling af dømmekraft og visdom ved etablering af en
korrekt indbyrdes relation med gruppen af disciple, således at
gruppen – og i dette tilfælde min discipelgruppe, og helt bestemt
et gruppevæsen – kan gå frem sammen. Dette nødvendiggør til
enhver tid de samme betingelser for gruppen som for den enkelte: korrekt integration på de tre personlighedsniveauer såvel som
på sjælsniveauer, samt den rette gruppeimpression eller modtagelighed over for de åndelige og højere psykiske »gavebølger«,
som de tibetanske okkultister kalder dem.
Dette vil tage mange år, og arbejdet med at opnå korrekte
gruppeholdninger og -relationer gennem individuel forståelse og
sand upersonlighed kan med samme lethed gå fremad på det
fysiske plan i inkarnation, såvel som ude af inkarnation. I må
altid have i tankerne, at bevidstheden forbliver den samme, enten
mennesket er i fysisk inkarnation eller ude af inkarnation, og at
udvikling kan finde sted endog med større lethed, når hjernebevidstheden ikke begrænser og betinger.
At nå disse mål vil kræve klar vision og en intelligent forståelse; det vil kræve den stadige og bevidste intensivering af
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gruppekærlighed og gruppesamspil; det vil føre alle disciple til
at leve deres liv med et víst formål og planlagte åndelige mål, og
på samme tid vil den ydede tjeneste automatisk antage en klar
fremgangsmåde.
Her kunne I spørge mig, om der findes en enkel metode eller
fremgangsmåde, hvormed en discipel kan begynde at nærme sig
dette tilsyneladende uoverkommelige mål. Jeg ville svare: Gennem vedvarende udøvelse af upersonlighed med den bagvedliggende holdning af indifferens, når der er tale om personlige
begær, kontakter og mål. En sådan upersonlighed er kun lidt
forstået, og selv når den kultiveres af velmenende aspiranter, har
den et selvisk grundlag. Tænk over dette og bestræb jer på at
udvikle upersonlighed gennem selvforglemmelse og decentralisering, dvs. ved at flytte bevidsthedens fokus fra personligheden
(hvor den sædvanligvis er centreret) til den levende, kærlige
sjæl.
Der er fire ting, som sædvanligvis afholder en gruppe af
disciple fra at nå deres mål og fra tilfredsstillende arbejde:
1. Manglende vision, som følger med en manglende mental
skarpsindighed.
2. Personligt blændværk. Dette involverer astralplanet.
3. Individuelle problemer, der indebærer en udtalt optagethed af
det fysiske plan med dets omstændigheder og vanskeligheder
– i denne den mest vanskelige af alle verdener.
4. Inerti eller langsomme reaktioner på den givne undervisning
og den tilbudte gunstige mulighed.
Dyb eftertanke over tidens tvingende krav og en forstående
erkendelse af menneskehedens ulykkelige tilstand er stærkt
tiltrængt blandt mange disciple og aspiranter i verden i dag, især
blandt dem, som ikke er så tæt inde på verdenssituationen, men
som iagttager den på afstand. Det er så let at give overfladisk
udtryk for medfølelse, men på samme tid at undgå et stort energiforbrug i tjeneste og en intens anstrengelse for at hjælpe.
Det, der kendetegner den forpligtede discipel, og en egenskab, som i stigende grad burde præge hans liv, er evnen til at
identificere sig med delen eller med helheden – alt efter hvad der
på et givet tidspunkt synes nødvendigt. En sådan indstilling
udløser en bølge af altomfattende kærlighed, og den fører til en
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altomfattende forståelse og til et liv viet til tjeneste og til gavn
for det største antal og de mest trængende. Hvis jeg blev bedt om
at nævne den overvejende og mest iøjnefaldende fejl hos discipelgrupper i denne tid, så ville jeg svare, at den giver sig udtryk
i en forkert form for indifferens eller ligegyldighed, som fører til
en næsten urokkelig fordybelse i deres personlige ideer og anliggender. Disse strider imod gruppeintegration og har en tendens til
at blokere arbejdet.
Det, som enhver discipel har størst behov for, er at anvende
den givne undervisning på ideen om at fremme og udvide deres
verdenstjeneste og derved gøre den modtagne lære og den stimulering, som de er blevet udsat for, praktisk og effektiv i deres
omgivelser. Dette er et forslag, som jeg vil bede jer om at være
meget opmærksomme på.
Jeg vil også på dette sted henlede jeres opmærksomhed på
den kendsgerning, at en accepteret discipel i virkeligheden ikke
er en discipel, som er blevet accepteret af en mester for at blive
undervist. Dette er en forvrængning af en sand idé, som på sin
vej fra mentalplanet til det fysiske har undergået en drejning
eller forvrængning. En accepteret discipel er en discipel, som:
1. Har accepteret kendsgerningen om Hierarkiet med den loyalitet og det samarbejde, som denne accept indebærer.
2. Har accepteret den kendsgerning, at alle sjæle er én, og som
derfor har forpligtet sig til at udtrykke sig som en sjæl. Den
tjeneste, der skal ydes, er den, der vækker og stimulerer alle
sjæle, der kontaktes.
3. Har accepteret tjenestens okkulte teknik. Hans tjeneste for
menneskeheden bestemmer alle hans aktiviteter og indordner
hans personlighed under tidens behov. Bemærk dette udtryk.
Kultiver indsigt og en respons tilpasset det øjeblikkelige
behov og ikke en sensitiv reaktion på et fjernt mål.
4. Har accepteret planen, som den er antydet af menneskehedens
lærere. Han søger at forstå planens natur og at fremme dens
manifestation.
Man kunne nævne andre punkter (af en mere individuel karakter), men jeg ønsker, at I lægger vægt på disse punkter, som har,
eller som burde have, motiveret jeres indstilling, og jeg vil bede
jer om at undlade den overflødige betoning i jeres private tanker
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af den idé at være »accepteret af en mester.« Denne tanke, som
kommer til udtryk i undervisningen hos mange esoteriske grupper, har forårsaget mange fejltagelser, mange misforståelser,
megen smerte og megen desillusionering. En discipel oplæres
inden for visse betydningsfulde områder og ikke i sin relation til
en mester. De faktorer, som er af betydning for en discipel, er:
1. Hele temaet om menneskeheden – dens nuværende status,
dens problemer og den umiddelbare gunstige lejlighed. En
discipel er den, som til alle tider søger at hjælpe menneskeheden
og at fremme evolutionsprocessen såvel som at udvikle den dybe
kærlighed til mennesket, som er det, der kendetegner den indviede og mesteren.
2. Temaet om indvielse. Et studium af dette emne vil føre til en
overvejelse af dets sekundære udvikling og dets grundlæggende
mål, som er en fremadskridende identifikation med disciplens
sjæl, med gruppens sjæl, med menneskehedens sjæl, som en
helhed, og med sjælen i alle former.
3. Temaet om tjeneste. Det er ikke det, som man sædvanligvis
forstår ved tjeneste. Det almindelige begrebsindhold har mistet
sin mening gennem en forkert betoning. Den indviede anser
tjeneste som det spontane og enkle udtryk for en klar sjælskontakt, bragt ned på det fysiske plan, som giver indsigt, praktisk
anvendelighed og inspiration til disciplen, når han arbejder på
det ydre plan. De fleste disciple er optaget af en vag stræben
efter inspiration, men kender intet til de forudgående stadier af
indsigt til at møde behovet på dagliglivets niveau på en praktisk
og klog måde. En af den accepterede discipels største projekter
(eller som jeg vil foretrække at benævne det, den accepterende
discipel) er at forandre sig fra en velmenende idealist til en
»handlingens mand« på menneskehedens vegne.
Når en gruppe kan tænke samstemmigt i disse baner og arbejde i fællesskab, da vil det første trin være taget hen imod gruppeindvielse, som er målet for det nye discipelskab. Gruppeindvielse indebærer:
1. Besiddelse og anerkendelse af en fælles vision, som den
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enkelte i gruppen underordner sig.
2. Gruppemedlemmernes samtidige forbindelse med sjælen på
dens eget plan (den samlede gruppesjæl, som indbefatter
hvert enkelt medlems sjæl). Dette fører til gruppeintegration
på sjælens plan.
3. Gruppemedlemmernes forenede viede kontakt på de tre niveauer for personlighedsudtryk – de mentale, astrale og æteriske niveauer for bevidst viden. Nogle gruppemedlemmer
kontakter hinanden på ét niveau og andre på et andet, men
målet burde være en nær kontakt på alle tre niveauer, efter
ønske, når den samlede gruppe – som en gruppe – kræver det.
Dette er en streng udtalelse, men der vil på et senere tidspunkt
komme en klarere forståelse af, hvad dette betyder, og hvad
det fører med sig.
4. Evnen til, som en gruppe, at stå forenet og uden nogen form
for begrænsninger mellem gruppemedlemmerne. Dette vil
nødvendigvis være forbundet med ofring af personlighedsreaktioner, -idealer og -planer. For øjeblikket adskiller de forskellige idealer, holdninger og synspunkter disciplene, og
dette må ophøre.
Der er naturligvis andre krav, men hvis I kan forstå de ovennævnte og – efter bedste evne – søge at imødekomme dem, da er
det alt, hvad jeg beder om her og nu. Et af de største behov for
alle disciple og aspiranter er, uden at være bundet, at kunne afstå
fra yndlingsteorier om livet, discipelskab og om planen. Bevarelsen af det åbne sind, som altid er forberedt til den uventede
fremstilling og (når den åndelige vision er tilstrækkelig stærk)
rede til at foretage en hurtig nyvurdering af alle fastlåste idealer.
Dette må gøres, når det anses for klogt ud fra et åndeligt synspunkt, og det indebærer desuden den afventende holdning, som
forventer, at den ny vision kommer til syne, at de nyere sandheder klart formuleret vil bryde frem, og at de nye kræfter vil blive
stadigt mere effektive. Sådanne holdninger er især vanskelige
for de disciple, som frem for alt har den sjette stråle for idealisme og hengivenhed i deres udrustning, for en sjette stråle aspirants idealer krystalliseres yderst hurtigt og forvrænges snart
derved. Det midlertidige ideal (som har til hensigt at vejlede den
uudviklede aspirant) kan blive en hindring, der adskiller ham fra
sandheden og fra en sandere vision.
100

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

Derfor, mine disciple, beder jeg jer om at stile mod en vidt
åben, ligefrem indstilling, som forventningsfuldt ser frem til det
nye, som i vor tid fuldt ud er parat til at nedfældes, men som
hindres deri af verdens idealister, langt mere end af manden på
gaden. Den sidstnævnte er mere ligetil i sine reaktioner og mere
beredt til at forstå og se en vej ud af det øjeblikkelige dødvande
end mystikeren eller okkultisten, fordi hans tanker gælder menneskeheden. Disciplene i verden (med deres nydeligt formulerede
idealer og deres pænt udtrykte idealistiske forestillinger) er ofte
blændet af fremtidens skønhed, fordi de er blinde for nutidens
mulighed. Mange af dem vil senere opdage, at de står tilbage, når
det drejer sig om at registrere de nye sandheder. Det var det, som
Kristus hentydede til, da han sagde, at det ikke er muligt at hælde
ny vin på gamle flasker, for det, som er gammelt, vil blive ødelagt
af det nye ekspanderende liv.
Den indviede står derfor parat til hvad? Til øjeblikkeligt at
erkende det, som er nyt, til umiddelbart at forstå det og til at tage
det næste skridt ved udviklingen af menneskets banebrydende
bevidsthed, som kan føre til en stabil og vedvarende åbenbaring
af de nye frembrydende begreber. Disse begreber besidder en
dynamisk uddrivende kraft og vil på tilfredsstillende måde
dække menneskelige behov i den nuværende cyklus. Han er rede
til at give afkald på alt, hvad der synes formålsløst, unødvendigt
og utilstrækkeligt, til at imødekomme det øjeblikkelige behov,
og til at modtage den kraft fra oven, som nedbryder og tilintetgør
det, som er krystalliseret, som har tjent sit formål og er blevet
forældet og ubrugeligt. Han er parat til at arbejde som en praktisk okkultist (og ikke kun som en mystisk idealist) på visionens
niveauer, såvel som på niveauer for praktiske menneskelige
anliggender.
Jeg vil foreslå, at jeres meditationsproces inddeles i to dele.
Der skal være en fast planlagt individuel og gruppemeditation og
desuden en metodisk opøvning af den åndelige refleksions liv.
Denne åndelige refleksion vil nære disciplens dobbelte liv – det
objektive og subjektive – mens den mere formelle meditation vil
fremme den proces, hvor sjælens lys fokuseres i hjernen og
derved lægger fundamentet for levende oplyst sjælstjeneste.
Denne tjeneste er kun et udtryk på det fysiske plan af sjælens
indstilling og aktiviteter, som sjælen oplever dem på sit eget
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terende, kommer til udtryk som en tiltagende realisering og
tilkendegivelse af en bevidst målrettet levevis, eller et »liv med
en hensigt«. Det fører til et livsmønster, som bygger på et planlagt program, der så meget som muligt nærmer sig den hierarkiske plan og de hierarkiske livsimpulser. Den anden fase, som har
fundet sin form i den formelle meditation, er en tydelig og bevidst tilbagetrækning. Hvis den udføres korrekt, velovervejet og
regelmæssigt, vil den til sidst medvirke til et yderst produktivt
telepatisk samspil mellem disciple i en gruppe og mellem den
enkelte discipel, mesteren og den større ashram. Det vil også
gøre disciplen modtagelig over for de højere »gavebølger«. Hele
meditationen (i dens to dele) involverer derfor forbindelse af
hjerte og hoved, den mystiske og den okkulte tilnærmelse eller
følelse og viden.
De energibaner der forbinder og sammenknytter, kan i virkeligheden kun strømme fra hjertecentret. Det er af denne årsag, at
jeg har anvist særlige meditationer, som stimulerer hjertets
aktivitet, idet de forbinder hjertecentret (mellem skulderbladene)
med hovedcentret, via hjertecentrets højere modsvarighed, som
findes i hovedcentret (den tusindbladede lotus). Dette hjertecenter vil, når det er tilstrækkeligt strålende og magnetisk, relatere
disciple til hinanden og til hele verden. Det vil også skabe det
samspil, som er så stærkt ønsket, og som er så konstruktivt
brugbart for det åndelige Hierarki – forudsat at det er etableret
inden for en gruppe af forpligtede disciple, som har viet sig til
tjeneste for menneskeheden. Da kan man have tillid til dem.
En af opgaverne for alle disciple er fremkaldelse af sjælens
viljesaspekt. Viljen er sædvanligvis i en passiv tilstand i sit højere
aspekt, indtil mennesket træder ind på discipelskabets vej.
Nu kunne I stille spørgsmålet, mine brødre: Til hvilken nytte
er disse analogier og denne information? De har kun ringe teknisk nytteværdi for jer og forøger i virkeligheden jeres ansvar.
Hvis de derimod tjener til at etablere en sand erkendelse af
virkelighed, syntese og relation i disciplens bevidsthed, da er de
af virkelig værdi. Disse tre ord – virkelighed, syntese, relation –
antyder disciplens mål og problem, samt den resulterende virkning i form af bevidst intelligent åndeligt arbejde, motiveret af
kærlighed.
I den ny tidsalder vil, som jeg tidligere har påpeget, nøgleordet for aspirantens fremskridt være kærlighed til menneskehe102
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den. Dette vil vidne om hjertecentrets opvågnen. I fortiden og
indtil for ganske få år siden var nøgleordet tjeneste, fordi den
(såfremt den ydes uselvisk) legemliggjorde en teknik, som automatisk bragte hjertecentret i aktivitet. Det er kærlighed til menneskeheden, som er den største mangel i karakteren hos mange
af nutidens disciple. De elsker dem, de er knyttet til, eller de
elsker arbejdet, som knytter sig til gruppebestræbelsen, eller de
elsker deres egen nation. De kan også elske et ideal eller en
teoretisk antagelse, men de elsker ikke rigtigt menneskeheden
som en helhed. Der er grænser for deres evne til at elske, og det
er overskridelsen af disse grænser, som udgør deres største
problem i denne tid. De er nødt til at lære, at det er menneskeheden, som har brug for deres troskab, deres loyalitet og tjeneste.
Jeg vil bede jer allesammen om at tænke grundigt over disse
udtalelser, for de rummer den opgave, der ligger foran jer alle,
idet I søger at gøre jer rede til første eller anden indvielse.
Jeg vil minde jer om, at disciplens liv altid er et liv med risici
og farer, som der frivilligt og bevidst trædes ind i for den åndelige udviklings skyld og i menneskehedens tjeneste. Men en ting
vil jeg bede jer om, og det er, at I hver især iagttager jeres emotionelle liv og reaktioner med forøget opmærksomhed. Jeg vil
bede jer om hver især at se efter det mindste tegn på frembrydende blændværk. I må være opmærksomme på den kendsgerning,
at tilsynekomsten af emotionelle tilstande eller blændværk i jeres
livsudtryk ikke nødvendigvis er ensbetydende med nederlag. Det
betyder kun et nederlag, hvis der er en identifikation med disse
astrale tilstande, eller hvis der gives efter for gamle rytmer. Det
anviste og regelmæssigt udførte meditationsarbejdes succes kan
bevises for jer ved tilsynekomsten af disse uønskede tilstande,
men da må de erkendes for, hvad de er og fremkalde i jer den
»guddommelige indifferens«, som tillader emotionen eller
blændværket at dø ud, på grund af manglende næring, fordi den
berøves opmærksomhedens »nærende kraft«. Hele historien om
sand emotionel kontrol findes i denne sætning. Den proces,
hvorved der opnås kontrol, er en af de sværeste perioder i disciplens liv og en af de længste set gennem tidens briller. Dette
må I være forberedte på. Det er især i denne tid vanskeligt at
beherske emotionerne på grund af den intense emotionelle tilstand, som den menneskelige familie befinder sig i, og den vidt
udbredte frygt og terror, som skyldes energien fra Den sorte
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loges adepter. Dette komplicerer helt bestemt jeres og alle disciples problem. Det har en tendens til at fremme et meget magtfuldt blændværk. Jeg beder jer derfor om at gå videre med mod,
glæde, forståelse og den yderste forsigtighed, og – på samme tid
– hurtigt.
Jeg vil også pointere, at alle sande disciples hensigt er at stå
ved deres gruppebrødres side i kærlighed og forståelse. I kan
regne med denne kendsgerning. Jeg vil også forsikre jer om, at
jeres mesters beskyttende kærlighed omgiver jer, og at jeg ikke
på noget tidspunkt vil svigte jer … Men i sidste instans er kampen jeres.

IX. afsnit
Hemmeligheden bag alt meditationsarbejde i de tidlige stadier
ligger i evnen til at visualisere. Det er det første trin, som må
mestres. Disciple bør lægge vægt på denne proces, for i den
ligger i grunden evnen til at benytte imaginationens skabende
kræfter sammen med mental energi som et middel til at fremme
Hierarkiets mål og til at udføre den guddommelige plan. Alle de
nye metoder og fremgangsmåder med hensyn til meditation (som
hører den nye tidsalder til), må nødvendigvis rumme visualisering som et første trin af følgende grunde:
1. Visualisering er det indledende trin til at bevise den okkulte
lov, at »energi følger tanke«. Dette anerkender alle, som er
interesserede i okkulte studier, naturligvis i teorien. En af de
opgaver, som disciple stilles overfor, er at erhverve sig faktuel viden om dette. Billedlig visualisering (som er en fast del
af arbejdet i mange esoteriske skoler) er ganske enkelt en
øvelse i at fremme evnen til at visualisere. I de disciples
arbejde, som skoles til indvielse, må dette ydre aspekt af
visualisering give plads for en indre proces, som er det første
skridt hen imod styring af energi. Visualisering af billeder har
det formål, at aspiranten fokuseres i hovedet i et punkt midtvejs mellem hypofysen og pinealkirtlen. I dette område tegner
han billeder og maler scenerier og erhverver sig derved evnen
til at se i helhed og i detalje det, som han ønsker, og som han
har til hensigt at arbejde for. Visualisering af, hvad man
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kunne kalde en »styret proces«, finder sted på mere fokuseret
vis og i området direkte omkring pinealkirtlen. Pinealkirtlen
bliver da centrum for et magnetisk felt, som aktiveres – i
første omgang – af visualiseringens kraft. På dette sted opsamles disciplens energi og styres bevidst til et af centrene.
Denne fokuserede tanke frembringer uundgåelige virkninger
i det æteriske legeme, og derved bringes to aspekter af den
skabende forestillingsevne i aktivitet.
2. Visualiseringsevnen er det formbyggende aspekt ved den
skabende imagination. Processen falder i tre dele, som nogenlunde korresponderer med den skabende proces, som guddommen selv følger:
a. Indsamling af kvalificeret energi inden for en indflydelsessfære.
b. Fokusering af denne energi under tankens kraft, det vil
sige i et punkt i nærheden af pinealkirtlen. Energien er nu
fokuseret og ikke spredt.
c. Udsendelse af denne fokuserede energi ved hjælp af en
billedskabende proces (ikke ved en viljehandling på dette
tidspunkt) i en vilkårlig ønsket retning – det vil sige til
visse centre i en bestemt rækkefølge.
Denne proces med styring af energi kan blive en åndelig
vane, hvis disciple vil begynde at gøre det langsomt og gradvist. I begyndelsen kan visualiseringsprocessen synes besværlig og nytteløs, men hvis I holder ud, vil I opdage, at den med
tiden bliver ubesværet og effektiv. Dette er en af de vigtigste
måder, som en mester arbejder på. Det er derfor af fundamental betydning, at I begynder at mestre denne teknik. Den har
følgende trin:
a. En proces med indsamling af energi.
b. En proces med fokusering.
c. En proces med distribution eller retningsgivning.
Disciplen lærer at gøre dette inde i sig selv og senere at lede
energien (som er valgt specielt og i overensstemmelse med
omstændighedernes krav) til det, som ligger uden for ham
selv. Dette er for eksempel en af fremtidens vigtigste helbreKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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delsesteknikker. Den benyttes også af mesteren til at vække
disciplen til visse bevidsthedstilstande, men dem har I intet at
gøre med.
3. Evnen til at visualisere korrekt er en helt specifik metode til at
forvisse sig om det, der er sandt, eller det, der er falsk. Det er en
udtalelse, som er vanskelig for jer at forstå. Visualisering er
helt bogstaveligt brobygningen mellem det emotionelle eller
astrale plan og det mentale plan og er derfor personlighedens
modsvarighed til bygningen af antahkaranaen. Astralplanet,
personlighedens andet aspekt, svarer til treenighedens formbyggende aspekt, det andet aspekt. Den skabende imagination
»forestiller sig en form« gennem evnen til at visualisere, og
sindets tankeenergi giver denne form liv og retning. Det giver
hensigten en konkret form. Derved konstrueres en forbindelse
eller en linje af energi mellem sindet og det astrale vehikel, og
det bliver til en tredobbelt linje af energi, når disciplens sjæl
gør brug af denne skabende proces på en planlagt og konstruktiv måde.
Denne visualiseringsproces og brug af imaginationen eller forestillingsevnen udgør de første to trin i den aktivitet, som kaldes
opbygning af tankeformer. Det er med disse selvskabte former –
som legemliggør åndelige ideer og guddommelig hensigt – at
mestrene arbejder, og hvorigennem hierarkisk hensigt tager form.
Derfor, mine disciple, er det væsentligt, at I begynder at arbejde
på denne måde, velovervejet og langsomt, og at I benytter den her
nævnte information konstruktivt og skabende. Tidens nød er stor
og tiltager, og målrettet arbejde til det yderste er ønskeligt.
Indvielsens mål fremhæves af mestrene over for alle deres
disciple, og de er rede til at give den fornødne instruktion. Jeg vil
minde jer om, på dette tidlige stadium, at kun det, som I ved i jer
selv, og erfarer bevidst i jer selv, har betydning og udgør sandheden for jer. Det, som bliver fortalt af andre, endog af mig, tjener
intet vitalt formål undtagen at forøge og bekræfte en allerede
kendt sandhed, eller at skabe illusioner eller ansvarlighed, indtil
det enten forkastes eller erfares af jer i jeres egen bevidsthed.
Forstår I, hvad jeg mener?
Indvielse kan her defineres som et øjebliks krise, hvor bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring. Sjælens krav
og mesterens forslag kunne opfattes, som om de var i konflikt
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med tid og rum, fokuseret i personligheden eller det lavere
menneske. I vil derfor i denne situation opleve et vældigt træk
imellem modsætningernes par. Spændingsfeltet eller selve fokus
for anstrengelsen findes i disciplen, »som står ved midtvejspunktet«. Vil han respondere og reagere bevidst på det højere træk og
gå videre til nye og højere områder for åndelig erfaring, eller vil
han falde tilbage i tidens og rummets blændværk og ind i det
personlige livs trældom? Vil han stå i en statisk rolig tilstand, i
hvilken hverken den højere mulighed eller det lavere træk vil
påvirke ham? En af disse tre tilstande må karakterisere ham og
må følge efter en vaklende og usikker oplevelse, hvori disciplen
svinger mellem de højere og lavere beslutninger. Det er ved
denne proces, at mesteren præsiderer. Han kan intet gøre, fordi
det er disciplens eget problem. Han kan kun forsøge at bestyrke
sjælen i dens ønske ved sin målrettede tankes kraft. Personligheden kan heller intet gøre, for på dette tidspunkt er både det
fysiske legeme og det astrale vehikel automater, der beredte
afventer disciplens afgørelse, når han fungerer i sit mentallegeme. Kun disciplen kan fungere på bevidsthedens mentale plan på
dette stadium. Når han gør dette, da er terningerne kastet. Enten
bevæger han sig fremad mod lysets dør, hvor mesteren tager
hans hånd, og nærværelsens engel bliver magtfuld og aktiv på en
måde, som det ikke er muligt for mig at beskrive for jer, eller
han falder midlertidigt tilbage ind i det lavere menneskes livsbetingelser. Blændværk og maya hviler over ham på ny, og tærskelens vogter stiller sig mellem disciplen og lyset fra den åbne dør
og genoptager sin aktivitet. Enten vågner disciplen pludseligt op
til en bredere forståelse af virkeligheden og en dybere forståelse
af planen og hans rolle i den, eller »jordens slør« lukker sig over
hans hoved. Visionen blegner, og han vender tilbage til et liv
som et almindeligt menneske, sandsynligvis i resten af den
inkarnation, hvor muligheden blev tilbudt ham. Skulle han
imidlertid gå fremad gennem den åbne dør, da vil åbenbaringen
vare ved (alt efter den indvielse som bliver mulig), tillige med
dens følgevirkninger. Åbenbaringen vil ikke være åbenbaringen
af muligheder. Det er en håndgribelig oplevelse, som resulterer
i fremkaldelse af nye kræfter og evner, og erkendelse af nye
mønstre og områder for tjeneste. Disse kræfter er betinget af
fortidens udvikling, og tilstedeværelsen af disse evner, samt
friheden til at »bevæge sig inden for Hierarkiets grænser«, som
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rækker langt ud over, hvad han kunne have drømt om, bliver
hans. Nye hierarkiske kontakter er nu mulige for ham; nyt ansvar
lægges på hans skuldre, og nye »magtfulde områder« står til
rådighed for ham til anvendelse i verdenstjeneste.
I har ofte hørt, at guruen eller læreren i østen ville undervise
sine disciple ved hjælp af vink og antydninger. Hvis I har læst
og studeret Indiens gamle skrifter (og hvem har i vore dage ikke
læst blot nogle af dem?), vil I have observeret, at disse antydninger falder i to kategorier:
1. Antydninger om personlig karakter i forhold til virkeligheden
og forberedelse til indvielse.
2. Antydninger om guddommens enhed og menneskets forhold
til en konstateret og opnået enhed.
Til disse blev senere føjet undervisning om den skabende proces,
da Gud skabte verdenerne, og meget om energi og udvikling af
centrene (laya-yoga, som er den tekniske benævnelse). Disse fire
undervisningslinjer var praktisk taget alt hvad der blev givet, og
hele den tilbudte undervisning var af en eksoterisk karakter. I
kan se, at den i grunden var forberedende, og at skolingen til
indvielse var så dybt skjult i den betoning, som blev lagt på
relationen mellem guru og discipel, at den ikke fandt udtryk i
ord, og derfor ikke på nogen måde blev åbenbaret. De få mulige
symbolske hentydninger og betydninger er blevet undersøgt, og
den lærde esoteriker har allerede udtømt disse informationskilder.
Det, som jeg stiler efter, er at bringe læren endnu et skridt
udad og gøre det eksoterisk, som mesteren belærte sine disciple
om i gamle dage, hvor fundamentale sandheder om universel
bevidsthed til en vis grad blev forstået af disciplen, og hvor det
specielle også med et godt resultat blev udført på rette sted og på
rette måde af disciplen. Den gamle regel gælder stadig, at al sand
esoterisk undervisning begynder med det universelle og slutter
med det specielle; dette må I altid huske på. Det er min vanskelige opgave at omskrive disse hidtil uskrevne regler til nutidigt
sprog og symbolske former. Meget af det, som er givet ud siden
H.P.B. stred og kæmpede, har været sandt, inklusive information
om indvielse. Meget har været urealistisk og sørgeligt forvrænget.
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Når en neofyt som det første ansøger en mester om den skoling, som er nødvendig forud for indvielse, hvad ville I da tro
var mesterens problem? Jeg antager, at mesteren kender sin
discipel godt, er overbevist om hans oprigtighed og om det
hensigtsmæssige i hans anmodning. Jeg antager også, at I erkender, at den såkaldte »anmodning« er kvaliteten af det levede liv,
den tjeneste, som ydes, og tilstedeværelsen af et oplyst sind –
oplyst gennem et vist mål af sjælskontakt.
Mesterens problem er at lære ham stabilisering af relationen
mellem sjæl og legeme, således at der efter ønske kan etableres
kontakt mellem dem. Det astrale legeme udgør ingen hindring af
betydning, og gennem sjælskontakten kan der let skabes en
relation til Hierarkiet, dets hensigt og ressourcer. For det andet
angives energiens art og dens forstandige anvendelse gennem en
integreret personlighed.
Det er vigtigt, at I alle forstår én ting før I påtager jer at arbejde sammen med mig. Det er, at i en discipelgruppe som denne
har de fleste allerede taget den første indvielse og er ved at blive
forberedt til en af de senere indvielser. Der er ikke noget overraskende i denne udtalelse eller nogen speciel grund til opstemthed
eller særlig glæde. Et stort antal af verdens aspiranter udviser –
gennem deres levende åbenhed for åndelige spørgsmål, gennem
intensiteten af deres aspiration og deres kamp for at være gode,
selvopofrende og víse, at den iboende Kristus lever i dem og er
til stede i deres hjerter. Indvielsen med »åndelig forankring på
det fysiske plan« (som fødslen i Betlehem, den første indvielse
til tider kaldes), har tusinder allerede gennemgået, og de fortsætter oprigtigt og målbevidst fremad på vejen. Jeg vil minde jer
om, at der kan gå mange, mange liv mellem første og anden
indvielse – lange, lange mellemstadier af stille og næsten umærkelig vækst. I er på ingen måde enestående eller langt foran
verdens senioraspiranter. Heri ligger grund til opmuntring og
ydmyghed. Det er naturligvis ikke min hensigt at udtale mig om,
hvem der bliver forberedt til en bestemt indvielse. Det er noget,
som hver enkelt af jer må opdage for sig selv. Det er et
spørgsmål om indre orientering og ikke et spørgsmål om ydre
information.
Her ønsker jeg at omtale et punkt, der vedrører de første tre
indvielser. Dette er, at de altid nødvendigvis må tages i det
fysiske legeme og på det fysiske plan, for således at bevidne den
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indviedes bevidsthed gennem sind såvel som hjerne. Det er et
punkt, som ikke betones ofte nok, og som til tider benægtes.
Jeg vil også gerne med al den klarhed og styrke, som jeg har
til min rådighed, påpege den tvingende nødvendighed for ydmyghed og dens stadigt tilbagevendende tilkendegivelse. Jeg
hentyder ikke til et mindreværdskompleks, men til en justeret
sans for rette proportioner, som udstyrer dens besidder med et
afbalanceret syn på sig selv, sin ansvarlighed og sit livs arbejde.
Dette vil, når det er til stede, sætte ham i stand til at se sig selv
og sine tilbudte muligheder med samme grad af lidenskabsløshed. Alle disciple, og blandt dem jer selv, har utvivlsomt spekuleret på deres egen og på deres meddisciples status og rang på
vejen. Dette er trods alt både naturligt og menneskeligt. Nogle
af jer er for ydmyge i en personlig forstand, men ikke i den
sande ydmygheds forstand. Dermed mener jeg, at I er så bange
for stolthed og store ord, samt en overvurdering af jeres evner,
at I ser bort fra realiteterne og forklejner jeres sjælskraft. R.S.U.
er et sådant tilfælde og har behov for ydmygt at vandre i det
åndelige liv, hvilket forudsætter en korrekt erkendelse af sted og
mulighed, og ikke denne konstante betoning af hendes manglende evne til at leve op til fordringerne. Hun skylder min gruppe
af disciple og mig at se sig selv, som hun virkelig er – en discipel under forberedelse til en bestemt indvielse og med megen
visdom til sin rådighed. W.D.S. lider af et mindreværdskompleks, som driver ham til at påtvinge andre sin personlighed, og
som udtrykker sig i en subtil, åndelig jalousi over for dem, der
præger sig i hans bevidsthed som nogle der er ham åndeligt overlegne. Han har brug for at acceptere sig selv, som han er, at være
taknemmelig over, at der findes dem, som garanterer ham muligheden for fremtidig udfoldelse, fordi de allerede har nået mere end
han, og dernæst at glemme sig selv, når han accepterer discipelskabet og er så aktiv i sand tjeneste, at han ikke har tid til uophørligt at sammenligne sig selv med andre.
Sand ydmyghed er baseret på kendsgerninger, på vision og
på tidspres. Jeg giver jer her et vink og vil bede jer om at tænke
dybt over disse tre grundpiller for en højere personlighedsholdning, som må fastholdes og bevises forud for hver indvielse. Jeg
vil minde jer om, at der altid må være ydmyghed i den sande
visions nærvær.
Dette eksperiment, som jeg foretager, har sine farer; disciple110
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ne i en mesters ashram på de indre plan kender en del til deres
meddisciples status, men de bringer ikke altid denne viden med
ind i hjernebevidstheden. Dette er i høj grad en beskyttende
faktor, for de ville ikke kunne betros en korrekt håndtering af
denne viden på det fysiske plan. De kunne være overdrevent
kritiske over for en meddiscipel, som midlertidigt ikke levede op
til sin indvielses mål. De kunne være subtilt jaloux eller urimeligt selvnedvurderende. De kunne behandle disciplen, som er
foran dem på indvielsesvejen, som om han var overordnet og
adskilt, og kunne derigennem komplicere hans problem og hans
bestræbelse. De kunne miste en sans for proportioner med hensyn til selve indvielsen, dens processer og dens stadier, og dette
ved at træde en anden kæmpende meddiscipel for nær eller at
misforstå ham. Faldgruberne er mange, og jeg beder jer om at
være på vagt. Pas jeres eget liv og jeres egen opgave. Spekuler
ikke over status hos andre disciple i min gruppe, som er jeres
nære medarbejdere og deltagere i mit eksperiment. Opdyrk den
ydmyghed, som er baseret på forståelse og vision, og tjen ad
denne vej verden, jeres meddisciple og tjen også mig – som jeres
vigtigste forbindelsesled til Hierarkiet.
Jeg har ofte pointeret, at en discipel kendes på sin indflydelse
i sine omgivelser og en indviet på sin verdenstjenestes brede
virkefelt. Hvordan kan det være, at kun nogle få af jer (ikke alle)
karakteriseres af en sådan tjeneste og resten af jer er af relativ
ringe betydning i verdensanliggender? Der er adskillige forhold,
som kunne forklare dette. Først og fremmest kan en discipel
blive indkaldt til at arbejde visse karmiske forbindelser igennem
og til at opfylde bestemte forpligtelser af meget gammel oprindelse og derved »rydde bordet« for en mere fuldstændig og
ubrudt tjeneste for menneskeheden på et senere tidspunkt. Dette
forekommer ganske hyppigt mellem første og anden indvielse.
Til tider kan en discipel udføre så effektiv en tjeneste på de indre
plan, endog i større målestok, og alligevel vil der ikke være
noget bevis for dette på det fysiske plan undtagen i skønheden
af det levede liv. Andre kan være i færd med at lære særlige
teknikker for psykologiske relationer og for energidistribution
og kan have viet et bestemt liv til at lære disse esoteriske videnskaber. Et liv er kun et kort øjeblik i sjælens lange cyklus. Den
sande discipel vil aldrig falde tilbage på de nævnte årsager som
alibi for manglende indsats. Jeg vil erindre jer om, at verdenKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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sindflydelse alene ikke altid indebærer discipelskab. Der er
mange grupper – velkendte og magnetiske – som i deres centrum
har en eller anden dominerende personlighed, der ikke nødvendigvis er en discipel.
I forbindelse med denne gruppe af mine disciple og med dette
eksperiment, som jeg foretager, er det nødvendigt, at I når det
punkt i gruppeerfaring, hvor I ikke er så intenst optaget af jeres
egen udvikling, status og tjeneste. I har alle behov for at lære at
decentralisere jer selv, således at det arbejde, som skal gøres,
bliver den vigtigste faktor. Når dette er tilfældet, da vil den
intense selvoptagethed, som er udtryk for et bestemt aspekt af
personligheden, en eller anden karaktersvaghed, et eller andet
kært mål eller en eller anden fysisk betingelse, høre op. I vil
finde kultiveringen af »guddommelig indifferens« (som jeg har
fortalt jer om adskillige gange) til stor hjælp i forglemmelsen af
det lille selv. Dette træder ofte så stærkt i forgrunden (af vane),
at det lukker af for det højere selv. Det trænger sig ind mellem
disciplen og mesteren og forhindrer kontakt med hans meddisciple og gør derved effektiv tjeneste umulig.
Der er endnu et punkt, som jeg ønsker at tage op sammen med
jer, således at der kan blive fuld forståelse. Der kommer perioder
i en discipels liv, hvor det synes, som om der ingen kontakt er
med mesteren og som om alle forbindelser, i det mindste midlertidigt, er afbrudt. Når det vedrører accepterede disciple, vil jeg
gerne understrege, at en sådan afbrydelse ikke er mulig. Okkult
set kan det ikke lade sig gøre, og mesterens kærlighed til disciplen gør det igen umuligt. Der findes kun én tilstand, som kan
resultere i afbrydelse, og den opstår, når disciplen bevidst og
med overlæg, gennem en meget lang tidsperiode, selv forårsager
den. En mester tillader ikke uden videre en discipel at komme
ind i sin gruppe, og har han én gang gjort dette, så er situationen
fra mesterens side uigenkaldelig. Enhver forsinkelse i fremskridt, og enhver endelig løsrivelse beror udelukkende på disciplen. Der kan forekomme en midlertidig suspension af kommunikation, som kan vare livet ud. Det er imidlertid ikke lang
tid, set ud fra sjælens synsvinkel. Det er kun et kort glimt af
ringe betydning på sjælens lange vej. Det tårner sig op som stort
og vigtigt i personlighedslivet, men i sjælens evige nu betyder
det blot, at der er en mulighed til stede, som kan gribes eller
ikke.
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Jeg har derfor været jer nær, og med mellemrum har jeg iagttaget, hvordan livets tidevand skyller over jer; jeg har bemærket
jeres fremskridt og jeres forsinkelse. Jeg har set jeres gode resultater, og jeg har set jeres fejltagelser. Dette gør jeg ved at iagttage
pulseringen af jeres lys – ikke ved at se på detaljerne i jeres hverdag. Det er ikke berettiget i denne krisetid, og som følge af disciples evolutionære udvikling vil det aldrig igen blive berettiget.
I er stadig inden for min gruppeaura, inden for min ashram. Jeres
position bestemmes af jer selv og ikke af mig. Der eksisterer til
tider noget, som minder om en pulsering i forholdet mellem lærer
og elev – en tilbagetrækning og en tilnærmelse, hvor det gælder
disciplen på prøvevejen og en urokkelig og forventningsfuld
indstilling fra lærerens side … Når de udsving, der præger kontakten, er forsvundet, og eleven er stabiliseret og bliver et »punkt
af energi, som støt kommer nærmere«, da bliver han en accepteret
discipel. Nogle disciple i min gruppe er ved at stabilisere sig;
nogle er ved at trække sig tilbage; nogle få nærmer sig, og jeg
følger med interesse, hvorledes deres lys tager til og tager af.
På nuværende tidspunkt er der behov for mobilisering af
enhver discipel, og når jeg siger »nuværende tidspunkt«, mener
jeg nutiden og de næste halvtreds år. Denne mobilisering indbefatter en fokusering af disciplens energier, hans tid og hans
ressourcer for menneskeheden. Det kræver ny forpligtelse til
tjeneste, en helliggørelse af tankelivet (kan I fatte hvad dette
ville betyde, mine brødre) og en selvforglemmelse, som ville
udviske alle stemninger og følelser, alle personlighedsbegær,
uvilje, forurettethed og al smålighed i forbindelse med jeres
medmennesker. På det fysiske plan ville det betyde en fuldstændig tilpasning af det aktive ydre liv, således at hele livet ville
blive en fokuseret aktiv tjeneste. Jeg vil bede jer om at studere
den nævnte formulering og anvende den som et åbenbaringens
lys, således at I kan vide, hvori jeres mangler består, og hvad I
skal gøre.
I fortiden har jeg givet jer megen information, hjælp og opmuntring. Den er stadig jeres eje, og det ville gavne jer meget,
hvis I brugte nogen tid på at genkalde den. Gør i dag en ny
begyndelse – ikke for jeres egen skyld, men for at hjælpe en
verden i nød. Glem jer selv.
Arbejdets pres har i den seneste tid været meget tungt for mig.
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tuationen. Det har krævet stor anstrengelse fra Hierarkiets side
at forhindre et fuldstændigt sammenbrud af den menneskelige
civilisations struktur, som den eksisterer på nuværende tidspunkt. Det sunde fundament, som er en del af denne struktur, må
reddes. Det kan blive nødvendigt, at alt andet må opgives.
Meget bidrager til denne træghed, som i dag synes at påvirke
mange af verdens disciple, som nu burde være aktive i tjeneste og
hjælpsomhed. Dette gælder også jer. Presset fra krigstilstande og
bekymring over jeres egne, personlige anliggender har fortrængt
meget af det, som jeg kunne sige og allerede har sagt, fra jeres
sind. En af de første lektioner, som de, der forberedes til indvielse
må mestre, er den vanskelige dobbelte indstilling, som tillader
den rette personlighedsaktivitet og interesse i personlighedens
anliggender, og som alligevel på samme tid ikke tillader noget
personligt at gribe ind i det subjektive åndelige liv, den tjeneste
og den skoling, der gives som forberedelse til indvielse. Med
tiden vil jeg forsøge at bygge bro mellem de gamle teknikker og
de nyere metoder for oplæring ved at anvende en del af de gamle
teknikker – som nu bliver lidt forældede – og videregive de vink,
som vil få jer til at forstå naturen og formålet, samt de metoder,
hvormed accepterede disciple bliver belært om indvielsesprocessen.
Frem for alt vil jeg sige: Prøv at genvinde jeres tidligere
åndelige stræbens og selvdisciplins glød. Hvis I aldrig har mistet
den (skønt mange disciple har), så forsøg at tvinge inspirationens energi til at arbejde effektivt, således at den kommer til
udtryk i en bestemt handling på det fysiske plan. Hvordan –
spørger I nu, mine brødre? Ved at forøge udstrålingen af jeres
lys i verden gennem kærlighed og meditation, således at I fremstår som en ledestjerne for andre i livets mørke nat, som i dette
århundrede synes at have sænket sig over menneskeheden.
Forsøg at være mere kærlige end I tidligere har troet det muligt,
således at andre – forkomne og gennemisnet af livets hændelser
og den menneskelige tilværelses nuværende rædsler – kan vende
sig til jer for at få varme og trøst. Det, som jeg og alle, der er
tilknyttet Hierarkiet, søger at gøre i denne desperate krisesituation, er at finde dem, der er pålidelige kilder for levende energi,
for gennem dem at udsende den kærlighed, styrke og det lys,
som verden behøver, og som den skal have, hvis denne storm
skal rides af. Jeg beder jer om at yde mig og menneskeheden
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denne tjeneste. Jeg beder ikke om noget spektakulært, men det
vil kræve en voldsom anstrengelse fra jeres sjæls side, hvis I skal
respondere tilstrækkeligt. Jeg beder ikke om noget, som er
umuligt. Jeg vil erindre jer om, at det fysiske legeme og hjernens
apati, følelsesnaturens inerti, samt sindets oplevelse af magtesløshed, når det bliver konfronteret med så store problemer, vil
søge at hindre jer.
Igen viser jeg jer vejen, og igen venter jeg. Vil I intensivere
jeres indre liv og således opnå den kraft, som vil sætte jer i stand
til, på samme tid, at leve som et virkningsfuldt menneske og som
en levende kærlig sjæl? Det er etablering af kontinuitet i denne
dobbelte proces, som I nu har allerstørst behov for. Det vil føre
til fusion, personlighedens koordinering og en stærkt forøget
effektivitet. Mange disciple er ikke unge, og tankens og følelseslivets indgroede vaner er ikke lette at nedbryde. De skal imidlertid nedbrydes, og I må ikke føle nogen uvilje. Personlighedens
rytmer er stabiliserede og udgør jeres mindste modstands vej. I må
skære tværs igennem dem og derved forme livets kors, hvorved
vanskelighederne i jeres tilværelse vil øges. Resultaterne vil blive
nye rytmer af skønhed.
Til dem, som befinder sig i lidelsens flammehav (og de er
mange) af smerte, bekymring og sorg – jeg ser det overalt omkring mig og prøver at stå stabilt i centrum af det hele – siger
jeg: Det, som kommer til syne, er ikke altid det, som det i virkeligheden er. Det, som sønderriver og nedbryder personlighedens
liv, er ofte den befriende faktor, hvis det forstås rigtigt. Det, som
vil bryde frem, når lysets kræfter er trængt igennem verdens
mørke, vil vidne om den udødelige menneskeånds natur. Til jer
alle siger jeg: I er omgivet af min kærlighed og ashramens aura,
hvis centrum jeg er, står som en mægtig værnende mur omkring
jer og omkring alle, der kæmper for det rette. Se til, at I kæmper.
I kan derefter, hvis I vil, fornemme denne kærlige beskyttelse.
Hvis I vil, kan I hver dag sætte jer i forbindelse med jeres mester. Vi er hverken blinde eller udeltagende. Vi ved imidlertid,
at der findes værre onder end død og smerte. Vi ved, at dette er
tidspunktet for menneskehedens største mulighed, og hvis mennesker kan gå sejrrigt gennem dette stadium og (ved deres egen
sjæls styrke) kan overvinde dette særdeles nærværende onde, da
vil menneskehedens udvikling blive fremskyndet i en grad, der
ikke var anset for mulig. Det vil føre til en frigørelse, ved egen
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hjælp og ved eget initiativ. Dette betyder ligeså meget i menneskehedens liv, som det betyder i den enkelte discipels liv. Den
chance og mulighed må ikke fratages mennesket. De vundne
åndelige og evige værdier er af langt større betydning end denne
midlertidige smerte.
Hvor lidt I end måtte erkende det, når I tænker på os i vore
såkaldt sikre opholdssteder, så giver evnen til at identificere sig
med alt, hvad verden i dag rummer af smerte, samt sensitiviteten
hos dem, der sammen med Hierarkiet er forbundet med menneskehedens ulykkelige tilstand, deres opgave – at stå rede – der
indebærer den højeste grad af åndelig smerte. De forstår dybderne i menneskehedens reaktion. De begriber og forstår, for de er
ét med alle mennesker. Dette indebærer en langt større forståelse, end I kan forestille jer, og det kan kun udtrykkes fyldestgørende ved ordet »identifikation«. De har brug for den pålidelige støtte fra alle deres disciple, den stabile kærlighed, den loyale
holdning, den urokkelige respons på menneskelig nød, som vil
tillade dem med større lethed, at bære den tunge byrde, som
menneskelig karma har pålagt dem, og som de frivilligt bærer.
Vil I give dette? Vil I hjælpe vort arbejde på enhver tænkelig
måde, både som personligheder, der har viet sig til tjeneste, og
som sjæle, der går den oplyste vej? Menneskehedens behov for
kærlighed og lys, Hierarkiets behov for kanaler og for dem, som
vil arbejde under vejledning på jorden, kan kalde alt det frem,
som I har at give, og kan fremkalde jeres sjæl (den eneste sande
belønning, som disciplen søger) i magt og kærlighed. Dette vil
ske for jer, hvis I vil glemme det lille selv.
At jeres viden må forvandles til visdom, og visionens øje må
lede jeres livsprocesser og alle jeres forehavender, dette er ønsket (dybt i mit hjerte) for alle og enhver af jer.
Jeres mester, ven og lærer
TIBETANEREN
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ANDEN DEL
Personlige anvisninger til disciple
Af Tibetaneren
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Personlige anvisninger til disciple
Til B.S.D.
November 1931
MIN BRODER:
Følgende vil jeg sige til dig: Spild ikke tiden med at se tilbage på
de år, som er tilbragt med okkult arbejde, ej heller i febrilsk
forventning om de kommende få år med okkult arbejde under
min vejledning. Tidsfaktoren har måske optaget for megen plads
i dine tanker, min broder, og i det foreliggende arbejde må fremtidens udviklingsmuligheder glemmes. Du bør glemme formsiden i meditationen, for din intuition må nu vågne. At arbejde
uden binding til resultater er for alle disciple en svær lektie at
lære, men den er umagen værd. Mine specielle anvisninger til
dig vil derfor kunne føre til momentan overraskelse, men senere
vil du se baggrunden for dem. De er som følger:
For det første: Fjern al form fra dit meditationsarbejde og sid
i fuldstændig stilhed med din opmærksomhed fokuseret på
kærlighedens herre – som er sjælen. Stabiliser dine tankeprocesser (noget, som ikke er vanskeligt for dig) og ophør derefter med
at anvende sædtanken. Lyt og stræb opefter. Afslut hver meditation med at sende kærlighed ud til alle væsener. Denne
udstrømmende tanke er den store frigører, og alle i denne discipelgruppe, som jeg søger at skole, har behov for at blive befriet
fra et eller andet. For dig er det frigørelse fra form i dit tjenestearbejde. Du vil vide, hvad jeg hentyder til.
For det andet: Indstil alle åndedrætsøvelser indtil tidspunktet
for fuldmånen i maj. Du har fulgt dem i flere år og har brug for
en pause. Naturen udvikler sig og gør fremskridt gennem cyklisk
aktivitet og cyklisk hvile, og indtil jeg kan lede dig fremad til
den næste udvikling, ønsker jeg, at du får hvile fra mentalt pres
og endda fra den hengivenhed, som har styret meget af dit liv.
Indtil maj, koncentrer din tanke, din meditation og din tjeneste
på væren og se, om ikke belønningen er stor. Sæt ikke spørgsmålstegn ved dette forslag, men find – i tanken om væren – din
vej ind til det livets center, hvorfra alt okkult arbejde bliver
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udført. At blive pålagt at være er en ære, min broder; det vil på
dette tidspunkt føre dig længere end intellektualisering, pranayama og den stærke længsel efter åndelig fuldkommenhed, som er
din enestående guddommelige kvalitet og på visse måder din
største forhindring. Jeg er her for i en cyklus at undervise dig
efter bedste evne, og jeg forbereder dem, som responderer, til
tjeneste i den næste livscyklus. Du er derfor velkommen til at
stille mig spørgsmål, såfremt du ikke forstår de givne formaninger, og jeg vil besvare dem. Du vil finde denne linje af mere stille
aktivitet vanskelig i begyndelsen, for dit sind og dit liv er velorganiseret, men lev indtil maj i enkelthed, stå fast i åndelig væren
og elsk alle væsener. Senere vil jeg skitsere den træning og den
åndedrætsøvelse, som for mig synes at være vejen for dig. Forstå,
at du får en midlertidig pause, hvor du ophører med alle de aktive
øvelser fra mere end tredive års aspiration og stræben, således at
en rolig rytme kan opnås. Senere kan en ny struktur af kundskab
bygges på årenes opsamlede viden, og en ny og højere rytme
pålægges. Hjernecellerne har brug for hvile, for der er et vist
omfang af mental træthed til stede.
Juni 1933
Du har fulgt min anmodning, min broder, og jeg formoder, at du
nu ser årsagen bag min undervisningsmetode for dig. Din sjæls
kærlighedsaspekt er til en vis grad blevet frigjort, omend der
stadig findes noget af den indre higen efter et ydre resultat, som
hindrer dig på erkendelsens vej. En ting vil jeg minde dig om, og
dette vil måske besvare nogle af dine spørgsmål. Jeg betragter
min discipelgruppes præstation ud fra den gennemsnitlige gruppevirkning og ikke så meget ud fra dens enheders fremgang eller
ikke-fremgang. Resultater og fremgang må desuden blive synlige, lidt efter lidt, efterhånden som de manifesteres. Det første
område, der blev fokuseret på, var de mentale niveauer. Dér er
du ikke selv i stand til at bedømme, om der er fremgang eller
manglende fremgang, for du har endnu ikke udviklet mental
vision. Jeg fortæller dig, at gruppen allerede eksisterer og fungerer på disse niveauer, og det er meget. Dens tone lyder, og
dens indflydelse er ved at blive organiseret. Den vil i de næste
få år også organisere sig på de astrale niveauer, på det emotionelle plan, og du må gøre dig klart, at dér er alle former i fare for
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at bukke under for den store illusion. Disse år vil derfor blive
kritiske for gruppelivet, og det må omhyggeligt tages i betragtning. Ingen i gruppen må tillade sig at blive fanget i blændværkets spind.
Alt dette fornemmer du, min broder, og det skulle således
antyde dit fremskridt i subjektiv sensitivitet. Senere vil en gruppeforbindelse blive etableret, og et grupperesultat blive opnået,
som vil vække opmærksomhed i menneskenes verden. Spild
ikke tid i bekymring over det forbløffende resultat. Det må
uundgåeligt komme, hvis den brændende aspiration hos hver
enkelt af jer, samt evnen til at blive ved til stadighed næres.
Du kan nu genoptage en mere aktiv meditation og en åndedrætsøvelse, som jeg vil give dig. Søg i din meditation, at holde
hele processen i hovedet og husk, at problemet for dig er at blive
en »udadvendt hjertetype«, i stedet for at være, som du er, »en
indadvendt hovedtype«. Derfor er din vej til frigørelse kærlighedens vej, og kærlighedens tone bør farve hele din meditation.
Fortsæt derfor med at følge alle anvisninger omhyggeligt, idet
du husker på, at jeg for dit vedkommende søger at undgå enhver
betoning af formsiden. Temaet for din meditation kan opsummeres i følgende sætninger:
»Jeg forpligter mig til kærlighedens vej. Jeg kræver af min
sjæl, at jeg, ånden i formen, skal virke som kanal for barmhjertighed og som et instrument for kærlighed, indtil jeg
kender mig som selve kærligheden. Jeg er den kærlighed.
Med ren hensigt tjener jeg. Denne kærlighed og tjenesteiver skal nære mine medmenneskers aspiration. Til dette
forpligter jeg mig – fuldt bevidst.«

Din gave til denne gruppe af meddisciple er den flammende,
dynamiske, tjenesteivrige aspiration, som er den åndelige kvalitet for den sjette stråle, der behersker din personlighed.
Juni 1934
MIN BRODER:
Det er et år siden, at jeg gav dig bestemte instruktioner, og tiden
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er nu kommet, hvor visse afgørende ændringer kan foretages.
Hjertets udvikling har gjort gode fremskridt, og hjertecentret er
mere levende end nogensinde. Du er ved at vågne til bevidsthed
om din broders reaktioner og kan langt lettere identificere dig
med dem. Ser du ikke, min broder, hvordan du tidligere levede
så meget i bevidstheden, som er fokuseret i sindet, at din broders
problemer var langt mere betydningsfulde end han selv? Er du
ikke blevet klar over, at din mentale evne til at forstå hans situation interesserede dig mere end hans foruroligede sjæl? Erkender
du ikke også, at dit dybe ønske om at finde mesteren og have en
tydelig kontakt med ham skyldes intellektuel tvivl? Tilfredsstillelsen af dine mentale længsler efter at få mestrenes eksistens
bekræftet og at bestemme din egen position på udviklingsstigen
var – på det tidspunkt – stærkere end din kærlighed til menneskeheden og til tjeneste. Denne tilstand er nu stort set afhjulpet,
og enhver tænkning i de gamle baner er på sin vis mere tankens
tilbagefald end et skridt tilbage på fremskridtets vej.
Al vækst er cyklisk, og man gør fremskridt fra trin til trin som
på en spiral, og dette medfører altid en (tilsyneladende) gentagelse af éns skridt. Det er imidlertid en illusion.
Jeg ønsker i dag at give dig en åndedrætsøvelse, som vil blande
og sammensmelte energierne fra centrene over mellemgulvet. Du
har ikke nødig at gøre dig nogen tanker om centrene under mellemgulvet. For at jeg kan vide, om du forstår dette arbejde, og for
at dine brødre i gruppen kan have udbytte af din erfaring, vil jeg
bede dig om at skrive et indlæg om denne tredelte åndedrætsøvelse … Jeg vil bede dig om at forklare formålet og hensigten med
denne øvelse og at iagttage dens virkning, mens den giver liv til
dit vitale og psykiske legeme …
Januar 1935
MIN ACCEPTEREDE BRODER:
Jeg ønsker, at du bemærker min tiltaleform. Jeg kan benytte den
nu, fordi du selv har nået et stadium – som du længe har tragtet
efter – hvor du ved, at du er på det accepterede discipelskabs vej.
Jeg kunne ikke tidligere kalde dig således, fordi den ydre erkendelse af den indre status (såvel som af indre bevidsthedstilstande, som er et andet navn for den samme tilstand) altid må komme indefra disciplens egen natur. Vi, lærerne, har kun lov til at
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sætte anerkendelsens segl på denne kendsgerning bagefter. Du
har i mange år arbejdet aktivt på det mentale plan, både med og
i dig selv og også med de mange, hvis liv du tillades at komme
i berøring med, og hvis vejleder du er på prøvestadiets vej. Der
har alligevel altid været en vedvarende brændende længsel efter
en mere emotionel og sensitiv kontakt og efter en forøget hjerteaktivitet. Dette opnår du nu, og som et resultat af de to foregående års arbejde (for du begyndte først at ændre dit fokus i slutningen af 1932) er du begyndt at forbinde hoved og hjerte. Når
dette er gennemført ved hjælp af viljens aktivitet, og når det
udtrykker sig rent praktisk i tjeneste, træder et menneske ind på
discipelskabets vej. Han kan da finde sin vej ind i en af de stores
grupper forudsat, at der findes en ledig plads. Dette skete i dit
tilfælde, og du ved det selv, og jeg kan derfor hilse dig som min
accepterede broder.
Jeg søger at foretage ændringer i din åndedrætsøvelse samt i
dit meditationsarbejde, og jeg vil i forbindelse med begge områder bede dig om at holde øje med resultaterne og, når de seks
måneder er gået, notere gennemsnittet af resultaterne, eventuelle
fænomenale virkninger og vækst i bevidstheden, som du med
sikkerhed føler kan spores tilbage til disse øvelser. Virkningerne
i dit tilfælde bør spores i den psykiske bevidsthed. Det er i denne
del af dit væsen, at der findes en grad af tilbageholdt vækst. Den
mentale spænding igennem tredive år har været sådan, at de
psykiske kræfters frie spil er blevet hæmmet.
Du har en alder og en mental stabilitet, som vil gøre det
sikkert og gavnligt, hvis du – under min overvågning – søger et
vist mål af psykisk udfoldelse. Men vi vil gå langsomt frem ad
denne vej, min broder. I de kommende seks måneder vil vi
ganske enkelt følge metoden for en generel psykisk »rensning«
eller renselse ved hjælp af de syv dynamiske eller elektriske
åndedrag (som jeg vil instruere dig i) udsendt ved hjælp af en
viljeshandling. Disse vil gennemstrømme hele dit væsen og
bevirke en generel stimulering, som vil resultere i en mere almen
sensitivitet. Bemærk derfor din respons over for den indre bevidsthed og før i det næste halve år en særdeles omhyggelig
åndelig dagbog, idet du noterer enhver psykisk hændelse og
noterer alle de gange, hvor du telepatisk stiller ind på det, der
behøves, eller tænker på dem omkring dig, idet du nedskriver
enhver tilsyneladende udvidelse af den almindelige sansebeKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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vidsthed og endog noterer de ting, som for dig synes spekulative
og uden virkelig betydning. Den skelnende erkendelse er for dig
det umiddelbare mål. Lær dig selv at kende ved at skrive, ikke
om dine længsler og aspirationer, men om din vækst i sensitivitet. Søg at stille mere bevidst ind på dine gruppebrødres bevidsthed. Din dagbog vil interessere andre og være en garanti for dig
selv og for din egen indre udvikling.
Du har gjort virkeligt fremskridt, min broder, men du har
imidlertid kun beredt jorden. Forbered dig i resten af dit liv på
fremtiden. Arbejd på udvikling af større psykisk respons på
selve livet og på den indre opmærksomhed, som vil få dig til at
reagere på behov som et velfungerende redskab. Det vil være en
psykisk tilstand, som kan bevirke en identifikation med andres
reaktioner og en mental stabilitet, som vil sætte dig i stand til at
arbejde som en sjæl. På denne måde vil du lære at benytte dig af
den kundskab, der er opnået psykisk, og at tjene med øget effektivitet.
Senere vil jeg (hvis du gør fremskridt med sensitivitet) oplære
dig i psykometriens kunst, men tiden er endnu ikke moden til
dette.
At lyset fra din sjæl og lyset, der udstrømmer fra mesterens
gruppe, må gennemstrømme dit hjerte og fylde dit liv med energi, det er tanken, som mit hjerte rummer for dig.
Juni 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
I dag søger jeg at foretage en ret indgående analyse af dine
psykiske centres tilstand – fra solar plexus og opefter. Du
gennemgår en dobbelt proces af psykisk ubundethed og på
samme tid psykisk udfoldelse. Du må huske, at faserne for
ubundethed er mange og forskellige. Nogle af dem indebærer en
løsrivelse fra verden af ydre sansemæssig tilknytning, eller de
kan indebære (som i dit tilfælde) en midlertidig og relativ løsrivelse fra verden af intellektuelle kontakter. Dette er en ubundethed, der er baseret på en indre holdning, og ikke på nogen ydre
betingelser eller forhold. Denne udvikling finder sted for at
afrunde og berige dit psykiske og emotionelle liv. Der er en reel
fare for den oprigtige studerende i den vidt udbredte mentale
holdning, der anser emotionernes verden og den sensitive re124
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spons på subtile psykiske fænomener som et tilbageskridt. Det
kan (og gør det ofte) markere en vej, der er fuld af psykiske
katastrofer. På samme tid kan det antyde en nyligt vågnende
respons og en sensitiv bevidsthed over for andre aspekter af det
guddommelige liv, som – på deres sted og gennem den rette
anvendelse – er ligeså guddommelige og nødvendige og udtryk
for guddommelighed som et hvilken som helst mål af den hengivne.
Disciplens psykiske liv er en bestemt del af hans åndelige
udtryk. Det er kun, når det er ukontrolleret, overbetonet og
overvurderet, at det ikke er ønskværdigt. Det er en forhindring,
når det misbruges eller sættes i stedet for andre former for guddommeligt udtryk. Da frembringer det det, som er uønsket og
nedsænker disciplen i blændværkets og illusionens verden. De
psykiske evner er værdifulde hjælpemidler i tjeneste, når de
udvikles på rette måde og anvendes fornuftigt. De kan udvikles
uden risiko af det menneske, som er mentalt polariseret og korrekt orienteret imod tjeneste.
Du er uden tvivl overrasket over, at du er den første, som jeg
har valgt af denne særlige gruppe af disciple til at blive forberedt
til psykisk arbejde. Min begrundelse er, at under dit reserverede
ydre og din stærke mentale polarisering findes et magtfuldt
psykisk legeme på et relativt højt udviklingsniveau. Du har
aldrig benyttet det i det nuværende liv, men det blev bragt til sit
nuværende niveau i tidligere liv. Så stærke har dine psykiske
tendenser været, at din sjæl i dette liv valgte at afbalancere og
afrunde din personlighed ved at lægge vægt på det mentale
aspekt. Det var imidlertid dine fortidige psykiske forbindelser,
som førte dig ind i den organisation, hvis arbejde du i nogle år
har støttet – en organisation, hvis arbejde hovedsageligt udføres
på de psykiske og astrale niveauer. Dette burde for dig være et
bevis på det rigtige i min påstand.
Psykisk udvikling, når den ikke har sin oprindelse i solar
plexus, må etableres gennem den rette kontrol over ajna-, hjerte-,
strube- og solar plexus centret af det åndelige menneske, som
har sæde i hovedet. Ajnacentret er i dit tilfælde ganske lidt vakt.
Det er roligt og drejer langsomt. Hypofysens aktivitet er derfor
lidt under det normale. Solar plexus centret er vakt, men du har
kun givet det ringe opmærksomhed som et middel til kontakt, og
først i de to sidste år er du begyndt at indordne det under hovedKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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centret, og dette er sket ved at udvikle barmhjertighed. Strubecentret er i en letargisk tilstand, men kan let vækkes til aktivitet,
og hjertecentret er hurtigt ved at udfolde sig. Således, broder fra
gammel tid, kan vi betragte følgende tilstand, som jeg vil vise dig
i en tabel:
Hovedcentret.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajnacentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strubecentret.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hjertecentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solar plexus centret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40% vakt
15% vakt
60% vakt
50% vakt
75% vakt

Du ser således, at det center, som for øjeblikket bør modtage
mest opmærksomhed, er ajnacentret. Vort problem er at vække
det og at sætte dets to hovedaktiviteter i bevægelse. Disse to er
i dit tilfælde:
1. Dets evne til at projicere tankeformer.
2. Dets kapacitet til at fungere som et organ for clairvoyance.
Jeg vil bede dig om at udføre den følgende åndedrætsøvelse hver
dag forud for dit meditationsarbejde. Du kan udføre denne øvelse to gange dagligt, men ikke mere, for den er særdeles magtfuld. Det vil snart forøge det uvirksomme ajnacenters vibrationsaktivitet. Såfremt hovedpine eller spænding sætter ind, så stop
arbejdet en dag eller to og fortsæt derefter. Bevar altid iagttagerens holdning og se ikke efter resultater. De vil komme, men
til at begynde med vil kun jeg være i stand til at lægge mærke til
dem.
Min broder, de næste to år stiller dig over for mange indre
prøver og indbefatter opnåelse af den subtile sensitivitet over for
lærerens stemme, som vil sætte dig i stand til at arbejde med
større lethed på livets subjektive side. Jeg har efterprøvet oprigtigheden i din hensigt, og i mange år har du opmærksomt vendt
dit ansigt mod lyset. Men, min broder fra gammel tid, du har
gået vejen usmidigt og ikke med den smidige lethed, som forhindrer træthed, og som er adelsmærket for den trænede atlet – for
det er, hvad disciplen burde være. Du har set behovet for at tjene
og har erkendt det tjenesteområde, som for dig er det rette sted
at sætte ind, men du har ydet denne tjeneste på en ubevægelig og
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krystalliseret måde og har alt for ofte været overdrevent objektiv
og ikke tilstrækkeligt opmærksom på muligheden. Du har tjent
ud fra en streng pligtfølelse, men du må nu lære at tjene med den
kærlige spontanitet, som overvinder al modstand. Den sande
discipels fleksibilitet og den udfarende ånd, som frembringer
den magnetiske tjener, må være dit mål. Din magnetisme og din
udstråling må øges. Dette vil ske, når du fra bestræbelsen efter
at udvikle og manifestere guddommelighed bevæger dig ind i
den mere fremskredne tilstand, som finder sit udtryk i ordene, at
»stå fast i åndelig væren«. Der kan også i dit liv komme (således
som det gør i alle sande tjeneres liv) et mellemstadium eller en
oplevelsescyklus, som midlertidigt kan bryde din nuværende
indflydelsesrige cyklus, men dette vil kun være en forberedelse
til større kraft og intensivering i tjeneste.
Vedrørende din meditation, min broder, gå da over til meditationen, efter at du har udført åndedrætsøvelsen, idet du begynder
dit arbejde på så højt et stadium som muligt. Vælg en sædtanke
for hver måned efter eget ønske, og før en fortegnelse over dem,
du vælger … Tænk dybt over den legemliggjorte idé, og før dine
tanker fremad, videre og opad (vælg det ord, som for dig rummer størst mening), indtil du når så abstrakt et stadium, som det
er dig muligt. Når du ikke kan komme videre og er trådt ind i
den abstrakte verden, forbliv da afbalanceret i tanken og hold
sindet vedvarende i lyset, så længe du kan. Iagttag dine tankeprocesser, når du gør dette, og bemærk alt, hvad der er nyt, eller
specielt de intuitive indtryk, som du måtte registrere i denne
ventetid. Før en nøjagtig optegnelse over de ideer, som måtte
opstå i dit sind, og skriv dem hver dag ned i din åndelige dagbog.
Som afslutning på denne instruktion, min broder, vil du huske
på, at den ensomme vej også er den oplyste vej. Ensomhed er en
illusion, som søger at modarbejde den tjenendes anstrengelser.
Det er et blændværk, som alvorligt kan svække den sande vision.
At du må gå vejen i fred og lys, og at styrke i tjeneste må blive dig
til del, det er mit hjertes ønske for dig.
Januar 1936
Jeg ønsker ikke at ændre dit arbejde for de næste seks måneder,
for dig min meddiscipel. I juni 1935 skitserede jeg hele dit
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meditationsarbejde. Din vækst med hensyn til forståelse har
været reel, omend ajnacentret hidtil har modstået indsatsen. Det
væsentligste resultat har været en intensivering af hjertecentrets
aktivitet, men dette vil efterhånden udøve en refleksvirkning på
ajnacentret. Ethvert af de centre, som er nært forbundet med
visse af de større endokrine kirtler, men på samme tid ikke er
tilknyttet et stort organ (såsom hjertet eller maven), udvikler sig
langsommere og er bedre beskyttet i udviklingsprocessen end de
centre, som er nært forbundet med et større fysiologisk organ.
For eksempel er thymuskirtlen forbundet med hjertecentret og
bugspytkirtlen med solar plexus centret. Samtidig kan den energi, som strømmer gennem disse centre, ledes ind i visse større
organer som fx hjertet og maven. Når disse centre derfor stimuleres eller udvikles, rummer de langt mindre fysiologisk fare end
dem, der ikke således er relaterede. Ajnacentret er relateret til
hypofysen, men der er ikke nogen stor fysiologisk organisme,
dvs. et organ til at lede den energi bort, som kontaktes. Det
æteriske væv er derfor på dette sted særligt forstærket, og centrets aktivitet udvikles langsommere. Dette er interessant og
beroligende. Det er gennem antydninger som den ovennævnte,
at den virkelige undervisning bliver givet.
Derfor, min broder, fortsæt fremad i samme retning som tidligere antydet, indtil jeg giver dig din næste instruktion. Studer nøje
de antydninger, som du og dine meddisciple har fået.
Juni 1936
Der findes to tanker i mit hjerte i forbindelse med dig, min
broder, samt to praktiske ting, som jeg har tænkt at sige dig. Jeg
beder dig om at bemærke den omhyggelige formulering i denne
sætning, fordi den har undervisningsværdi for jer alle sammen.
Før jeg fortæller dig, hvad disse to tanker er, vil jeg gerne give
dig nogle rosende ord, selv om jeg ved, at du ikke har noget
behov eller ønske herom og ligeledes ved, at du med bestemthed
altid søger at virke under din egen sjæls tilskyndelse og inspiration. Du arbejder og tilpasser dig kravene, ikke ud fra nogen
specifik idé om at behage mig endsige at udvirke en yderligere
integration af dig selv i gruppen af dine meddisciple, men ud fra
en pligtfølelse og en sans for den rette aktivitet. Ikke desto mindre vil jeg gerne rose dig for din urokkelige kvalitet – en urokke128
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lighed som du bevarer uanset mange psykiske skuffelser, om jeg
så må sige og det faktum, at der kun kommer ringe ydre respons
på din vedvarende indsats. Du søger at holde øjnene borte fra dig
selv og ganske enkelt at gøre det, der skal gøres, og som du er
blevet tilskyndet til at tro er vejen for dig – såvel som for alle
sande disciple.
Min broder, for år tilbage søgte du med større iver efter gode
resultater af din aktivitet. Nu er du ligeså aktiv, men du er villig
til at se bort fra resultaterne. Dette er kun godt. Jeg vil imidlertid
fortælle dig, at der er resultater, og måske kan de begynde at
blive synlige i dit sind. Jeg kan antyde to resultater for dig, og
jeg vælger de to med overlæg, fordi de har relation til mig og til
dit arbejde med mig, din lærer og din ven. Først og fremmest har
jeg accepteret din indtræden i min egen gruppe i teknisk forstand, og du er nu en accepteret discipel (chela) i min gruppe …
For det andet har jeg fortalt dig og dine brødre, at jeg er ved at
forberede dig til indvielse.
Jeg minder dig om disse to kendsgerninger af følgende grunde: Du må træde ind i din næste aktivitetscyklus med fast hensigt, klar vision og aldrig svigtende opmærksomhed over for
kendsgerningerne. Du afsluttede en arbejdscyklus i sidste måned
ved tidspunktet for fuldmånen i maj. Du går nu ind i en ny cyklus. Jeg vil bede dig om hele tiden at fastholde dette i tankerne
og gå fremad til friere tjeneste, større forståelse og en dybere
indsigt. Du har lagt et stabilt fundament.
De to tanker, som kommer til dig fra mit hjerte, kan opsummeres som følger. Bemærk, at disse tanker kommer fra mit
hjerte og forslaget fra mit sind. Heri findes et vink i relation til
dit fremtidige arbejde for dem, som venter på din hjælp i deres
åndelige liv.
1. Du må arbejde mere målrettet og med større selvtillid som en
accepteret discipel. Hvad mener jeg med dette udsagn? Jeg
mener, at du bør arbejde i erkendelse af, at du – som følge af
denne definitive accept – er forbundet med Hierarkiet af
mestre, og derfor skal også kvaliteten af den hierarkiske
tjeneste for menneskeheden finde sit udtryk ved og gennem
dig. Hvad er denne kvalitet? Visdom, som udtrykker sig intelligent gennem kærlighed. Du bør reflektere over dette udsagn.
Din tjeneste er altid intelligent (i allerhøjeste grad), for du har
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megen viden som resultat af gammel erfaring og dybe tanker
og studier i dette liv. Denne viden må imidlertid omsættes til
visdom gennem en levende kærligheds dynamiske kraft. Jeg
vil ikke bruge flere ord på at udtrykke denne tanke. Den
sætning burde give dig meget stof til eftertanke.
2. Den anden tanke, som kommer til dig fra mit hjerte, er at
tilskynde dig til at huske på, at chelaskab (discipelskab) indebærer ansvar, og at dette ansvar udvikles gennem lidelse.
Dette fører uundgåeligt til ubundethed. Den proces, der er
knyttet til ubundethed, vil skride fremad for alle i gruppen og
må nødvendigvis indebære vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan medføre en ubrudt strøm af mindre problemer,
således at ubundethed uophørligt vil farve dit liv i tjeneste, dit
liv i hjemmet og dine kontakter i verden. Dette kræver måske
en højere kvalitet af tro og mod, end drastiske renselser gør
det. Men jeg frygter ikke for dig, min broder på vejen. Du har
en tro af hærdet stål, som intet kan bøje. Husk imidlertid på
at der, når kærlighedens strøm modarbejdes, kan forekomme
en midlertidig forkvakling af din natur. Du vil forstå, hvad
jeg taler om, og denne sætning giver dig et nødvendigt vink.
Lad kærligheden strømme gennem dig, og alt er godt.
De forslag, som jeg vil fremsætte, hviler på tidligere instruktioner. Siden juni 1935 har vi arbejdet på at opnå et teknisk resultat,
og det er et resultat, som størstedelen af den fremskredne menneskehed endnu ikke har opnået. Det er vækkelsen af ajnacentret.
Det, du behøver mest, og det, som vil vække dette center til
brugbarhed, er – for dig – evnen til at visualisere.
Den anden ting, som vil integrere din natur og forøge din
magnetiske og åndelige brugbarhed, ligger i udvikling af den
skabende imagination eller forestillingsevnen. Hvordan skal
dette gøres? De to er tæt forbundet med hinanden. Visualisering
og den skabende imagination eller forestillingsevne er beslægtede. En stor del af dit problem i dette liv (når det vedrører din
esoteriske udvikling) vil blive løst, når du forstår disse to bedre,
og når disse to kræfters spil frembringer en indre tilpasning hos
dig, en omstilling og eksternalisering af dit subjektive liv. Vil du
tænke dybt over denne sag, min broder?
Januar 1937
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MIN BRODER:
Det glæder mig, at du anser dig selv for at være sensitiv over for
min vibration, for det er du. Men ikke så ofte, som du tror. Det
er så let for aspiranter at forveksle anden stråle vibrationen,
således som den udtrykker sig gennem en anden stråle gruppe,
som min discipelgruppe er det, med min individuelle vibration.
Disciple må træne sig op til at kunne skelne eller genkende:
1. Vibrationen fra anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Vibrationen fra mesteren M. eller mesteren K.H., såfremt de
skulle benytte sig af en stråle vibration med henblik på stimulering af en gruppe.
3. Min vibration, som naturligt er stærkt farvet af anden stråle.
4. Vibrationen fra en anden stråle gruppe, som er en samling af
alle toner og klange fra disciplene i gruppen.
5. Vibrationen fra fremskredne anden stråle disciple. Denne kan
til tider forveksles med min.
6. Vibrationen fra sjette stråle grupper, som responderer på en
anden stråle vibration. Deres arbejde ligger overvejende på
det astrale plan og kontaktes relativt let.
En gennemtænkning af det ovenstående kan tilkendegive noget,
som har værdi for dig. Mærkværdigt nok repræsenterer du og
din meddiscipel B.S.W. de to yderpoler i denne proces med
teoretisk erkendelse. I erkender begge en vis kontakt, alligevel
er B.S.W. mere sensitiv over for min vibration, end du er. Han
mister imidlertid meget ved at pålægge sig upersonlighed over
for denne vibration. Du mister meget ved til tider at være for
sikker.
I forbindelse med dette, at sanse eller fornemme vibration, er
det værdifuldt at huske på, at al sansning naturligt og normalt er
en astral eller en emotionel reaktion. Når jeg betragter min
gruppe, er jeg imponeret (ja og til dels morer jeg mig) over de
anstrengelser, som nogle af jer – især du – lægger for dagen for
at afvise emotionel eller astral sensitivitet. Nogle af jer godtager
den, men anser den for uønsket; andre betragter den som noget,
der skal ignoreres eller som ikke skal udtrykkes. Kun få af jer,
hvis nogen overhovedet, ser på astrallegemet som et guddommeligt udtryk for virkeligheden med dets klare og specifikke anvenKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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delser.
Disse spørgsmål, som jeg har indpræget jeres sind, er i deres
natur det, som man kunne kalde »catch« spørgsmål, dvs. spørgsmål, der rummer en fælde. Det astrale legeme er – på rette tid og
sted – af ligeså reel værdi, formål og nytte som sindet. Det tjener
til at relatere de højere indtryk til de lavere, og du kan ikke
registrere min vibration i den fysiske hjernebevidsthed uden
gennem meditation. Du kan være opmærksom på min vibration
på sjælens plan, og din mentale bevidsthed kan indpræges af
den. Men, hvis ikke det emotionelle vehikel, sanselegemet, også
er aktivt i den rette forstand (negativt over for sanseverdenen og
modtageligt over for mentale indtryk), så vil dette indtryk ikke
blive registreret i hjernen eller den vågne bevidsthed.
Meget af hvad du omtaler i de skriftlige meddelelser eller
artikler om dette emne, handler om den virkning, som dit liv og dit
arbejde har på andre gennem din håndtering af de kræfter, som
disciple må lære at arbejde med, og som er udbytterigt og til
virkelig gavn for andre, idet de studerer dem og iagttager de
fremkaldte reaktioner. Det er imidlertid af værdi at notere sig de
forskellige reaktioner, som fremkaldes når:
1. Du arbejder med dem, som står under dig på vejen, dvs. med
dem, som er gennemsnitsmennesker, eller dem på prøve, som
betræder vejen for første gang. Du har meget at gøre med
denne type mennesker. Er deres indflydelse på dig den mest
ønskelige?
2. Din relation til dem, som er dine ligemænd på vejen, og dem,
hvis vibration okkult »neutraliserer« din, eller er »parallel i
intensitet«, og som følgelig, (som bevis på deres status) ingen
praktisk reaktion fremkalder hos dig, bortset fra en følelse af
velvære eller kammeratskab.
3. Din anerkendelse af dem, som er foran dig på vejen, som kan
– hvis de vælger det – fremkalde hos dig eller forårsage i dig
en kraftig respons.
Vi begynder at befatte os med de mere okkulte finheder i vort
arbejde og dem må du være forberedt på. Dine artikler og dine
svar på de spørgsmål, som er stillet dig, vedrører hovedsageligt
dit arbejde i forbindelse med dem, der åndeligt står under dig.
Hvad med dem, der åndeligt står lige med og over dig? Læs igen
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spørgsmålene og dine svar i dette lys, og se hvilken respons, der
nu vækkes i dig. På Atlantis' tid måtte den indviede af femte
grad bevise den rette brug af emotion dvs. følelse. I denne ariske
tid må den indviede af anden grad fremvise dette. Er du, min
broder, rede til at sige, at dette bevis kan tilvejebringes?
Du trådte ind i dette gruppearbejde som et resultat af alvorlig
og oprigtig søgen, gamle karmiske bånd, mange spørgsmål, som
fravristede respons fra din sjæl, og med den ret, der tilkommer
den forpligtede tjener, som havde arbejdet vedholdende og alene
i mange år. Du tilførte denne gruppeaktivitet visse umiskendelige værdier og visse ligeså umiskendelige svagheder – som alle
gruppemedlemmer har gjort det. Min opgave er at bruge disse
værdier i gruppen og at hjælpe dig med at opgive svagheder …
Jeg vil derfor bede dig om at tænke over dette mens du står fast
som sjælen på den smalle, knivskarpe vej mellem modsætningernes par – dine værdier og dine svagheder – og iagttager dem
med fuldstændig ubundethed. De okkulte sætninger, hvormed
jeg ønsker at udtrykke dit problem og dets løsning er følgende:
»Magneten svinger, og mens den svinger, kan den ikke
berøre de bedende hænder, der rækkes frem efter hjælp.
Den svinger op i den høje himmel, holdt af sjælen – ophøjet og frygtløs – hvis vilje er fast, hvis øjne er klare, hvis
hjerte langsomt åbner sig for en fjern lyd – en lyd af smerte og sorg, af svaghed og uro.
Magneten falder ned blandt de mange gribende hænder.
Den forsvinder ud af syne. Forstyrrelse indfinder sig.
Sjælen, hvis ophøjede øjne har skuet verdens fjerne horisonter, trækker sit åsyn tilbage. Begge øjne er fokuserede
på den kaotiske gruppe af dem, der søger sandheden. Sjælen søger efter magneten, men ser den ikke, for den er
skjult i mange menneskers former. Sjælen stiger ned og
går jordens vej og ikke sindets veje. Den fjerne horisont
forsvinder. Visionen opstår umiddelbart foran øjnene; det
øjeblikkelige tager pladsen for det, som har været fjernt.
Og på dette selv samme sted, kommer magneten igen til
syne.«
Juli 1937
MIN BRODER:
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Mentallegemet er i dit tilfælde behersket af femte stråles energi.
Dette er en karakteristisk tilstand, som forvolder mange vanskeligheder i dit liv. Det er mentalt betinget hos alle aspiranter og
derfor den overvejende årsag til deres ikke-magnetiske adfærd,
idet jeg anvender dette ord i dets psykologiske betydning. Jeg vil
minde dig om, at det at være ikke-magnetisk på dit udviklingstrin betyder, at du, (selvom du har et vist mål af sjælskontakt)
ikke kan udstråle det sjælsliv til andre som du gerne vil, for dit
dominante femte stråle mentallegeme (strålen for konkret videnskab, som du ved) er isoleret, afskærmet og har en naturlig
tendens til den skelnen som fører til adskilthed. Det modsatte er
også tilfældet. Andres stråling kan lukkes ude, deraf kommer din
manglende evne til at registrere telepatiske indtryk. Værdien af
et femte stråle sind er imidlertid stor, for det betyder et ivrigt og
nyttigt sind og (tænk over det) en åben dør til inspiration.
Det astrale eller emotionelle legeme er betinget af sjette stråle
for hengivenhed eller idealisme, men dette kan med stor lethed
overføres og transformeres under indflydelse af anden stråle for
kærlighed-visdom. I dette liv er det din opgave at gøre dette
muligt, således at du i det næste liv kan besidde et astrallegeme,
der er betinget af anden stråle. Din evne til trods forhindringer
at gå fremad for at nå dit ideal er din enestående kvalitet, en
kvalitet, som til sidst vil føre dig til dit mål. Din største vanskelighed på dette tidspunkt er dit femte stråle sind. Er det ikke
sandt, min broder?
Du har et tredje stråle (strålen for intelligent aktivitet) fysisk
legeme. Dette er hovedsageligt styret i det indre af dit femte stråle
sind. Igen ser du her dominansen af denne type energi, der udtrykkes gennem dit redskab. Dine stråler er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . .

Tredje stråle for aktiv intelligens.
Sjette stråle for hengivenhed.
Femte stråle for konkret videnskab.
Sjette stråle for hengivenhed.
Tredje stråle for aktivitet.

Denne analyse burde kaste meget lys på dit problem, for du vil
bemærke dominansen af den tredje hovedstråle og den sjette
understråle for hengivenhed.
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Januar 1938
MIN BRODER:
Tidligere har jeg over for dig antydet den synsvinkel, ud fra
hvilken jeg personligt bedømmer gruppens kapacitet og vækst,
og set ud fra den vinkel glædes jeg ved det fremskridt du har
gjort. I løbet af de sidste få år har jeg mange gange talt til dig
med åbenhed og endda med tilsyneladende hårdhed. Dette har
jeg gjort i en bestræbelse for at opildne dig til en mere målrettet
reaktion på din sjæls stærke tilskyndelse og på denne måde
fjerne de to faktorer, som har blokeret det frie samspil, der skulle
eksistere mellem din sjæl og din personlighed. Jeg har altid kun
antydet. Mine forslag udtrykker jeg ikke altid så tydeligt, for det
er mit mål til hver en tid at fremkalde dit højere selvs aktivitet og
derigennem at frembringe den rette form for lydighed. Hvad er
disse to faktorer?
1. En livsaktivitet, som, omend den er nogenlunde afbalanceret
af det arbejde, der udføres i min gruppe, ikke desto mindre
havde en restriktiv virkning som ikke var i stand til at fremkalde de højeste kræfter hos din sjæl. Du har forsøgt at imødegå denne situation og at højne den generelle tone, men det
er ikke let for en enlig discipel at modvirke vibrationen fra en
magtfuld astralt polariseret gruppe. Ved du hvad jeg her
refererer til?
2. En livstilbøjelighed til depression, som du overraskende har
fjernet ved fornægtelse og en vedvarende holdning til det at
tjene. Den har ikke desto mindre kompliceret dit livsmønster
og på samme tid været en af dine største læremestre.
Denne livserfaring har givet dig store resultater, og du vil træde
ind til den næste cyklus for ydre eksistens med meget, som du
kan trække på, og med mange afklarede livsrelationer, som du
har bearbejdet i denne specielle inkarnation. Hvad har været din
største vinding i dette liv?
For det første, at tyngdepunktet i dit liv ændredes fra det ydre
objektive arbejde til de indre subjektive realiteter. For at kunne
opnå dette blev du inkarneret i restriktive og begrænsende omgivelser, således at der ikke skulle være en ydre dominerende og
hindrende tiltrækning; du var derfor fri til at koncentrere dig om
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

135

de indre realiteter. Du har stort set haft udbytte af denne erfaring,
og din subjektive orientering er stabiliseret på en korrekt basis.
Nu står der kun en større tilpasning og et større offer tilbage.
Dit problem er, som du ved, at udvirke denne tilpasning uden at
forårsage materiel lidelse hos dem, der er afhængige af dig.
For det andet har du orienteret det astrale legeme mod højere
værdier og impressioner og har gjort det med succes, således at
din emotionelle sensitivitet over for andre nu er et betydeligt
arbejdsaktiv. Den sensitivitet ønsker jeg, at du udvikler til endnu
større nytte ved vækkelse af hjertecentret og en fornyet interesse
i hjertets vej. Til dette formål vil jeg i denne personlige instruktion give dig en meditation, som jeg beder dig om at følge, indtil
du hører nærmere.
For det tredje har du i dette liv forladt prøvestadiets vej og er
trådt ind på det accepterede discipelskabs vej og har der gjort
gode fremskridt. Tiden og din egen styrke har tilsammen været
tilstrækkelige til at føre dig et langt stykke frem mod målet, og
dette tror jeg, at du er begyndt at forstå – til tider til din egen
overraskelse. En erkendelse af kendsgerningerne – de åndelige
og subjektive kendsgerninger – er en del af den nødvendige
skoling for alle disciple. Erkendelse af en kendsgerning på det
fysiske plan kræver ikke en sådan skoling i sensitivitet. Erkendelse af åndelige realiteter kræver både skoling og en klart
formuleret udtryksmåde.
Det sidste år har ikke været let for dig, min broder. Du har lidt
på mange måder, det ved du selv, og jeg har set det, men det har
ingen andre. Jeg har stået hos dig og har iagttaget og til tider
styrket dig, når og hvor jeg kunne, og to gange er det klart lykkedes for mig at hjælpe dig. Ved du, i hvilke situationer det
skete? Oplæring i at registrere den tilbudte og modtagne hjælp
er til tider af værdi for disciple af din type, og derfor påpeger
jeg, hvad jeg forsøgte at gøre. Jeg ønsker, at du i det kommende
år arbejder på at vænne dig til min vibration. Det vil forøge din
subjektive sensitivitet. Det er den sande værdi eller varige gevinst.
I forbindelse med de okkulte sætninger, jeg gav dig for et år
siden, og som jeg lovede at drøfte med dig, kan de efterfølgende
sætninger vise sig at have værdi. Din vigtigste lektie i dette liv
har været udvikling af evnen til at respondere på den fjerne lyd
af menneskelig smerte. Dette har jeg refereret til med ordene
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»det langsomt åbnende hjerte«. Af to grunde har dette hjertets
respons ikke været let for dig at udtrykke. Den ene kendsgerning
er, at du i dit sidste liv overbetonede intellektet og derfor kom
ind i inkarnation med en tilbøjelighed til mental polarisering og
en deraf følgende uengageret holdning med hensyn til menneskelig indfølingsevne og sympatisk kontakt. Den anden er en
underbevidst erkendelse af, at hvis du »steg ned til de ulykkelige
veje for menneskelig sympati«, ville du blive i stand til at identificere dig med dine brødre og tage del i deres smerte, hvilket du
ville opleve som yderst trist. Dette bevirkede, at du i dine tidlige
år holdt dig borte fra folk og førte dig til at dvæle på tankens
plan – ubundet, ophøjet og isoleret. I de seneste ti år har alt dette
ændret sig. Omend du nu ikke føler dig så tilpas med dig selv, så
er du åben for andre og sensitiv over for dem på en sand og ægte
måde.
Dernæst den erkendelse, at »begge øjne må fokuseres på den
menneskelige verdens smerte«, støt og roligt er ved at blive din.
Du lærer, at kun i sand selvforglemmelse (forglemmelse af
sjælens mål, såvel som af alle personlighedsmål) vil du finde en
virkelig fuldbyrdelse, og at menneskeheden er af langt større
betydning end det enkelte menneske. Som Den gamle kommentar siger: »Fokuseringen er nu sand og virkelig, for begge øjne,
det venstre og det højre, er vendt mod menneskenes veje, og
således ses sandheden tydeligt.«
Dernæst kommer vi til ordene »det, som er fjernt, forsvinder
af syne, og den umiddelbare nutid træder frem.« En af de vanskeligste opgaver, som en discipel møder, er at ombytte den
abstrakte vision, der varsler fremtidens herlighed og belønning
med den øjeblikkelige pligt og det umiddelbare mål, og at forstå
øjeblikkets åndelige værdier, som findes i forgrunden af det
daglige liv. Jeg kan huske den tid, min broder, hvor du havde
svært ved at identificere dig med øjeblikkets problem, så optaget
var du af Hierarkiet, dets medarbejdere og planer og af din
relation til den usete mester. Muligvis har du i den rette tilpasning, som det er lykkedes for dig at etablere, glemt den tid for en
fjern og vanskelig stræben. Men det har jeg ikke. Du er nødt til
at tabe den fjerne åndelige mulighed af syne i nuets tjeneste.
Dette har du lært at gøre i ikke ringe omfang, udelukkende for
at opdage, at denne tjenestens og selvforglemmelsens vej bringer
dig ad en lang og trættende vej tilbage til os.
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Til slut, »således hersker igen det magnetiske liv.« Her er det
imidlertid ikke magnetismen fra sjælen på dens eget høje sted,
men den åndeliggjorte personlighed i den daglige jordiske kontakt. Det er til udviklingen af dette »magnetiske liv«, at jeg
opfordrer dig på ny – i resten af dette liv og de efterfølgende
cykler …
Januar 1939
Der har været mange spørgsmål i dit sind i de sidste få måneder
og megen mental modløshed, hvis jeg må sige det på den måde.
Samtidig har du stabilt holdt dig til den valgte vej og til dine
gruppebrødre. Du er imidlertid stadig under indflydelse af en
gammel tankeform og glemmer, at en af disciplens opgaver er at
frigøre sig fra disse fastholdende former. Denne tankeform får
dig til at forvente, ja endog kræve, resultater af en fænomenal
natur. Den tilskynder dig til at tro og til at kræve, at dine år med
hengivenhed, din personligheds energi og din astrale kraft (en
stærk kombination, min broder!) burde belønnes med en anerkendelse fra og en kontakt med et medlem af Hierarkiet. Du
forventer dette, ikke for at føle nogen personlig tilfredsstillelse
eller stolthed, men som en berettiget og rigtig belønning af
tålmodigt arbejde og sand okkult lydighed.
Alligevel, min broder, har du fået alt, hvad du har bedt om,
kunne du blot erkende det. Du ved, hvem jeg er, og følgelig er
den anerkendelse, som du har bedt om, blevet dig givet, og du er
bevidst om det, som du forberedes til af din sjæl, og gennem det
valgte gruppearbejde. Alligevel finder du i alt dette ikke nogen
glæde eller hvile. Skulle du ikke erkende sandheden af det, jeg
her fortæller dig, så vil jeg bede dig om at tænke dig om et
stykke tid, og måske vil en indre oplysning komme med tiden.
Gruppearbejde er ikke let for dig. Det er hårdt for en englænder at gøre sig fri af sin nationale overbevisning og forudfattede
meninger, ligesom det er for borgeren i alle højtudviklede lande.
Men i dette arbejde og på dit åndelige bevidsthedstrin burde
livserkendelsens evne til at omfatte udelukke denne tendens til
isolering. Dette må du stræbe efter, og for dig er grundtonen en
overbevisning om, at alle mennesker er brødre – noget som er
særdeles let at sige og teoretisk stå inde for, men særdeles vanskeligt at udtrykke som en levende faktor i éns liv.
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Vi vil frem over arbejde med åbenhed og med frihed, og jeg
– din mester og din ven – vil ikke undlade at tale frit, hverken
over for dig eller nogen anden i min gruppe.
Du vil erindre, at jeg gav dig megen tid til at tænke over de
stråler, som styrede forskellige aspekter og legemer hos hvert af
gruppemedlemmerne, og jeg er overbevist om, at en omhyggelig
analyse af det, som jeg har sagt, har gjort det muligt for enhver
af jer at kende jer selv og forstå jeres problemer bedre og i større
udstrækning. I dag søger jeg at angive de kraft-legemer, som de
to hovedstråler overvejende er fokuseret igennem, idet jeg minder dig om, at opgaven går ud på at relatere to energier og tre
kræfter på en sådan måde, at du i realiteten bliver en guddommelig manifestation. Lad mig her være helt præcis.
For det første: Din egoiske eller sjælsstråle fokuseres i og
gennem dit femte stråle mentallegeme. Dette har – som jeg
tidligere fortalte dig – givet dig dit klare mentale fokus, din
kritiske holdning og din isolation så at sige. Det er denne kombination, som altid har sat dig i stand til ad fornuftens vej at opnå
en tillid til rigtigheden i dine beslutninger og en forvisning om,
at dine specielle livsvalg og dine foretrukne omstændigheder er
korrekte og berettigede. Denne energi og kraft bliver samtidig
forstærket af den styrende kraft i dit fysiske legeme, som giver
dig en tredje stråle hjerne.
For det andet: Din personlighedsstråle fokuseres i dit
astrallegeme. Strålerne – tre, fem og seks – er dine styrende
faktorer. Dette giver dig hengivenhed og mental kontrol, og det
burde give dig en reel balance, men desværre er dette ikke tilfældet, fordi det mentale aspekt betones for meget, og du er bange
for hengivenhed. Det er din hengivenhed, som har ledet dig støt
i alle disse år og resulteret i din tjeneste i verden. Hvad har du
været hengiven overfor? Dette er et vigtigt spørgsmål, som du
kan besvare over for din sjæl.
Jeg spørger mig selv på ny: Hvorledes kan jeg til denne discipel formidle karakteren af hans problem? Jeg vil fremstille det
således. Din egoiske energi, der er fokuseret i dit sind, er til
rådighed for din personlighed og for det arbejde, som du tilstræber at udføre på det specielle område, hvor du tvinger dig selv til
at blive. Det burde være den omvendte vej, og personligheden –
med alle dens forenede kræfter – burde stå til sjælens rådighed.
Alle kræfterne i din lavere natur burde være til rådighed for det
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højere selv, som arbejder gennem et oplyst sind og en sensitiv
hjerne. Tænk over det. Intelligensens energi, og to intelligente
kræfter – sjælen, og sindet og den fysiske natur – tjener din
hengivne personlighed. Du skulle vende dette om, min broder,
og lade den intelligente sjæl styre din hengivne personlighed.
Her ligger dit problem.
Enhver discipels behov er altid at udvikle en tættere og mere
direkte samordning mellem sjæl og personlighed, og det er
derfor dit problem, selvom det for dig synes at være et elementært problem. Hvad du behøver at gøre er at fokusere energien
fra din sjæl i dit sjette stråle astrallegeme i stedet for i dit sind,
således at intelligent kærlighed kan være dit fremtrædende
kendetegn. Denne forandring vil bevirke visse ting for dig og i
dig:
1. Den vil skabe en midlertidig omvæltning i dit liv og derfor
naturligvis påvirke dit solar plexus, og fremkalde en virkelig
vanskelig periode.
2. Den vil overføre sjælens energi og sindets kraft til området
for emotion og sensitiv følende respons, og derved i høj grad
forøge din brugbarhed, men tillige øge »selve livets tyngende
smerte«. Dette er den smerte, som alle disciple uundgåeligt
må lære at leve med og lide under.
3. Den vil stimulere dine hjerneceller og aktivere mange hidtil
sovende celler, og derved sætte dig i stand til yderligere
tjeneste, som dog er helt forskellig fra den, som du er beskæftiget med nu. Den vil lede dig til at spørge, om dit nuværende
tjenesteområde for dig er et, der er formålstjenligt – og hvis
det er – hvad du skal gøre for at »ændre frøets beskaffenhed,
som skal sås der«. Du vil vide, hvad jeg refererer til, uden at
jeg uddyber det yderligere.
Det er dit problem. Hvorledes skal vi ændre dit egoiske fokus og
på samme tid sammensmelte dine to hovedstråler, således at
personligheden underordnes sjælen. For at fremme dette må
denne specifikke meditation følges …
BEMÆRKNING: Denne discipel samarbejder ikke længere med
den tibetanske mester, som giver ham følgende kommentar:
»Han har nået højdepunktet for dette liv. Yderligere instruktio140
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Til L.D.O.
November 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
Mange faktorer er ansvarlige for, at mennesker bringes sammen
i en gruppe som denne. Der er først og fremmest deres indbyrdes
karmiske forbindelse, som antyder en lighed i aspiration og en
generel evne til at skabe og opretholde visse åndelige kontakter,
der gør det lettere for dem at samarbejde som en enhed eller en
helhed, hvis du foretrækker denne formulering. I disse tilfælde
består der i gruppen et behov for en specifik og ganske særlig
udvikling, hvorved gruppelivet kan beriges og uddybes. I andre
tilfælde findes der en bestemt forbindelse med mig og en erfaring, som rækker tilbage i fortiden, selvom denne erfaring
endnu ikke bevidst registreres. Der tilbydes dem, der er på discipelskabets vej, en ny mulighed for skoling. Alle disse faktorer
har haft indflydelse på min beslutning om at bede dig, en discipel, om at samarbejde med mig og min discipelgruppe.
I dit specielle tilfælde var den afgørende faktor det bidrag du
kan yde til denne gruppe, dvs. de dybe ønsker og den store
forståelse, du er udstyret med, og en relation til mig, der er af
meget gammel dato. Om denne sidste årsag er jeg naturligvis
mere bevidst, end du kan være.
Det er nødvendigt at udlægge dette for dig, idet forståelsen af
årsager er en af dine stærkeste mentale tilskyndelser, og en sådan
tilskyndelse må ikke lades upåagtet. At træde ind i denne gruppe
er ikke let for dig. Du tvivler på din evne til at tilpasse dig kravene og til at underkaste dig den uundgåelige omend frivillige
gruppedisciplin. Det har også jeg gjort, ikke fordi jeg betvivler
din oprigtighed med hensyn til formål og din livshensigt, for det
gør jeg ikke. Jeg sætter heller ikke spørgsmålstegn ved fastheden
i din beslutning om at betræde vejen og gå fremad mod dit mål.
Det er for dig en urokkelig og ubøjelig beslutning. Du fastholder
den for enhver pris og på trods af en svigtende evne nu og da til
at opnå din egen standard for åndelig levevis. Min tvivl er baseret på en tendens til vaghed hos dig og en manglende sans for
tidsmæssig orientering. Dette er hyppigt tilfældet for den rene
mystiker, som du har været. Jeg tror også, at du selv er opmærk142
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som på dette. Det er ikke let for en person af din type at træde
ind på selvdisciplinens vej efter forslag fra en anden, som fx fra
mig. For at modvirke denne vanskelighed så lad mig minde dig
om, at din indvilligelse i denne opgave har været helt frivillig,
og at du har givet udtryk for din villighed til at udføre den nødvendige indsats efter at have overvejet sagen i mere end et år.
Dette er alt, hvad jeg beder dig om. Jeg vil også minde dig om,
at min indstilling over for min gruppe af disciple (hvoraf nogle
har arbejdet sammen med mig igennem mange år) ganske enkelt
er motiveret af et inderligt ønske om at hjælpe jer alle ud fra min
større erfaring og at komme med forslag. Disse kan følges eller
ej, alt efter disciplens ønske.
Det er imidlertid klogt at gøre sig den anstrengelse og at give
mig mulighed for, gennem en midlertidig indvilligelse og en
frivillig lydighed, at bevise over for dig, at der bag min foreslåede skoling er en hensigt, en plan og forståelse. Vil du derfor
være villig til at afprøve mine forslag og at følge dem i tilstrækkelig lang tid til, at deres visdom lader sig bevise? I det åndelige
liv tager det tid at gennemføre tilpasninger og at frembringe den
nødvendige udvikling. To eller tre måneder er ikke tilstrækkelige til at udrydde tilbøjeligheder og vaner fra ét liv eller måske
fra flere livscykler. Men du har mod og en fast vilje og kan opnå
meget i dette liv.
Dit problem er den alsidighed, som den fremskredne anden
stråle type besidder. Du har en udpræget evne til at udføre mange ting godt og har særlig flair for at forstå folk, deres motiver
og deres impulser. Du er et geni med hensyn til kontakter og er
af naturen en god psykolog. Du har også (som følge af din anden
stråles evne til at omfatte) en tendens til at overvurdere folk, og
subjektivt har du et stort mindreværdskompleks, som hovedsageligt beror på i din fornemmelse for det guddommelige og ikke
beror på fejltagelser. Tænk over det, som jeg giver dig her. Du
må lære at se mennesker, som de er, og som hidtil at påskønne
det guddommelige i dem, men at træde til side i din stræben efter
at hjælpe dem, at arbejde med dem og for dem. Du har for vane
at anskue din evne til at gøre godt på så mange områder, at det
kan virke som et handikap. I stedet må du lære at anskue den
evne som en tilkendegivelse af alle de mange veje, ad hvilke du
kan nå andre, og som et klart aktiv på vejen.
Over for dig kan og skal jeg være helt åben. Din iboende ærligKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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hed erkender den samme kvalitet hos andre, og du ville ikke have
nogen respekt for mig, hvis jeg behandlede dig med fløjlshandsker
som man siger. Min funktion i forbindelse med dig er ikke at fortælle dig om dine fejl eller at give dig mange anvisninger. Disse kender
du og følger instinktivt den sande retning, selvom du til tider vælger
den længere vej mod dit mål.
Du har to ting at gøre, som – hvis de lykkes – vil forøge din
effektivitet i tjeneste og reorganisere både dit indre og dit ydre
liv. Du er nødt til at arbejde samvittighedsfuldt med tidsfaktoren,
og du må gøre dit liv til et fyldigere udtryk for vel udført arbejde. Du må også mere målrettet, end tilfældet er, udvikle den
mentale og skolede indstilling, som findes hos iagttageren, dvs.
hos den, som iagttager livet, menneskene og sig selv. Du må
udvikle den Enes opmærksomhed, han som ser på livet og på
andres livskamp. Det er vigtigt for dig at lære, at du, når du kan
undgå at identificere dig med andre mennesker og undlade at
lide så bevidst med dem, da kan være dem til større tjeneste og
en bedre ven og hjælper. Derfor er ubundethed et vigtigt krav til
dig og en kvalitet, som må opdyrkes. Dette er ikke selvbeskyttelsens, selvimmuniseringens eller verdensfjernhedens ubundethed,
men den sjælsubundethed der arbejder fra sjælsniveauer og –
idet den ser alt liv i det lys som strømmer ud fra sjælen – anskuer alting ud fra evighedens synsvinkel. Du vil da se, hvilke
virkelige værdier der er involveret samt billedets sande perspektiv. Du må lære over for mennesker og begivenheder at praktisere den undersøgende og forstående indstilling, som du indtager, når du udøver din kunst. Du må se mennesker, som de
virkelig er – med deres fejl og deres dyder, deres guddommelighed og deres menneskelighed. Har jeg ikke ret, min broder?
Med tiden kan vi udvide og uddybe analysen, men til at begynde med forsøger jeg at betone disse to punkter eller rettere
krav – den rette brug af tid, dens rette tilpasning i dit liv og
udvikling af en ubundet holdning. Jeg er ikke til nytte for dig
eller nogen af mine disciple, hvis jeg ikke kan være konkret og
direkte. Det arbejde, som jeg må bede dig om at udføre, bør
resultere i nogle af disse nødvendige tilpasninger.
Jeg vil bede dig om at tilføje din morgenmeditation et aftentilbageblik om ubundethed … Med hensyn til din meditation så
kan du følge din sædvanlige fremgangsmåde, i det mindste for
øjeblikket, tilføj kun hver morgen en afgrænset periode, hvor du
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tager dine meddisciple (dem, som du måtte kende) med ind i
lyset og søg bevidst at forbinde dig med dem, idet du sender dem
det lys og den visdom, som måtte være din. Dette fører med
sikkerhed til gruppeintegration …
Du er i stand til at hjælpe og stå mange mennesker bi. Sørg
for, min broder, at du hjælper klogt, diskret og med skelnen, og
at du gør din indsats der, hvor de bedste resultater kan opnås.
Den rette skelneevne med hensyn til hjælp er sjælden, men du
besidder den. Du vil naturligvis forsøge at opfylde gruppekravene, vil du ikke? Men dette må være dit eget frie valg, og gruppeintegritet må være din hensigt.
Februar 1938
MIN BRODER:
Det vil stå dig klart, at du har en bestemt karmisk forbindelse
både til dine meddisciple og til mig. De to er imidlertid en og
den samme. Det er den, som har ført dig i vor retning og sat dig
i stand til at forbinde dig med disse første grupper, der er tilknyttet mestrenes ashramer og som forsøger at legemliggøre den
kommende nye tidsalders arbejdsmetoder. Du har tidligere
arbejdet med en anden gruppe. Der førte omstændighederne,
livets pres og ønsket om at finde dit udtryk i en anden aktivitetsbane, dig midlertidigt ud af gruppelivet, og din plads blev udfyldt af en anden. Nu er der fundet arbejde til dig i en gruppe,
som vil beskæftige sig med opløsning af verdens blændværk. Jeg
har besluttet at lade dig arbejde i denne gruppe, fordi du er
forholdsvis fri for blændværk (jeg sagde ikke fri for fejl eller for
de mentale aspekter af blændværk, som vi kalder illusion).
Denne frihed burde komme gruppen til gode. Du kan tænke
klart, og du ved som oftest, hvorfor du handler, som du gør, for
du handler sjældent uden først at tænke dig om eller uden at nå
frem til en eller anden passende og tilstrækkelig grund (ikke
emotionel) for at handle således. Vil du huske på, at mens du
arbejder i min gruppe og senere – når gruppen forenet arbejder
på at opløse udpræget blændværk – vil du så samarbejde med
dem intelligent og med styrke, efterhånden som de sammen med
dig lærer at mestre blændværk i deres egne liv? Når et menneske
har lært at blive herre over omstændighederne via sin sjæls
styrke, kan han arbejde under alle forhold, uberørt og konstrukKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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tivt. Vil du prøve at huske på det?
Dette gruppearbejde er enten af betydning og nyttigt, eller det
er urealistisk og spild af tid. Hvis discipelgrupperne på det ydre
plan, som mestrene nu er ved at danne over hele verden, kan
anses for at være blandt den ny tids sædgrupper og desuden kan
være til umiddelbar nytte i det nuværende stadium for det indledende og forberedende arbejde, da er det værdifuldt set fra
mange forskellige synsvinkler at bruge både tid og kræfter (for
at kunne samarbejde konstruktivt, når tiden kommer) på opfyldelse af kravene. Da du træder ind i gruppen flere år senere end
hovedparten, og for at udfylde D.A.O.'s plads, så er der mange
informationer, som du bør sætte dig ind i, og mange tidligere
instruktioner, som du skal studere. Hvis du vil gøre dette, så vil
du kunne arbejde i fuld forståelse med dine meddisciple. Brug
i det mindste et år til at gennemgå den tidligere undervisning om
maya, blændværk og illusion. Du vil finde meget, som interesserer dig …
Du er en skabende arbejder og har også evnen til at arbejde
kreativt på forskellige måder. Du er både kunstner og skribent.
Det betyder, at din sjæl kan finde udtryk og anvendelse gennem
to kanaler. Du har derfor to klart definerede aktiver, som kan
bidrage til verdenstjeneste, og to udtryksmuligheder, hvorved
din sjæl og din hjerne er i forbindelse. Sådanne kanaler er nødvendigvis forbindelseslinjer, og lyset kan strømme ned igennem
dem og oplyse de mørke områder. Jeg vil her gerne påpege, at
det først og fremmest er de skabende arbejdere inden for et
hvilket som helst område, der kan tilintetgøre de blændværk,
som menneskeheden ligger under for. De findes inden for de
områder for illusorisk aktivitet, som menneskeheden selv har
skabt. Du overtager pladsen efter en skabende arbejder, som
bukkede under – oprigtigt og ærligt – for blændværket om en
»fri og uafhængig sjæl« – en paradoksal idé og et bevis på forglemmelse af den kendsgerning, at vranglæren om separatisme,
om at være alene og uafhængig er en del af verdens blændværk.
Denne broder var ikke i stand til at samarbejde, og han satte sin
såkaldt »personlige frihed« højere end den planlagte gruppeaktivitet og forsinkede derved denne gruppe af arbejdere i at nå frem
til den aktivitet som var tilsigtet. Vil du derfor stræbe efter hurtig
integration for at fremskynde det tilsigtede resultat?
For at hjælpe dig til dette vil jeg hverken give dig meget
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personligt arbejde eller skitsere en mængde individuelle aktiviteter. Jeg vil derimod angive de tre stråler for energi, som udgør
din personlighed. Som du allerede ved, er din sjælsstråle anden
stråle og din personlighedsstråle fjerde stråle. Et studium af disse
fem stråler og de stråler, der findes hos dine meddisciple, vil vise
dig, hvor der er beslægtede punkter, hvor linjerne for mindst
modstand findes, og hvor du kan se efter en hurtig opfattelse og
et forstående samarbejde.
Dit mentallegeme er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt, og derfor din smidighed, din sans for relationer og din
hurtige opfattelse af den mentale sandhed. Illusion vil altid være
en mere nærliggende snare for dig end blændværk. Denne stråle
for harmoni gennem konflikt er den brobyggende stråle, som i dit
tilfælde og via sindet vil bevirke en hurtigere etablering af kontakt mellem din sjæl og din personlighed.
Dit astrallegeme er på anden stråle, og dette vil være indlysende for dig, idet det giver dig de vanskeligheder og de muligheder, som til sidst vil føre til bevidsthedsudvidelser og den
sensitivitet over for andres psyke, som har været grundlaget for
meget af dit mest vellykkede arbejde.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle, som giver dig en sans
for selve relationen mellem ånd og stof, mellem sjæl og legeme
og sætter dig i stand til, hvis du vil, at kunne arbejde konstruktivt med magisk arbejde. Dine stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighedvisdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
3. Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . . Anden stråle for kærlighedvisdom.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . . Syvende stråle for ceremoniel
orden eller magi.

Det vil stå dig klart, at hovedkraftlinjen i din udrustning, som
skaber din kontakt med andre og gør denne kontakt let, er anden
stråle med dens understråle, fjerde stråle. Dette er et klart aktiv
og en fordel, men det giver også visse svagheder. Disse bør
modvirkes ved at styrke alle første stråle tendenser, hvilket vil
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skabe en nødvendig balance. Jeg vil tilføje at:
1. Din sjæls energi søger at udtrykke sig gennem det vitale
legeme.
2. Din personlighedskraft er fokuseret i det astrale legeme.
Læs, hvad jeg har sagt til I.B.S. for bedre at kunne forstå betydningen af det ovenstående.
Februar 1939
BRODER FRA GAMMEL TID:
Du har nu afsluttet et års samarbejde med mig og denne discipelgruppe. Du har haft dette tidsrum til at afklare dine tanker og
give dig mulighed for, over for dig selv, at præcisere mål og
hensigt med det arbejde, som denne gruppe snart skal påbegynde. Du kommer ind i arbejdet med et vist handikap, idet vi afstår
fra alt indledende arbejde og forberedende skoling for dit vedkommende. Du går ind i det allerede organiserede gruppearbejde. Vil du løse denne opgave med tålmodig flid og en betingelsesløs, men frivillig lydighed? Lad ikke verdens blændværk
overvinde dig, og se til, at du ikke bliver trukket ind i den hvirvel af frygt og pessimisme, der omgiver så mange mennesker i
denne tid.
Som jeg tidligere har fortalt dig, så er du relativt fri for
blændværk, men kræfterne er i dag så stærke, at alle disciple
absolut må beskytte sig. Du vil finde denne beskyttelse i en eller
anden form for skabende arbejde. Dette bliver lettere for dig,
fordi din personlighedsstråle og sindets mentale stråle er identiske og fordi din sjæl, der er forankret og fokuseret i dit æteriske
legeme – hvis du selv vælger det – kan tilskynde dit fysiske
legeme til næsten enhver form for ønsket skabende aktivitet.
En af de ting, som alle disciple må lære, er at bruge de kræfter
og energier som er deres iboende arv. De bliver imidlertid kun
sjældent brugt med forståelse af gennemsnitsmanden eller -kvinden. De er sædvanligvis ofre for og ikke brugere af disse kræfter. Kun få erkender, hvor vældige de energier er, som de kan
råde over efter ønske. Din opgave er hovedsageligt oprettelse af
en dynamisk relation mellem alle de indre og subtile kræfter,
som er fokuseret i dit æteriske legeme, således at du bliver i
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stand til via den fysiske hjerne okkult set at »føre igennem« til
et ydre udtryk den rigdom af erkendelse, forståelse og visdom,
som du besidder. Dette opnår du ikke så fuldstændigt, som du
kunne, selv om det til tider lykkes for dig. Du bør med større
hyppighed sigte efter det ydre udtryk af den indre natur og bør
søge at gøre det bevidste led mellem det ydre og det indre mere
dynamisk og virkeligt. Tænk over det. Der er et utroligt stort
behov for den styrke, visdom og kærlighed enhver discipel i
verden besidder. Menneskeheden kræver hjælp, og Hierarkiet
beder om samarbejde.
Januar 1940
Nødvendigheden af at handle og at være objektivt aktiv er et af
dine større blændværk, min broder. Det er nødvendigt, at du
lærer den lektie, at det er relativt uden betydning, hvad du foretager dig. Det som har størst betydning, er at registrere bevidst og
hele tiden helt præcist hvad du gør. Jeg vil bede dig om at huske
på, at den rette handling er resultatet af væren. Hvis din bevidsthed om væren har personlighedspræg, vil din aktivitet være
ligesådan. Er din bevidsthed fokuseret i åndelig væren, da vil din
spontane, skabende og aktive tjeneste være udstråling. Jeg vil
bede dig om at tænke over dette.
For mange disciple, som er under skoling i denne tid, frembyder den nuværende krise en periode eller et mellemstadium for
tilbagetrækning for på ny at fokusere og at lære ved den indre
visdoms kilde. Således er det også for dig. Beskæftig dig med
problemet sensitiv respons og ikke med det blændværk, som
omgiver det arbejde, som du skal udføre. Beskæftig dig med
årsager og ikke med virkninger. Virkningerne vil uundgåeligt
indtræde.
BEMÆRKNING: Denne discipel samarbejder stadig aktivt med
Tibetaneren.

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

149

Til J.A.C.
December 1937
MIN BRODER:
Når jeg har at gøre med første stråle egoer som dig eller med de
sjæle, som arbejder gennem første stråle personligheder, stilles
jeg altid over for den indledende vanskelighed, som deres »isolerede uafhængighed« frembyder. Det er ikke let for sådanne
første stråle typer at samarbejde, at tilslutte sig gruppeforslag,
grupperytme eller gruppedisciplin eller en forenet synkroniseret
aktivitet, som er det udtalte mål for alle discipelgrupper. I mange
tilfælde er den indre holdning i samklang med hovedformålet og
idealerne, men det ydre udtryk, det fysiske menneske, forbliver
i grunden uvilligt og kan ikke tilpasse sig. Var det ikke for din
anden stråle personlighed, så ville du finde det vanskeligt at
arbejde i min ashram, men det er din anden stråle kvalitet –
stærkt markeret og resultat af en lang række inkarnationer i et
anden stråle vehikel, som, hvis du ønsker det, kan gøre dig til et
af brændpunkterne for det arbejde, som jeg planlægger for denne
discipelgruppe.
Det vil tage adskillige år at gennemføre denne indbyrdes
tilpasning af gruppemedlemmerne, således at et effektivt arbejde
kan muliggøres, at frembringe den indre syntese og forenede
indsats, som vil gøre det muligt for mig at give disse disciple
under skoling en klart defineret opgave – et arbejde, som kan
påvirke verdens ledende og regerende kræfter på subtil og ikke
erkendt måde. Det kan vi senere uddybe, når den fornødne
syntese og forståelse er udviklet. Søg endnu ikke at forstå, hvad
jeg mener med dette arbejde. Der er nok at gøre og meget at
sætte sig ind i, før arbejdet kan bære frugt. Der er mange grupper, som arbejder under mestrene, som er skolet igennem mange
år for således at kvalificere sig til den opgave, der skal løses.
Langsomt og gradvist bryder den ny tids begreber og de nye
fremgangsmåder for udvikling af civilisation og gruppearbejde
frem i bevidstheden hos disciple i verden.
Og du, min broder, går ind i en fase af din livscyklus, hvor du
– hvis du ønsker det – kan blive den ægte sannyasin, den, som
(frigjort fra det yngre menneskes mere aktive opgaver, som det
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stilles over for ved begyndelsen af sin livsaktivitet) kan udnytte
den opnåede erfaring, den møjsommeligt erhvervede kundskab
og den visdom, som er høstet i aktiv tjeneste for Hierarkiet og
menneskeheden. Du kan nu leve for andres skyld, og i vort
arbejde finde belønning, interesse og kompensation for alle
fortidens kampe. At tjene har længe været dit mål, for du har
elsket dine medmennesker og har kæmpet for at bevare denne
kærlighed til menneskeheden trods desillusionering, afsky ved
den almene verdens selviskhed og en tilbøjelighed (som er
stærkt markeret hos dig, min broder) til at føle tingenes nytteløshed og de forgæves anstrengelser ved konfrontation med den
nutidige verdenskatastrofe, samt tyngden af menneskelig pessimisme. Dette må du kæmpe imod.
Jeg vil være glad for dit samarbejde i dette vanskelige arbejde, som vi planlægger at udføre sammen. Jeg vil lige fra begyndelsen bede om din frivillige tilslutning til de forslag, som jeg
vil stille dig, i det mindste indtil du mere klart kan se, hvordan
jeg søger at lede mine disciple, og til du får et mere klart billede
af det arbejde, som kan udføres. Jeg tror ikke, at du efter nogle
få år vil fortryde, at du for en tid har tilsluttet dig mine planer for
denne gruppe.
I forbindelse med mine disciple er fuldstændig åbenhed noget
væsentligt, og svaghederne og de gode sider må anerkendes med
samme beredvillighed. Blandt dem, som jeg har undervist igennem et stykke tid, var der ikke noget forsøg på at skjule noget
for hinanden. De ville selv være de første til at fortælle dig om
betydningen og vanskeligheden ved og værdien af at etablere
denne ligefremme relation. Det er nødvendigt, at du fra begyndelsen af din tilknytning til min gruppe bør sigte mod et lignende afklaret syn i dit forhold til dem, og de vil have den samme
indstilling over for dig.
En af de ting, som har hæmmet dig hele dit liv, og som har
holdt dig tilbage fra en muligvis mere omfattende verdenstjeneste, har været et udtalt mindreværdskompleks. Selvom det ikke
har hæmmet dine personlige præstationer og aktiviteter, har
denne tendens ikke desto mindre holdt dig tilbage og begrænset
din sjæls frie indre bevægelighed og har forhindret den glæde
ved at leve, som skulle være disciplens adelsmærke. Din sensitivitet er stor, og din forståelse af verdens begivenheder og verdenssituationen er nødvendigvis mere dybtgående end den
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gennemsnitlige borgers. Alligevel får dybden af din vision og
din viden dig til at føle din egen individuelle lidenhed og ubetydelighed. Dette er, som jeg tidligere bemærkede, forbundet med
en fornemmelse af nytteløshed, når det drejer sig om at gøre
noget større indtryk på omgivelsernes tilstand. Det er i denne
forbindelse, at du må udkæmpe din kamp med personligheden.
Jeg giver dig derfor den opgave at opnå en tættere sjælskontakt.
Det vil ophæve din følelse af mindreværd. Jeg opfordrer dig
også til at udvikle ægte glæde, som til sidst vil frigøre dig til
mere omfattende tjeneste. Vil du arbejde på disse to punkter og
følge mine anvisninger i et år og derved hjælpe gruppen, mens
du hjælper dig selv?
For at hjælpe dig i denne henseende giver jeg dig en meget
enkel meditation – så enkel, at du vil fristes til at tvivle på dens
effektivitet. Jeg kan imidlertid forsikre dig om, at hvis du vil
følge den omhyggeligt i nogle få måneder, eller indtil jeg selv
foreslår en ændring, vil du blive overrasket over de ændringer i
din bevidsthed, som dette meget enkle meditationsomrids vil
frembringe … Hold papir og blyant parat, når du mediterer, og
nedskriv dine tanker og ideer, efterhånden som de kommer til
dig … Jeg arbejder på at forberede dig til fremtidigt arbejde.
BEMÆRKNING: Der var ingen virkelig respons på invitationen
til at arbejde i Tibetanerens gruppe, og selv om interessen bevisligt var til stede i det skriftlige arbejde, så blev det ydede
tjenestearbejde ikke til andet end et studium af opgaven.
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Til F.C.D.
Januar 1933
Til min meddiscipel F.C.D., der arbejder i den ensomhed, som
er så vanskelig for en anden stråle type, vil jeg sige følgende: Dit
problem er dobbelt, og når det bliver løst, så vil dit tjenesteområde – som allerede er omfattende – udvides. Du har problemet
med et afkræftet æterisk legeme og med et hjerte, der er knyttet
til mange og derfor unødigt belastet og bebyrdet af andre. Der er
mange krav på dine sympatier. På det tidspunkt, hvor du har nået
halvtredsårsalderen, burde du have gennemført den vanskelige
opgave, som det er at blive den vestlige verdens sannyasin. Dette
har B.S.W. allerede opnået, og han kunne hjælpe dig, hvis du
oprigtigt ønskede at korrespondere med ham. Du har også noget
at give ham.
Dit problem med det æteriske legeme vil afhjælpes, hvis du
overholder anvisningerne til C.D.P., og hvis kosten (for dit
vedkommende) reguleres og kontrolleres omhyggeligt. Det er
ikke min hensigt at foreskrive dem, som arbejder i min gruppe,
de fremgangsmåder, de bør følge vedrørende kost. Dette er
forskelligt for hver enkelt.
På dette trin udviser du naturligvis manglerne, dvs. modsætningerne til din anden stråles dyder. Du lider under bundethed
og en for hurtig identifikation med andre mennesker. Dette kan
overvindes, hvis du står fast som en sjæl og ikke fokuseres som
en personlighed i din relation til mennesker – både i din hjemlige kreds og i din verdenstjeneste. Du må huske på, at du har at
gøre med sjæle og ikke med midlertidige former, og derfor må
du være ubundet af personlighederne, idet du tjener dem, men
altid lever i sjælens bevidsthed som den virkelige sannyasin.
Søg derefter frem over at udøve dine meditationer udelukkende i hovedet, bortset fra en ledsagende øvelse i forbindelse med
milten (som jeg vil give dig) med henblik på æterisk vitalisering.
Dit hjertecenter er tilstrækkeligt vakt i dette liv, og en større
sensitivitet ville kun blive et handikap. Den perfekte opfyldelse
af din pligt og din indre frihed fra bindinger vil bringe det mål
af frihed, som vil frigøre dig til øget tjeneste. Hvis du har
spørgsmål, som du ønsker at stille mig, så vil jeg med glæde
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besvare dem.
Juni 1933
MIN BRODER:
Din periode med vanskeligheder og ensomhed er ikke mindsket,
og du har fundet det hårdt at kæmpe videre. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke meget at sige til dig. Du nærmer dig din mester, og i sådanne tilfælde må meddisciple ikke gribe ind. Den
bedste hjælp, jeg kan give dig nu, er at gentage førnævnte udsagn. Du har anden stråles udholdenhed og vilje (som hærdet
stål) og kan opløse al frygt på grund af din evne til at klare
storme og vanskeligheder og at sejre. Intet kan stoppe dig …
Jeg vil give dig nogle sætninger af særlig betydning eller et
mantra, og jeg har valgt de følgende sætninger, som kan gentages af dig, når som helst du vælger at gøre det:
»Jeg er lysets budbringer. Jeg er en pilgrim på kærlighedens vej. Jeg vandrer ikke alene, men kender mig som ét
med alle store sjæle og ét med dem i tjeneste. Deres styrke
er min. Denne styrke fordrer jeg. Min styrke er deres, og
den giver jeg gavmildt. Som sjæl vandrer jeg på jorden.
Jeg er den ENE's sendebud.«
Dit arbejde i min gruppe og din styrke i forhold til dine gruppebrødre består i din medfølende forståelse. Du nærer deres indbyrdes kærlighed, og du virker som et brændpunkt for det aspekt
af sjælen, der udtrykker sig som forståelse. Du kan overføre
denne sjælskvalitet.

Juni 1934
MIN BRODER:
Du står på tærsklen til en stor udvidelse af dit arbejde, og det må
du forberede dig på. Jeg tror, at du allerede erkender det. Det er
imidlertid ved anvendelse af den åndelige vilje, at du opnår
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frigørelsen til fuld handlefrihed. Dit liv har været underkastet
disciplin, men frugterne af den disciplin vil vise sig, når du
åbner dørene, men også lukker dem for gamle hæmmende begrænsninger. Du ved meget vel, hvad jeg taler om.
Først vil jeg sige disse ord til dig, discipel af mesteren K.H.,
som også for mig har været en vís og vejledende lærer: Giv
afkald på den nære opmærksomhed over for de mange liv omkring dig, hvilket altid er den letteste arbejdsmetode for alle
dem, som er anden stråle disciple. Deres ansvarsfølelse er så
stor, og deres ønske om at værne og beskytte så stærk, at de
overdriver beskyttelsen af dem, som er knyttet til dem gennem
karmiske forpligtelser, og dem, hvis liv berører deres daglige
tilværelse. Gå frem på din egen vej i styrke og i stilhed og gør
det, som din sjæl kræver. Lad ikke de mindre stemmer fra de
elskede og nære aflede dig fra dit fremskridt på tjenestens vej.
Du tilhører nu verden og ikke længere en håndfuld af dine medmennesker. Dette er ikke nogen let lektie at lære, min broder,
men alle disciple må lære den en dag, og det er en passende
lektie for dig lige nu. Kaldet er gået ud efter tjenere, og alle, som
er forpligtede disciple, må være de første til at respondere. Det
vil indebære ofre, men du kan sikkert bringe dem.
Dit helbred er i bedring, og dette vil fortsætte, såfremt du
omhyggeligt holder dig til de regler, jeg gav dig tidligere vedrørende kost, etc. Du vil i de kommende år finde, at du vil sove
mindre. Det vil være godt, ikke dårligt, min broder, da for megen
søvn fører til formindsket æterisk kraft. Et vink er tilstrækkeligt
for den víse discipel. Mere luft og sol, mindre søvn, og færre
menneskelige kontakter er reglen for dig i fremtiden. Læs i disse
ord deres skjulte betydning. Tydeligere må jeg ikke udtrykke
det, for disse ord vil blive set af andre. Men skulle du ikke forstå
det helt klart, spørg da A.A.B., for hendes problem mindede på
flere punkter om dit. Jeg har fortalt hende visse ting, som er
nyttige for dig, men hun tøver med at tale og håber, at du vil
forstå uden for megen fortolkning. Det tror jeg, at du vil, for din
intuition er vakt, og din hengivenhed over for de stores sag er
virkelig, og du har haft megen erfaring med andre mennesker.
Din hovedopgave på nuværende tidspunkt er at holde dig rede
og i en god fysisk tilstand til de fordringer, som med sikkerhed
vil stilles til din tid, din styrke og dit hjerte.
For dig må hovedvægten i år lægges på en stabilisering af din
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åndelige rutine. Hvis du mener, at du kan, og arbejdspresset tillader det, (som du ser udformer jeg ikke min anmodning i bydemåde) vil jeg bede dig om at skrive en artikel over temaet »Den viede
viljes kraft«. Det er brugen af viljesaspektet som anden stråle
disciple må tilegne sig, og her ligger for dig det umiddelbare
problem. Du har viljens udholdenhed. Den dynamiske vilje, som
nedbryder barrierer og skubber alt foran sig, er målet for din næste
udvikling. Må kraften og velsignelsen fra din mester hvile på dig,
min meddiscipel.
Jeg søger at besvare to spørgsmål, som du har stillet mig. Med
hensyn til Z., da må den ekstroverterende proces fortsætte og gå
sin gang, og jeg foreslår, at han venter endnu seks måneder eller
et år, førend han igen genoptager det arbejde, som han tidligere
var beskæftiget med. Han vil få meget at udrette, efterhånden som
dit arbejde ekspanderer og vokser, og hans kriseperioder vil få et
reelt omfang, for dit arbejde vil antage proportioner, som hans
ikke kan få i denne inkarnation … Lad ham først og fremmest
arbejde på samordning med sin sjæl og derefter meditere, for det
er fra hans egen sjæl, at den virkelige rådgivning må komme …
Dernæst er dit forslag om at oprette et center ved X til internationale formål virkeligt værdifuldt, og det kan materialiseres,
hvis du arbejder uden hast og holder etableringen af det i egne
hænder og ikke lægger det i nogen andens. Mediter meget på
det, men tag ikke nogen skridt førend efter … Dine planer må
udtænkes på det hemmelige sted, og to mennesker (som kunne
være dig til hjælp) er endnu ikke blevet forberedt. Den ene af
dem har du endnu ikke mødt. Gennemtænk derfor nøje:
a. Den tone, som du søger at lade klinge.
b. Det arbejde på det fysiske plan, som det foreslåede center
skulle udføre.
c. De principper, der må styre al den handling, som du mener
må udføres.
d. Den nødvendige forbindelse, som må oprettes, hvis arbejdet
virkeligt skal være fri for racediskrimination og sigte på at
opløse noget af verdens blændværk.
Januar 1935
MIN BRODER:
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Det vil nu stå dig klart, hvor sande mine ord var i den sidste
meddelelse, da jeg forudsagde den stigende ekspansion i dit
arbejde. Dette har fundet sted, og i det foregående år har du
skabt mange kontakter. Din indflydelse i dit eget land og over
hele verden er blevet langt større. De beslutninger, du træffer, og
den disciplin, som du frivilligt underkaster dig, vil blive bestemmende for udbredelsen og omfanget af dit fremtidige mulige
arbejde. Alt ligger i dine egne hænder og i din evne til at foretage vise tilpasninger.
Som du udmærket ved, og som jeg allerede fortalte dig, så er
dine problemer private, for de vedrører de hjemlige forhold og
dit personlige fysiske helbred. Dem må du selv løse, og på din
egen måde, og ingen udefra må gøre andet end foreslå og antyde.
Dette har jeg forsøgt at gøre. Den fysiske svaghed har sin rod i
en konstant udmattelse af og lækage i det æteriske legeme. Dette
afkræfter dig, og derfor har jeg så stærkt fremhævet behovet for
sol og luft. For megen søvn giver svækket vitalitet. Søvn genoplader det trætte legeme og gør det rede til den næste dags
arbejde, men otte timers søvn hver nat er tilstrækkelig for dig.
Din sande vitalisering må komme fra sjælen. Du vil ikke få den
gennem for megen søvn, og det har du sikkert erfaret, for du
sover meget og er alligevel altid træt. Glem ikke, at et svækket
æterisk legeme let bliver »tappet« af andre mennesker, selvom
de gør dette helt ubevidst. Derfor er for tæt kontakt med andre
ikke ønskelig for dig – ikke kun ud fra et helbredsmæssigt synspunkt, men også i betragtning af den status, som du har på discipelskabets vej.
Din aura fordrer forsegling (hvis jeg må bruge et så usædvanligt ord), og den lækage, der nu findes, må derved lukkes. Dette
kan ikke gøres, okkult set, førend du har foretaget visse ændringer i dit liv. Tæt sammenblanding med andre menneskers aura
indebærer i dit tilfælde en konstant udsivning af vitalitet, for du
er bestandigt indstillet på at give. Din kurs er åbenlys, men mere
kan jeg eller vil jeg igen ikke sige i denne forbindelse.
Dit problem er meget reelt, men under ingen omstændigheder
usædvanligt. Du må løse det med sund fornuft, kærlig forståelse
og visdom. Du må indtage en discipels holdning, hvis arbejde og
tid der er brug for i verden i denne nødens time. Alle problemer
kan løses på to måder, når problemet én gang er set og erkendt.
Der findes metoden for pludselig og drastisk justering, hvorved
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de gamle tilstande brat afsluttes, og en ny tilstand indvarsles.
Denne metode – skønt ofte den bedste – er ikke let for anden
stråle disciplen. Den anden er den gradvise tilpasning ledsaget
af ydre forståelse, indtil det tidspunkt nås, hvor den samme
tilstand er opnået som ved den første metode. Du må vælge
mellem disse to, min broder, hvis du da ikke foretrækker, at lade
tingene være, som de er.
En ting vil jeg tilføje, før jeg afslutter dette emne. Når hjertet
er fuld af kærlighed, og hovedet er fyldt med visdom, da gøres
aldrig noget, som i det lange løb kan forvolde andre ubehag.
Hermed refererer jeg ikke til handling, men til handlingens
frugter. En beslutning kan træffes, og en fremgangsmåde følges
(og beslutningen kan være korrekt), men de afsluttende betingelser kan ikke tilpasses harmonisk, medmindre der er en subjektiv
frihed for frygt, et hjerte fuld af kærlighed og den kærlige forståelse, som er den sandeste visdom. Det menneske, som er frygtløst, víst og kærligt, kan gøre hvad som helst, og resultaterne vil
være harmløse og fremkalde det, som er godt.
Fortsæt med den meditation, som du nu er engageret i …
Mediter hele tiden på viljen – helliget aktiv kærlig tjeneste. Det
er den rette brug af viljen, som er af betydning for en discipel,
for den rigtigt styrede vilje er den, som styrer kraft, og disciplen
arbejder i kræfternes verden. Og, min broder, ikke blot karmisk,
men fordi den samme store mester har været vor leder, er der
arbejde, som du og jeg kan gøre – indadtil såvel som udadtil i
verden. Der er reel tjeneste, som du kan yde. Men dit arbejde er
lederens og inspiratorens. En anden stråle discipel er meget
sjældent en god leder, medmindre den sekundære stråle gør ham
til det. En leders arbejde og organisering er ikke noget for dig.
Du må lære at arbejde gennem andre, vække dem til ansvarsfølelse og tilskynde dem til aktivitet. Ved din egen indre udstrålings kraft må du styrke dine medarbejdere.
At finde de rette mennesker og at inspirere dem er din umiddelbare opgave. Jeg ville ikke hjælpe dig, men kun begrænse dig
inden for mit eget arbejdsområde (bemærk denne ordlyd, min
broder), hvis jeg sagde til dig: Den og den må du nærme dig,
eller, der er det menneske, som jeg forudsagde ville hjælpe dit
projekt. Du skoles som den, der skal lede mennesker, og som
skal vejlede aspiranter i den nye tidsalders opbygningsarbejde,
som de store nu er engageret i. Du må lære at opnå skelneevne,
158

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

forståelse og at foretage de rette valg – gennem eksperimenteren,
gennem fejltagelser og gennem succes. Alle mennesker er sjæle.
Ja, min broder, men ikke alle mennesker er rede til uselvisk
tjeneste. Den rette dømmekraft er en nødvendig egenskab for
dig, når du ser på mennesker. Til det arbejde, som du søger at
vitalisere, skal du ikke se efter de søde, de milde, de venlige og
bløde, fordi alt for mange meget gode mennesker ofte er uintelligente og dovne. Se efter de stærke sjæle, som, mens de responderer på menneskehedens behov og reagerer på kærlighedens
impuls, (som du besidder i så rigt mål), alligevel er i stand til at
give udtryk for stærke tanker, er vitale i deres planlægning,
logiske i deres aktivitet, og som ikke spilder tiden med smukke
visionære drømme. Den visionære mystiker fornemmer idealet,
men (fordi han ikke bruger sin forstand) indgår han ikke noget
kompromis mellem de smukke ideer, som kan materialiseres i en
fjern fremtid, og den nuværende periode med barsk nødvendighed. Se efter dem, som måske ikke ligner dig i deres anden stråle
baggrund, men som giver dig deres tillid og kærlighed, fordi de
anerkender din visdom, erkender din indre forbindelse med
Hierarkiet og støtter sig til din erfaring og sjælsstyrke. Tiltræk
til det arbejde, som du søger at udføre, ikke den søde, vage,
svage, velmenende og blide ineffektive person. Se efter de stærke sjæle, som du må lære at arbejde igennem. Se efter dem, som
kan samarbejde med planen.
Søg heller ikke efter medarbejdere inden for rækkerne af de
psykologisk nødstedte og ulykkelige mennesker … Du må
afholde dig fra at føje dem ind i nogen struktur, som du måtte
oprette for de store. De er endnu ikke parate og ville udgøre
dårlige sten i bygningen og være svage led i dit arbejde. Du må
bygge for fremtiden.
Jeg har talt til dig så længe, fordi dit arbejde som en skabende
medarbejder nu kan begynde. Symbolsk siger jeg til dig: se efter
dem, som har forenet hoved og hjerte, og over hvis pande stråler
det mystiske symbol for bygmesteren.
At du må integreres mere frit og fuldstændigt i Den store
hvide loges arbejde og træde ind i et tættere fællesskab og en
samhørighed med den nye tidsalders bygmestre er din vens, din
broders og din lærers oprigtige ønske og bøn.
Juli 1935
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BRODER FRA GAMMEL TID:
Den seneste tid har for dig som for så mange andre været en
prøvetid. Alligevel har den på samme tid været en konsolidering,
en forberedelse til det opbygningsarbejde, som jeg omtalte i min
sidste instruktion. Jeg tager mig af »opbyggende grupper« – de
grupper, som opstår på undervisningslinjen, og som konstruerer
de tankeformer, som vil legemliggøre de nye fremgangsmåder
og ideer. Disse vil – i løbet af de næste to århundreder – ændre
vor civilisations ansigt og indvarsle en periode i menneskets
historie, hvor metoder vil blive afprøvet og principper etableret,
som endnu er helt ukendt for de fleste. Denne periode vil føre
menneskeheden ind i en civilisation og et indbyrdes samarbejde
og samspil, som vil bringe den nuværende æra af selviskhed og
konkurrence til afslutning.
Du er overvejende læreren og har haft behov for at lære (og
har det stadig) tre ting:
Først og fremmest må du tilegne dig den indre guddommelige
ubundethed, som ser livet i dets sande perspektiv. Derved lades
et menneske frit og uberørt af alt, hvad der måtte hænde. Den
ideelle holdning er for dit vedkommende iagttagerens, som på
ingen måde identificerer sig med, hvad der måtte ske på de
fysiske og emotionelle plan, og hvis sind er en klar genspejling
af sandheden. Denne sandhed bliver intuitivt opfattet, fordi der
ikke er nogen voldsomme mentale reaktioner eller emotionelle
tilstande for respons. Vehiklerne for opfattelse er i ro, og der er
derfor intet, som kan hindre den korrekte holdning. Når den
bevidsthedstilstand opnås, da vil du kunne undervise med styrke
og samtidig være i besiddelse af det, som der skal undervises i.
For det andet må du opøve en større evne til at udtrykke
sandheden gennem det skrevne ord. Du vil få en mulighed for at
nå verden med ideer, som er relativt nye. Det, som du skriver,
kan trykkes og udbredes … Men, min broder, du må arbejde et
år på at organisere din tanke og dit materiale, således at du kan
nå verdens tænkere med de nye ideer inden for det område, der
vil fremme den kommende større videnskab, dette nyere tjenesteområde – inden for psykologi …
Du har evnen til at iklæde en idé dens passende klædning. Du
kunne skrive en bog, som kunne være en syntese af disse nye
psykologiske ideer, men underlagt et centralt tema, som kunne
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dominere dem, som hovedet dominerer legemets aktiviteter. Det
er dette centrale tema, som din tankeproces må kredse om. Du
må vide med fuldkommen klarhed, hvad det nye er, som du
søger at give til verden. Da og først da vil de mange sande ideer,
som gærer med så stor lethed i dit sind, falde på plads og danne
mønstret for den dragt, som vil give dit tema skønhed og give
det udtryk. Skrivningen af denne bog bør være dit største, subjektive projekt i de kommende år. Den må frembringes i det
aktive livs smeltedigel og må ikke blive et produkt af en afsondrethed, fremkaldt gennem en tilbagetrækning fra ydre aktivitet.
Dit bedste arbejde må gennemføres på trods af alle hindringer, og
fordi tilskyndelsen til at give disse ideer til verden vil overvinde
alle hindringer.
Til slut, fortsæt med den opgave, at finde de stærke sjæle,
som kan indgå i den nye gruppe af verdenstjenere, hvis de modtager den rigtige skoling. Opøv din skelneevne, som vil sætte dig
i stand til at finde dem som vil berettige brugen af din tid og
styrke og af din tanke og energi – fra Hierarkiets standpunkt og
set fra det arbejde, som Hierarkiet søger at udføre. Studer disse
ord, for de giver dig nøglen til den type og kvalitet, der kræves.
Dit problem med tilpasning må stadig fortsætte, til det er løst,
og processerne med at frigøre dig fra en tæt kontakt med andres
auraer må ligeledes fortsætte og overføres til dit tjenesteområde
for andre. Jeg ser hos dig en bedre forståelse af problemet og en
forøget evne med hensyn til praksis. Du lærer hurtigt, min broder,
og vil finde tilstrækkelig kompensation i takt med, at arbejdet går
videre. Gå fremad til en mere fuldstændig frigørelse og derfor til
en meget større evne til at tjene.
December 1935
MIN BRODER:
Tidligere har jeg antydet over for dig, at din sensitivitet i telepatisk henseende og i forbindelse med din fysiske tilstand, er
ansvarlig for mange af dine vanskeligheder. I dag søger jeg
gennem personlige ord at fortælle dig, hvor godt jeg forstår alt
det, som du på det seneste har lidt. Livet har været usædvanligt
hårdt for dig i de sidste seks måneder, for du kan med så stor
lethed stille ind på alt, hvad der findes omkring dig.
Verdensfrelsernes vej er altid barsk. De guddommelige sensiKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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tives vej er brolagt med lidelse og smerte. Dette er den vej, som
du har valgt at gå, og såvel kundskaben om dette som erindringen herom kan hjælpe dig til at holde ud. Megen hjælp kan også
blive dig til del, hvis du vil huske på, at der er visse liv, hvor
udvikling af redskabet er hovedmålet. Dernæst kommer andre
liv, hvor redskabet benyttes. For dig gælder det nuværende liv
først og fremmest skoling og udvikling med henblik på det
sensitive responsapparat. Du bliver sensitiv og derved lydhør.
Evnen til at stille ind på verdens smerte og at være bevidst om
verdens sorg (og den sorg er tegn på verdens voksende modtagelighed og respons) udvikles hurtigt hos dig. Men det er kun en
fase. Det kræver en stærk sjæl at kende smertens kilde og dens
rødder, som ligger dybt i den manifesterede verden.
Jeg vil foreslå, at du fra nu af og i en tid, mentalt ubundet,
afviser at lade dit sind eller dine tanker beskæftige sig med det
hos dine omgivelser, som påkalder din sympati. Praktiser denne
guddommelige ubundethed i de næste seks måneder. Vær optaget af at møde den enkeltes umiddelbare behov, af at efterkomme de forslag, som jeg stiller dig i forbindelse med gruppearbejde og tjeneste, og af dyb introspektiv refleksion, der vedrører
planen og arbejdet for den nye gruppe af verdenstjenere … Mine
ord til dig i dag er ganske enkelt en opmuntring og påskønnelse.
Hold ud på vejen.
Juni 1936
BRODER OG VEN FRA GAMMEL TID:
De sidste seks måneders pres har været stort. Men det er nu
overstået, og dit problem må være at slappe af, ikke så meget i
fysisk forstand som i de indre mentale holdninger. Meget af din
følelse af utilstrækkelighed, og meget af din manglende evne til
at gennemføre dine skattede planer gennem længere tidsperioder
beror på fysisk utilstrækkelighed, fortrinsvis (som jeg ofte har
fortalt dig) på manglende vitalitet og ikke på dårligt helbred.
Alligevel venter meget værdifuldt arbejde på dig i fremtiden,
hvis du er i stand til at eliminere uvæsentlige aktiviteter (med en
deraf følgende intensivering af de væsentlige og et vist mål af
fysisk disciplin). Som jeg fortalte dig i min sidste meddelelse, så
er verdensfrelsernes vej barsk primært som følge af evnen til at
lide, hvilket anden stråle typen formår. Dette er naturligvis i sig
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selv princippet for manifestation og rummer nøglen til eksistens.
Derfor findes også evnen hos den, der er på denne stråle, til at
»kæmpe i smerte hen imod målet, idet han bærer verdens byrde,
og – gennem identifikation med andre – lærer en ubundethed,
som med tiden ophæver al smerte«. Bemærk det paradoks, som
her er involveret, og lær dets betydning. Dette er din livsopgave,
min broder.
Hvordan du skal disciplinere dit fysiske legeme, og hvordan du
vil styrke det er dit store problem og din umiddelbare opgave.
Dermed antyder jeg ikke, at du er udisciplineret. Jeg søger kun at
påpege, at din frigørelse til tjeneste opnår du gennem tilpasning
af det fysiske redskab til tidens krav og til din specielle livscyklus.
Denne tjeneste vil muliggøre en større indsats og et mindre forbrug af vitalitet og derfor mindre fysisk ubehag. De store psykologer bliver altid verdensfrelsere, fordi deres eget psykologiske
problem bliver imødegået og løst – løst ved hjælp af omdannelse,
dvs. transmutationens teknik.
Der er kun lidt jeg kan sige, for du er begavet med viden og
med visdom. Der er intet i forbindelse med dig selv, som jeg kan
pege på, for du har studeret dit problem indgående, og jeg har –
igennem adskillige år – søgt at hjælpe dig. En ting vil jeg sige:
dit problem har langt mindre at gøre med din egen personlige
udrustning, end det har at gøre med de vilkår, du lever under.
Det er under disse vilkår, at du må tjene. Du er usædvanligt
sensitiv over for påvirkning fra disse omgivelser, både fra masserne og fra de enkelte, og du ved endnu ikke, hvordan du skal
give fuldt ud og alligevel holde tilbage, hvordan du skal gå ud
til andre og aldrig forlade din egen afbalancerede position. At stå
fast i åndelig væren – er, som jeg tidligere pointerede, nøglen
til dit problem. Du har brug for at stå fast således og med større
balance. En dynamisk mental fokusering vil beskytte dig mod
megen udmattelse. Hvis du, min broder, forbliver på sindets
plan, da kan du ikke så let nås af hovedparten af dem, der kontakter dig, og som for øjeblikket dræner dig for al din kraft.
Tænk over dette forslag.
Januar 1937
MIN BRODER:
Du er ved at træde ind i en periode med mere omfattende tjeneKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

163

ste. Meget af dit liv er hidtil blevet givet til ydre aktiviteter, og
du har tvunget dig selv til at møde de øjeblikkelige behov. Nu
burde dit arbejde blive mere subjektivt og mere vidtrækkende.
Dette vil kun blive muligt, hvis du lærer den vanskelige lektie
(særlig vanskelig for dig) at afstå fra at gøre meget af det, som
hidtil er blevet gjort og at anvende en vís og yderst omhyggelig
og skønsom dømmekraft. Dit arbejde må være specifikt og
udføres i forbindelse med visse sjæle, der er berettiget til din
opmærksomhed som følge af deres evne til at kunne bruges på
vejen. Derfor må dit arbejde i fremtiden primært gives til disciple og ikke til alle og enhver blandt mennesker. Du kan imidlertid arbejde med de intelligente masser, aspiranterne og dem på
prøvestadiets vej gennem din evne til at nå dem med det skrevne
og det talte ord. Det er ikke din opgave at nå dem, som ikke er
vakt eller at skrive det, som er populært. Det er den mere specialiserede opgave, der indebærer at arbejde og samarbejde med
dem i hvis hænder vejledningen af »de små« er lagt. Du har et
talent for tjeneste og en trang til at tilegne dig viden og information, som nu bør reguleres. Tidligere har den tilkendegivelse
været af værdi. I dag må den reguleres og styres på rette måde.
I fremtiden vil resultaterne af denne tilegnelsestrang blive anvendt.
Min broder, engang satte du fingeren på et stort behov, da du
talte om den »mangel på ild«, som du udviser. Dette skyldes,
som du ved, delvis fysiske årsager, men jeg vil minde dig om, at
et fysisk legeme som det, du besidder, kan rumme en ild af en
sådan intensitet (som følge af dets forfinethed og renhed) at
mange kan varme sig ved det og nære deres egen lille flamme.
Lad ikke dit fysiske legeme blive til en advarsel eller en undskyldning. Brug den jernvilje, som du er begavet med og tving
det til at føje sig efter din sjæls krav og menneskehedens behov.
Denne anmodning retter jeg til alle i min discipelgruppe. Hos
jer alle findes begrænsninger, hindringer og visse barrierer for
fremskridt. Var det ikke tilfældet ville I være frigjorte sjæle og
ikke befinde jer på et eller andet niveau på vejen for tilnærmelse
og under min belæring, som I nu er det. Omgivelsernes aktuelle
behov og den hierarkiske appel om hjælp i verdensarbejdet skulle
tilskynde jer til fornyet og vedholdende indsats – og frigøre jer fra
den sløvhed, som det er så let at henfalde til. Disciple (såvel som
aspiranter) har to tilbøjeligheder – tilbøjeligheder, som de modigt
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og klarsynet bør se i øjnene:
1. Letargi eller manglende evne til at udnytte den rådgivning og
information, der er tilgængelig for praktisk og eksperimentel
brug.
2. Selvcentrerethed – i en eller anden subtil eller åbenlys form.
Jeg ved, at du vil placere dig selv blandt dem, der på grund af
letargi ikke har kunnet opnå det bedst mulige. Jeg vil pointere,
at selvom du måtte have denne svaghed fysisk eller emotionelt,
så har du den ikke mentalt. Du er blandt dem, der tager det himmelske rige med storm og træder ind. B.S.D. behøver denne
mentale aktivitet i en dynamisk form, selvom han ikke indser
sandheden i mine bemærkninger.
Hvis du vil tænke dybt over de verslinjer, som jeg nu vil give
dig til overvejelse, kan oplysning strømme ind. Disse vers refererer ikke til din erkendte letargi – den er du opmærksom på
og det er ikke nødvendigt at jeg behandler den. Disse okkulte
ord handler om grundlæggende og ofte ikke erkendte ting. Selvom de bliver erkendt, påskønnes de ofte ikke tilstrækkeligt. Her
er versene:
»En stjerne trådte skinnende frem på himlens dybblå hvælving. Dernæst en anden og endnu én kunne ses, indtil der
rundt om stjernen var mange skinnende punkter. Stjernernes cirkel drejede rundt og holdt sin plads og mørke omgav
den på alle sider. Hver stjerne i sin egen lille bane holdt sin
plads og drejede langsomt rundt. Dens kontakt med cirklens
udkant viste sig tilstrækkelig.
'Der er kun én stor cirkel', lød en stemme, 'ikke mange
småsfærer. Nogle stjerner er små, og tiden må nære deres
flamme. Nogle stjerner er sole og kaster deres lys ud til
alle sider. Udsøg dig en sol og nær dens liv. Send dine
stråler udad og lev.'«
Juli 1937
BRODER FRA GAMMEL TID:
Når jeg beskæftiger mig med de stråler, som styrer og dominerer
dit liv, vil jeg erindre dig om, at det er dit første stråle sind, som
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giver dig din klart mentale indflydelse. Dette fornemmes særdeles stærkt af enhver, som er i forbindelse med dig. Da du helt
afgjort er i kontakt med din sjæl (som selv er under anden stråle
indflydelse), har du en kombination af kræfter, som er yderst
nyttig både for dig selv og for andre. Dit mentale legeme beherskes af første stråle.
Dit astrale legeme udgøres lige så tydeligt af anden stråle
energier, og derfra udgår den kærligheds indflydelse, som du har
med dig overalt, hvor du færdes. Jeg vil imidlertid minde dig
om, at der, når sjælen og det astrale legeme er på samme stråle,
altid vil bestå et fremtrædende balanceproblem. Der vil i disse
tilfælde være en tendens til manglende balance med hensyn til
udrustningens samlede indflydelse, og dette må du – som du ved
– konstant være opmærksom på.
Det fysiske legeme er på syvende stråle, men det er så betinget
af din fjerde stråle personlighed, at det – på en ejendommelig
måde – kun har meget lidt energi selv. Det er negativt i overraskende grad, og dette igen udgør et definitivt problem. Dine
stråler er:
1. Sjælens eller den egoiske stråle.. . . . Anden stråle for kærlighedvisdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
3. Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Første stråle for magt eller vilje.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . . . Anden stråle for kærlighedvisdom.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . . . Syvende stråle for ceremoniel
orden eller magi.

Jeg har den fornemmelse, at det ovenstående udsagn vil bringe
dig megen oplysning, og at det vil sætte dig i stand til at gøre
virkelige fremskridt.
Januar 1938
MIN BRODER:
Det foregående år har bragt mange ændringer, som har fundet
sted i forholdet mellem din sjæl og din personlighed. Disse har nu
arbejdet sig igennem til det fysiske plan og har forårsaget synlige
ydre forandringer i dit liv og dine forhold. Du blev rykket op med
rode, og at blive udsat for det skulle være et opmuntrende tegn på
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overgangen til et rigere liv i tjeneste hos en arbejder, som nu er
langt bedre rustet – bedre, fordi han er en friere og mindre blokeret kanal for sjælskraft. Du har nu i ydre manifestation en
fornyet og mere magtfuld personlighed til din rådighed. Jeg vil
bede dig om at tænke og reflektere nøje over det. Hvis du gør det,
vil du blive i stand til at foretage visse nødvendige ændringer og
justeringer, som i længere tid har været dit indre erkendte mål, og
som lettere kan gennemføres sammen med de mange andre justeringer, der blev muliggjort ved forandring af omgivelserne.
Foran dig ligger en periode med intensiveret tjeneste, som
begynder i september i år. Dette, min broder, giver dig en pause,
hvor du kan tænke klart, underkaste dig en selvpålagt disciplin og
højne din magnetiske vibration. Det er ikke din opgave at gå ud til
jordens vanskelige områder, men derimod, at arbejde fra dit eget
centrum gennem din sjæls magnetiske udstråling. Dette har du altid
gjort og jeg beder dig ikke om noget nyt, kun om en forøget magnetisk udstråling, baseret på en indre frihed, som gør det muligt at
afkaste de ydre skygger og kæder og derved vinde en frihed, som
vil omfatte alle dele af dit væsen.
I forbindelse med problemet om at tjene og at finde de rette
medarbejdere kan jeg bekræfte din egen opfattelse, at der indtil
nu ingen virkelig velbalanceret medarbejder er dukket op. Du
spørger dig selv, (og mig) om denne mangel på medarbejdere er
din egen fejl og om der er noget, som du kan gøre for at tiltrække
den rette person og etablere et frugtbart og vedvarende fællesskab
i arbejdet. Jeg vil besvare dit subjektive spørgsmål med følgende
ord: beslutsom handling, gennemført og fastholdt i den nødvendige tidsperiode er for dig – endnu – kun på et udviklingsstadium. Jeg hentyder ikke til din evne til at tale med beslutsomhed
til dem, du søger at hjælpe – fysisk eller psykologisk – for det vil
du altid kunne gøre. Jeg refererer til evnen til altid at handle med
en vís, klart defineret beslutning i relation til dig selv og dine
øjeblikkelige problemer. Du er ved at lære det og i de næste to år
vil du gøre mange fremskridt i denne henseende, men du er endnu
ved begyndelsen af din skoling. Dit problem har altid været dette,
som er et kendetegn for en anden stråle discipel. Det indebærer
evnen til at identificere dig med andre, deres ideer og reaktioner,
og derved hindrer og begrænser du din egen aktivitet ved den
ubeslutsomhed, som opstår af for megen forståelse og for stor
sympati over for personlighedsproblemer og formsidens udtryk.
Når du med større fasthed kan stå fast i åndelig væren og når du
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kan arbejde mere målrettet og bevidst med sjælsaspektet og
mindre optaget af personligheden, da vil dit liv forenkles og visse
af dine specielle personlighedsproblemer vil forsvinde. Da og
først da, vil din sjæl kalde dem til dig, som kan være dine sande
medarbejdere.
Et vink vil jeg her give dig: Se ikke efter dem, som er potentielt åndelige og som endnu ikke kan give udtryk for det, men se
efter de modne sjæle, som ikke har brug for din hjælp, men som
søger dit samarbejde, som du søger deres. Du har søgt dine
medarbejdere blandt dem, du hjælper, men der vil du ikke finde
dem.
Det var denne idé, som jeg havde i tankerne da jeg i en tidligere meddelelse sagde til dig »udsøg en sol og nær dens liv.« Jeg
gav dig ikke noget andet forslag end at lade tiden tage sig af de
stjerner, som er små og som har en begrænset udstråling. Et af de
forhold, som er vanskelige for ydmyge aspiranter, er at erkende
det forunderlige øjeblik i deres livshistorie, hvor de må gå over
til det at kunne skelne området for deres arbejde. Dette gør dem
rede til at arbejde, som vi, lærerne på den indre side, har lært at
arbejde. Vi arbejder ikke med alle, som ville fordre vor hjælp,
men overlader de »mindre lys« til at blive ledet af vore disciple
og de mindre lærere. Vi begrænser os til at skole de stærkere
sjæle, de mere magtfulde mennesker, hvis liv kan blive »fokuseret i udstråling«, og hvis respons og indsats berettiger vor
indsats. Der er mange samlet omkring dig, min broder, som du
har givet megen styrke og undervisning, og som er tilbøjelige til
at forveksle en indvilligelse i din undervisning og en accept af
din styrke med den mere vanskelige opgave, der indebærer at
opnå guddommelig selvtillid og iboende, men ikke lånt, styrke.
Lad sådanne mennesker fare og – mens du står som et strålende
centrum for magnetisk kraft – tiltræk medarbejdere for planen og
ikke dem, der forbruger din energi. Gennemgå listen over dem,
som har søgt din hjælp og overlad dem til deres egne sjæle. Tag
dig ikke af deres kritik, men søg at vie dig til et mere vigtigt
arbejde – et arbejde, der vil vise sig, når du har frigjort dig fra de
omklamrende hænder af velmenende, men svage aspiranter. Da
vil der rundt om stjernen, som er din sjæl, være mange »skinnende punkter«. Der har været tider, hvor det har været svært for mig
at finde dig, på grund af den formørkelse, der er skabt af dem
omkring dig, som mildest talt kvæler dig, når de klynger sig til
dig. Stå frit … efter at jeg har peget på dette, min broder, gå
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fremad mod målet og visionen med tillid, sikker dømmekraft og
en viden om, at jeg igennem adskillige år (flere end du ved) har
overvåget dine fremskridt og står ved din side med forståelse og
tillid.
Januar 1939
Min broder, du vil bemærke, hvordan dit problem er det modsatte af B.S.D.'s problem, fordi din personlighedsstråle, din sjælsstråle og din astrale stråle alle følger den samme kraftlinje –
linjen for anden stråle. Jeg har allerede peget på dit yderst vanskelige problem, som er det mest subtile, og som vedrører den
rette afbalancering af energier. Du har ingen tredje stråle energi
i dig overhovedet (energien fra intellektets stråle) og det på trods
af kendsgerningen om din fysiske konstitution. Det er forklaringen på din intense følelse af, at du ikke har noget racemæssigt
slægtskabsforhold til jøderne overhovedet trods den kendsgerning, at du tilhører den hebræiske race. Dette er en ægte følelse,
og det eneste, som relaterer dig til den jødiske race, er det faktum, at dit mentale legeme er på første stråle, som er den samme
som Judæas sjæl. Sjælen kender ingen distinktioner eller forskelle, og på sjælsniveau eksisterer ingen problemer overhovedet –
undtagen problemet om forstående kærlighed. Det ved du meget
om.
Din sjælsstråle fokuserer sig i og gennem dit astrale legeme og
din personlighedsstråle gør det samme. Deraf kommer dit problem og deraf den lethed, hvormed du kan relatere sjæls- og
personlighedsstrålen og kan lede deres forenede energier til
hjertecentret. Den tiltagende brug af denne kraftlinje er et af dine
praktiske udtryk for fremtiden. Det næste, som du bør gøre, er at
tage disse energier – sjælens og personlighedens – og føje til dem
hjertecentrets energi og derpå lære at føre alle tre til hovedcentret
og dér forene dem med kraften fra dit første stråle sind. Du må
lære at bringe denne første stråle mentale kraft definitivt ned til
hovedcentret ved at bruge den skabende forestillingsevne og
holde den stabilt dér …
Jeg vil bede dig om – så vidt det er dig muligt – at isolere dig
mod frygt og mod verdenssituationens indflydelse og de dermed
forbundne problemer. Der er lagt planer for din fremtid, og du
kan tage de rette skridt ved hjælp af dit oplyste sinds kraft. Jeg
vil bede dig om at fortsætte fremad på kærlighedens vej, mens
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

169

du beskytter eller isolerer dig mod ydre påvirkninger, idet du
benytter den gamle metode, som er blevet kaldt »hjulet af levende ild, som ikke brænder, men altid helbreder.« Denne metode
er okkult og sikker og udgør ikke nogen barrière for relationer,
som tilfældet er med bygningen af en adskillende mur. Metoden
er som følger:
Se foran dig et hjul af ild med syv eger. Se det umiddelbart
foran dine øjne. Se dernæst gennem den skabende forestillingsevne dig selv, stående i centret ved hjulets nav; opfat dig selv,
som var du selve navet. Udsend fra denne centrale position, syv
strømme af levende kærlighed, der stråler ud over verden. Når
du gør dette, tjener du og er på samme tid fuldstændig beskyttet.
Denne øvelse virker omgående. Den udvikler en beskyttende
kraft og gør dig samtidig til et levende center af kærlighed og
lys.
Vær ikke foruroliget, min broder, men følg din vej i ro og
fred. Der findes på dette tidspunkt intet liv, som ikke må bære
byrder, men har det nogen betydning, hvori de består? Elsk alle
– bevar din mentale integritet og bliv ikke påvirket af dem, hvis
hjerter er bitre og hvis tunger er grusomme. Livet er indvielse,
og dette er du forberedt til. Kriserne i sjælens liv arbejder sig
frem ad visse baner som større indvielser. Jeg giver dig her et
vink. Dette bliver du, som du ved, forberedt til. Jeg står bag dig
med forståelse og med styrke. Jeg giver dig min velsignelse, min
broder.
BEMÆRKNING: Under de mest anstrengende betingelser,
fortsætter denne discipel støt og roligt og samarbejder med K.H.
og tjener sammen med Tibetanerens gruppe.
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Til J.W.K-P.
November 1931
MIN BRODER:
Jeg vil indtrængende bede dig om at gå fremtiden i møde med
glæde og optimisme. Mod, det har du altid, men glæde mangler
du. Hos dig som hos F.C.D. er meget af aktiviteten på det fysiske
plan hæmmet på grund af æterisk udmattelse, selvom årsagerne
til den eksisterende tilstand er forskellige. I de seneste år har jeg
mange gange formidlet dig budskaber, der samlet udtrykker den
vægt som jeg lægger på vedholdende meditation. Æterisk vitalisering opnår du i meditation, og tilførslen af energi gennem dit
fysiske legemes redskab. Kost, frisk luft, og frihed for bekymring fremmer processen, men den bedste hjælp for dig og kilden
til et vellykket resultat af dit arbejde findes i din vedholdende
meditation og din kontemplative udholdenhed.
Det er klogt at samle energi, og du har utallige reserver at
trække på, men endnu bruger du dem ikke, som du kunne. Som
jeg tidligere har fortalt dig, udnytter du ikke meditationsperioden
tilstrækkeligt, og derfor lider dit fysiske legeme og følgelig dit
arbejde. Der er meget, som skal gøres, men gennem meditation
kan du opnå meget. Du kunne spørge mig, min broder, hvordan
du kan bruge meditationsperioden, således at du kan drage nytte
af den rent fysisk. Det fysiske legeme vil tage vare på sig selv,
når kilden til forsyning er åben. En modifikation – tilvejebragt
af dig selv – af den faste meditation ville være på sin plads, idet
du udelader detaljer i opstigningens stadium, men visualiserer
energiindstrømning til centrene i det æteriske legeme og frem for
alt vitalisering af hjerte- og strubecentret. Dette bør gøres hurtigt
og bestemt, mens resten af meditationsperioden vies til gruppearbejde og til overvejelse af de planer, som skal følges i det
arbejde, der udføres af den større gruppe, som denne gruppe
tilhører.
Du vil forstå, hvad jeg mener, min broder, når jeg gentager
disse gamle læresætninger for dig:
»Fra lotusen i hovedet udspringer lyksalighedens blomst.
Dens tidligste form er glæde.
Fra hjertets lotus udspringer kærlighedens blomst.
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Dens tidligste tilkendegivelse er visdom.
Fra strubens lotus udspringer de levende formers blomst.
Dens tidligste tegn er forståelse af planen.«
Glæde, visdom og planen! Disse tre må udvikles hos dig. Hos
B.S.W. er det visdom, styrke og skønhed. For dig disse andre
tre. I to står hinanden meget nær – nærmere end nogen af jer har
erkendt. Svagheden ligger for begges vedkommende i den svigtende evne til at få den ene eller anden af disse kraftmanifestationer til at blomstre. Når B.S.W. kender den sande betydning af
skønhed, og du af glæde, da vil frigørelse og udvidet tjeneste
være jeres.
Juni 1933
Endnu engang har jeg det samme budskab til dig, min broder.
Jeg siger til dig igen og igen, »lad Herrens glæde være din styrke.« Der er meget at gøre og mange måder at gøre det på. Der er
blevet taget skridt til at forberede dig til det, som du skal gøre.
Gå fremad, som du gør nu. Lad planen optage dig, men husk på
samme tid, at den former sig trin for trin, og at den sande hjælper
af planen er ham, der ser den, som den kan være i livets cyklus,
men som også ser det lille og umiddelbare skridt forude. Deri
findes forskellen på mystikeren og okkultisten.
Du er i langt bedre fysisk form og din registrering af glæde
må give sig udtryk i lykke og i sidste ende som lyksalighed. For
dig har jeg derfor i dag et mantra, som kan være til hjælp:
»Glæde slår sig ned som en lille fugl i hjertet, men den har
taget sin vej fra det hemmelige sted i hovedet. Jeg er glædens fugl. Derfor tjener jeg med glæde.«

Du vil vide, hvad jeg taler om, når jeg siger, at din personligheds
ubundethed må udvikles til en dybere binding til sjælene i formerne. Derved vokser forståelsen. Der findes en bagside af ubundethed såvel som af bundethed, og den sande tjener af planen søger
den midterste vej. Du har et virkefelt i min gruppe, hvor du er til
stor nytte. Du giver stabilitet og du bringer den faste overbevis172
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nings gave med dig. Hvert medlem af min gruppe er blevet valgt
for det, som han kan bidrage til helheden …
Juni 1934
MIN BRODER:
Jeg vil i dag give dig den oplysning, som er af største betydning
for dig – at du nu træder ind i det arbejde, som du er inkarneret
for at udføre. Medlemmerne af den nye verdenstjenergruppe
arbejder, selvom de ikke mentalt erkender det (sådan som du, for
du kender en del til planen), ikke desto mindre »under impression«, som det kaldes. Deres vigtigste opgave og den pligt, hvortil deres sjæl kalder dem, er at bevare en indre sensitivitet. Dette
gør de i de fleste tilfælde, og når de ikke har din baggrund af
esoterisk viden, da gør deres levende interesse i arbejdet dem
målrettet og de går helt op i deres opgave. Derfor bliver alle
personlighedsreaktioner underordnet det foreliggende arbejde, og
det lavere menneske udgør ingen hindringer for en impression.
Hos dig som hos alle medlemmer af min gruppe er der en erkendelse af planen og en indre beslutsomhed om at samarbejde, og
dette letter arbejdet. For dit vedkommende kræves derfor i den
nærmeste tid to ting. Din sensitivitet over for indre impression
må vokse og tage til. Desuden må din vilje anvendes mere dynamisk.
Disse to punkter ser jeg for mig, mens jeg overvejer den
meditation, som jeg skal give dig. Det første, tilstanden af forøget sensitivitet, afhænger af en stadigt mere perfekt samordning
med sjælen, og det andet af det rette greb om en mulighed, af en
styret effektiv handling og en vedholdende egoisk målrettethed.
Derfor må disse kvaliteter bevares – vedholdende – hele dagen
igennem. Din morgenmeditation bør være kort omend magtfuld
og kan bedst beskrives med de følgende ord: Samordning. Dedikation. Styret tanke. Erkendelse af planen. Klart defineret forståelse. Fast vilje. For dig er meditation antagelse af en holdning og
dens bevarelse gennem hele dagens arbejde. Min broder, vi kan
beskrive det her anførte i fire stadier, som ganske tydeligt relaterer til dit livstema, om jeg så må sige. Begynd altid med det
fjerde eller sidste stadium og arbejd igennem til det første:
1. Du lever med ideen og du legemliggør den konstruktivt. Dette
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er væren eller virkeliggørelse.
2. Hensigten bliver din hensigt og din vilje er derfor planens
vilje. Hen imod denne højere vilje rettes vedholdende din
personlige vilje.
3. Dette »giver kvalitet« til dit liv i de tre verdener og du bliver
magtfuldt præget af kvaliteten af planen under udfoldelse.
Denne kvalitet må du meditere over.
4. Virkeliggørelse af planens hensigt og kvalitet, som det er din
hensigt at bidrage til. Dette betinger den form, som dit arbejde vil antage.
Det er din opgave at arbejde med loven om forsyning. Efterspørgslen er allerede til stede. Det er dit arbejde at bidrage til den nye
verdenstjenergruppes succes og at udbrede sandheden og altid at
gøre det med glæde. Efterhånden som arbejdets krav tager til, må
du lære at bevare din fysiske balance og det gode helbred gennem
en passende opmærksomhed over for kost og træning. Du må i
stigende grad lære at leve disciplens dobbelte liv – et liv med ydre
aktivitet og med indre sensitivitet. Du har kun lidt at frygte, for
meget er allerede virkeliggjort på de indre plan. At gribe muligheden, erkendelse af åbne døre og dygtighed i handling – det er disse
tre, som du bør være opmærksom på. Dit arbejde for den nye
gruppe af verdenstjenere begynder nu. Der vil ikke blive bedt om
mere, end du kan klare. Benyt anvisningerne som jeg giver dig og
styrk din forbindelse til mig, for dette er for dig også en dør, som
åbner sig hen imod øget anvendelighed. Kultivér kærlighed til
dine medmennesker eller rettere, min broder og min ven, eksternaliseringen af den kærlighed, som du har i fuldt mål. I og gennem
dette vil du genkende dem, som udgør den nye verdensgruppe.
Her er D.R.S. dig til hjælp, for han kaster lys på mennesker.
Gå fremad på den oplyste vej i ro og tillid og med forventning
som din grundtone. Hold dig rede til at håndtere alt, hvad der
måtte hænde. Forbindelsen mellem dig og din mester styrkes
dagligt.
Januar 1935
MIN BRODER:
Du står over for tre meget anstrengende år i dit liv, og ved den
tid, hvor du er niogfyrre år gammel, vil dit arbejde have antaget
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så klare linjer, at du vil se planen for fremtidig tjeneste meget
mere klart og du vil have opnået den ønskede fremdrift. Den
opgave, som ligger foran dig, består nu i at samarbejde med
dem, som udgør den nye verdenstjenergruppe og i at organisere
den finansiering, som vil muliggøre en stor del af deres arbejde.
Når arbejdet tager form på det fysiske plan, må det først ledes
hen imod den åndelige højnelse af tænkende mennesker i verden, og dernæst vil gennem dem komme en højnelse af masserne.
Dit arbejde må hovedsageligt være selektivt og primært belærende og opdragende. Det vil også indebære at finde frem til
og skole dem, som du kan samarbejde med. Discipelarbejdere vil
i stigende omfang drages til Storbritannien og til det europæiske
kontinent. Fra U.S.A. må selve læren og undervisningen komme.
Men Europa er området for skoling og opdragelse af verden i
ideerne om en sand verdensenhed og for den víse præsentation
af planen. Fra dette kontinent kan inspiration gå ud til øst og til
vest.
Gå fremad i dette arbejde med sikkerhed og mod og uden
nogen fornemmelse af pres. Forbind de nuværende organisationers víse metoder med visionen af de nyere former for arbejde.
Det er et åndeligt arbejde, som du er engageret i og det har som
mål at opdrage og at udbrede de principper, som skal styre
verdens levevis og verdens tænkemåder i den kommende nye
tidsalder. Ved præsentationen af det arbejde, som den nye verdenstjenergruppe kan udføre, vil visse afgørende og umiddelbart
mulige programmer kunne tilrådes såsom oplysning og oplæring
af den offentlige mening i princippet om ikke-separatisme. Men
dette vil indebære megen meditation og megen klar tænkning …
Den fremgangsmåde, som skal følges, og de metoder, som skal
anvendes for at vække interesse og fremkalde den nødvendige
støtte, er en beslutning der skal træffes af vestens disciple og
arbejdere og ikke af mig, jeres orientalske broder. Jeg kan kun
stimulere jeres sjæl til en klarhed i opfattelsen, til en vís vision,
til sand forståelse og en korrekt planlægning. Resten af arbejdet
og materialisering af projektet ligger i jeres hænder og hos dem,
der responderer på de fremlagte ideer.
Med hensyn til jeres personlige udvikling og skoling, min
broder, så kan jeg kun anbefale dig at overveje det meditationsarbejde, som jeg gav dig i min sidste instruktion, og at gøre en
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fornyet indsats for at imødekomme dets krav. Du kan ikke forestille dig, hvilke nye kræfter du kunne få, hvis du blot kunne
disciplinere dig til at bruge tyve dynamiske minutter hver morgen, før du går over til den daglige rutine … Dette har i mange
år været dit problem. Alligevel ville disse tyve minutter, anvendt
regelmæssigt hver morgen kl. 8, give dig ikke blot den glæde, du
har brug for i din anstrengende tjeneste, den kraft og den indsigt,
du behøver for at stabilisere dit arbejde, men også en større
fysisk styrke. Din legemlige natur er således opbygget, at den
responderer mere på åndelig helbredelse end de fleste legemer.
Juli 1935
Jeg har kun lidt at sige dig, min broder, idet jeg sidste år skrev til
dig i detaljer og skitserede de kommende års arbejde for dig. Jeg
ændrer hverken dette arbejde eller mine forslag, for hvis jeg
gjorde det nu, så ville der ikke være nogen sand syntese i denne
gruppes ydede arbejde. Jeg arbejder efter min egen tidligere
udkastede plan, der var resultatet af adskillige års nøje iagttagelse
af medlemmerne i min gruppe. Jeg har ikke fundet nogen grund
til at ændre mine oprindelige ideer eller planer, for I har alle udviklet jer, som jeg forudså, selvom en eller to i gruppen lærer
langsommere end de øvrige, mens ét medlem af min gruppe har
taget et uventet spring fremad.
Dit arbejde bliver støt konsolideret og mens du lægger solide
fundamenter og påbegynder overbygningen, må du beskytte den
oprindelige idé og den første tankeform mod enhver form for
nedbrydning. Vanskelighederne for de åndelige bygmestre og
planens arkitekter begynder først for alvor, når det, som de
konstruerer, bliver offentligt eje og derfor genstand for kritik
samt ydre hjælp. Da bliver opgaven med at bevare ideens oprindelige renhed og hensigt vanskelig.
Vær forberedt på, at arbejdet ekspanderer. Men søg at udvide
i overensstemmelse med planen og ikke efter en krisesituation,
for du bygger i et samarbejde med de indre bygmestre og de to
strukturer må supplere hinanden. Tænk over det, men bliv ikke
usmidig i forbindelse med uvæsentlige ting.
Tag for en tid spændingen af dit indre arbejdspres, min broder.
Fremdriften med hensyn til planernes videreførelse er tilstrækkelig
i øjeblikket. Derfor, stå fast, tænk dybt, men jag ikke.
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Januar 1936
MIN BRODER:
Enhver organisme, som fuldkommengøres, må rumme de elementer af liv og kraft, som legemliggør energien fra guddommens tre aspekter. Den må ligeledes besidde de kraftkanaler,
hvorigennem de fire andre typer af guddommelig energi kan
udtrykke sig. Dette kan udvirkes af disciple på alle de angivne
syv stråler, eller af de disciple, som gennem deres renhed og
helligelse kan kanalisere en hvilken som helst type af energi,
som Hierarkiet måtte vælge at projicere ind i en organisme
gennem disciplenes virke. Den nye verdenstjenergruppe er en
organisme, som hurtigt udvikler sig og som må beskyttes mod
upassende krystallisering og overorganisering. Den må imidlertid finde sit udtryk gennem alle syv veje for guddommelig manifestation. Du og dine medarbejdere har – hvis I vælger det, og
fordi vi har tilbudt jer muligheden – meget at udrette med hensyn til den rette organisering af det ydre udtryk for den nye
verdenstjenergruppe. Når den indledende, forberedende periode
er afsluttet, vil virkninger af det, som er udført subjektivt og
objektivt fremtræde så tydeligt, at de fremtidige retningslinjer
for tilsynekomst og planerne og aktiviteterne vil være forholdsvis stabile og ikke til at ændre. Dette er et ansvar, som må ses i
øjnene.
Opgaven er imidlertid kompliceret, fordi den nye verdenstjenergruppe omfatter så mange aspiranter og nogle disciple, som
du ikke kan kende noget til. De arbejder også aktivt og under de
nye impulser, ofte uden at være bevidste om deres tilhørsforhold
som medarbejdere.
Det er derfor nødvendigt for dig og andre medlemmer af min
medarbejdergruppe at bevare jeres sensitivitet over for de nye
faktorer og over for de mennesker, hvis opgave det er – på lige
fod med den gruppe, som I tilhører og anerkender – at fremskynde de nye gruppeaktiviteter, de nye tanker og de nye fremgangsmåder. Deraf igen nødvendigheden af en skolet indre opmærksomhed, ikke blot over for din egen sjæls stemme, min stemme
og over for gruppeindtryk, men også over for dem, som vil blive
tiltrukket til den gruppe, som du anerkender gennem lighed i
hensigt, metode og holdning. Dette, min broder, er ikke let.
I dette år skulle du opnå en større indre frihed og en klarere
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ånd af sand frigørelse, som vil finde sit udtryk i en holdning af
virkelig og ikke påtaget glæde og fred og en ånd, der er mindre
tynget af ansvar. Du må gøre dig klart, at det er et gruppeansvar.
Det er din opgave at opnå en mere nøjagtig og mere sensitiv
reaktion på subtil og åndelig impression og på gruppeimpulser
fra den nye verdenstjenergruppe … Efterhånden som du fortsætter med opgavens løsning, vil den rette metode for tilnærmelse
til dem, der arbejder i den nye verdenstjenergruppe, vise sig, de
nødvendige døre vil åbne sig, og den korrekte metode til at
fremkalde interesse vil let vise sig. Arbejdet på de indre plan er
allerede udført, og kun det at vække hjernen og det objektive
sind står tilbage at skulle udføres i forbindelse med disse mennesker.
Der er endnu et punkt, som jeg må berøre. Din orientering
mod planen er korrekt og du har visdom og styrke. Bevar imidlertid din styrke og husk på, at den rigtige afkobling er lige så
meget en del af den tjeneste, som du kan yde, som det anstrengende, uafbrudte arbejde, der fører til påtvungne og måske
uhensigtsmæssige pauser for at genvinde fysisk styrke. Den
stabile ubrudte indre drivkraft, båret fremad ved hjælp af den
rette organisering af de ydre faktorer som tid og fysisk styrke, er
vigtig. Det er kun muligt, hvis der er et afbalanceret liv i tjeneste, rekreation og igen tjeneste.
Juni 1936
BRODER FRA GAMMEL TID:
Du er ved at samle dine kræfter til endnu en aktivitetscyklus i
forbindelse med den nye verdenstjenergruppe. Glem ikke, at alle
skabende processer foregår i en cyklisk rytme. Den rytme, der er
etableret af den nye verdenstjenergruppe, er en treårs cyklus og
du vil erkende, at du følger denne rytme. Afslutningen på en
sådan cyklus var i maj 1936. Den næste vil blive i maj 1939,
som vi vil bevæge os hen imod i et stigende crescendo af arbejde
og succes. Den tredje vil komme i maj 1942. Bevar omhyggeligt
disse datoer i dine tanker og læg dine planer for fremtiden derefter. På den måde vil du arbejde med loven og ad linjerne for
mindst modstand. Sørg for, at hver treårs cyklus er i overensstemmelse med den skabende rytme. I det første år, læg hovedvægten på det manifesterende princips aktivitet, idet du anvender
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det, som viser sig, og som du må arbejde med. Lad i det andet år
klarheden og kvaliteten af den tone, som må anslås af den manifesterende form, give sig til kende og blive hørt. Lad i det tredje
år den levende virkelighed og det iboende livs virke, som findes
bag formen og udtrykker sig gennem kvalitet, komme til syne,
så alle kan se det. Husk dette når du konsoliderer arbejdet.
Grundtonen for det første års arbejde er konsolidering, for det
andet år må den være ekspansion, mens tonen for det tredje år
må være tilvejebringelse af en markant påvirkning af den offentlige bevidsthed ved udsendelse og betoning af en klar tone. Hvis
dette cykliske mål holdes i bevidstheden, vil ingen alvorlige
fejltagelser blive gjort … Den nye verdenstjenergruppe må
arbejde i disse treårs cykler, og fundamentet for cykliske resultater må lægges. Denne cykliske rytme vil holde gruppens medlemmer fri for spænding, men ikke desto mindre lade dem føle,
at intet er slået fejl. Det er umuligt at udføre et godt arbejde, når
der er en fornemmelse af utilstrækkelighed eller manglende
resultat.
Det, jeg her ønsker at påpege er, at der i andre lande, ud over
hele verden, findes mange, der udfører et skjult og fortroligt
arbejde, hvorigennem de aktivt tilknyttes den nye verdenstjenergruppe. De har endnu ikke fået kontakt med dig eller med dem,
der er i min discipelgruppe. Du må lige som de andre medlemmer af min gruppe lære at erkende dem. Der, hvor der er en
erkendelse af principper, af upartisk tjeneste og ren intelligent
god vilje, giv da frit din tid og hjælp. Stræk broderskabets hånd
frem. Hvor der findes liv og en og samme type frø, der vil den
samme blomst skyde op over hele verden i alle lande. Intet kan
da ændre manifestationens art og type. Husk på det.
For dit vedkommende, min broder, hold dig nær til din egen
sjæl. Gå varsomt og vær forsigtig. Gå frygtløst og med glæde i
lyset af din sjæl og i det forenede lys fra dine gruppebrødre.
Januar 1937
BRODER FRA GAMMEL TID:
Med sand første stråle korthed har du besvaret visse spørgsmål,
som jeg har stillet dig, og alligevel er disse svar – set fra min
synsvinkel – særdeles oplysende. Hos dig som hos F.C.D. og
R.S.U. er den største vanskelighed letargi, som skyldes en virkeKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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lig fysisk brist. Det er derfor ikke min hensigt at tilskynde dig til
større aktivitet, men til en bedre tilrettelægning på de indre plan
og øget intuitiv refleksion. Denne discipelgruppe har påtaget sig
at udføre to opgaver:
1. Fremme arbejdet med at forbinde den nye verdenstjenergruppe bevidst og i stor udstrækning med mennesker af god vilje
over hele verden. Dette må ske for at frembringe de nye og
rette betingelser på jorden.
2. At finde og fremskaffe de nødvendige midler til denne opgave. Det sidste er på mange måder det ydre udtryk af den første
opgave, for ligesom penge i fortiden har været redskab for
menneskers selviskhed, må de nu blive redskab for deres
gode vilje. Jeg anbefaler dig at gå ud fra denne reelle grundtanke og derfra gå videre med denne tanke som et »diskussionsemne«.
Det ovenstående er ganske enkelt en sammenfatning af den
opgave, der ligger umiddelbart foran alle jer, som søger at fremme vort arbejde og jeg tilskynder jer og alle, som er forbundet
med mig til denne opgave. Vanskelighedernes mure må brydes
ned og succes må følge jeres anstrengelser – den forenede indsats af beslutsomme sjæle, der bryder igennem til sejr uanset
betingelserne. Denne forenede og målrettede indsats må udføres
uden modløshed og tvivl, med tilbørlig opmærksomhed over for
tidsfaktoren og med en viden om dens betydning. Dette vil
udelukke spildte kræfter, og vil ikke tillade nogen mulighed at
gå tabt. Der er, min broder, mange som gerne vil samarbejde,
hvilket dog på nuværende tidspunkt mislykkes på grund af frygt
eller en overbetoning af det uvæsentlige. Jeg refererer her til de
mennesker af god vilje, som i dag er opmærksomme på mesterens vigtige arbejde, men som endnu tilbageholder deres fulde
hjælp. Der er også dem, der ikke erkender den tvingende nødvendighed, og som ikke er klar over at planen er uopsættelig
eller endog, at der er en plan. De vil imidlertid yde deres, når de
konfronteres med problemet.
Det er ikke min opgave at befatte mig med dette spørgsmål,
for vi bærer ikke verdenstjenernes ansvar. Jeg fremfører det for
dig, min broder, og for min gruppe, og jeg står bag dig med hele
vægten af min styrke samt med min stimulerende kærlighed. En
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målrettet, styret indsats kan opnå resultater uagtet verdens tilstande, på trods af fejlagtig fremstilling af dem, som intet forstår,
eller manglende lydhørhed og interesse fra meddisciple – de
nære eller dem over hele verden.
Søg derfor at anstrenge dig og at presse på for at løse opgaven
sammen med de andre medlemmer af min gruppe. Stå fast og
vær ikke så stærkt bekymret for arbejdets fremskridt, som ikke
synes at foregå så hurtigt som ønsket. Når det kommer i gang,
vil det gå hurtigt …
De følgende tre sentenser vil kunne hjælpe dig i håndtering af
dit problem og begunstige dit fremskridt som arbejder:
1. Ansvarsfølelse stråler ud som blafrende flammer fra enhver
sjæl, som har søgt og fundet samordning. Blæs flammerne op
til en konstant ild i enhver sjæl du møder. Tænk over det.
2. Offervilje skimtes vagt i enhver sjæl, som elsker planen. Fortæl dem at offeret ved at give må nå dybden og ikke kun
bringe det til offer, som ligger på overfladen eller det, som
kan kendes af andre. Det usete offer må gå hånd i hånd med
det, som kan ses. Belær om det.
3. Kammeratskabsfølelse kender hver enkelt af jer med sikkerhed, men det er nødvendigt, at I gør dybere den tjeneste, som
I deler. Giv udtryk for dette. De delte byrders kammeratskab,
sansen for dyb respons på behov, den ydede tjenestes kammeratskab, tilskyndelsen til at ofre – lær om dette til alle, som
søger at arbejde med mesterens plan, og giv selv udtryk for
alle tre.
Juli 1937
Dit mentale legeme, min broder, er på fjerde stråle for harmoni
gennem konflikt. Deraf kommer din evne til at harmonisere, at
forene og at forstå. Samtidig (som udtryk for din sjæls hensigt)
krævede det en fjerde stråle mental natur (med dens kærlighed
til harmoni gennem konflikt) for at kunne håndtere den specielle
opgave, som din sjæl har betroet dig, og det projekt, som du er
engageret i for at fremme planen.
Dit anden stråle astrallegeme letter i høj grad dit arbejde og
giver dig forståelse og harmløshed. Dine emotioner påvirker
derfor ikke din dømmekraft og dine beslutninger. Men kombinaKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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tionen af et fjerde stråle mentallegeme og et anden stråle emotionelt legeme kræver omhyggelig overvågning for at bevare første
stråle balancen, når du bliver ældre og tilbøjeligheder krystalliserer til vaner. Den eneste måde at gøre dette på er at uddybe og
etablere sjælskontakt, idet sjælens stråle (der er første stråle),
som du må huske, er første understråle af anden stråle.
Som du allerede har gættet er dit fysiske legeme på syvende
stråle. Deraf kommer dine muligheder med hensyn til frimureri
og din evne til at organisere og lede. Jeg vil minde jer alle om,
at det udsagn, at det fysiske legeme er på syvende stråle betyder,
at især hjernens atomer er farvet og motiveret af syvende stråles
energi. Det samme udsagn gælder for alle stråler, hvorpå et
fysisk legeme måtte befinde sig. Dette udgør en virkelig mulighed for dem, hvis konstitution på dette tidspunkt har forbindelse
med syvende stråle, da den meget hurtigt vinder indflydelse.
Samtidig udgør det et problem – det aldrig ophørende problem
med afbalancering af kræfter, som er hovedopgaven for den
indviede eller for dem, der er i forberedelse til indvielse. Set som
en helhed er dine stråler:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . Første stråle for magt eller vilje.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
3. Sindets dvs. det mentale
legemes stråle. . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Syvende stråle for ceremoniel
orden.

Januar 1938
Tre ord gav jeg dig, min ven og broder, i min sidste meddelelse.
De var: ansvar, offer og kammeratskab. Jeg har tilskyndet dig til
den opgave at vække de aspiranter, som du er omgivet af, til en
forståelse af disse ords betydning. Selv forstår du dem, men de
må belyses med eksempler, forklares og fremmes i alle dem, som
du trækker ind i cirklen for gruppeindflydelse som planens medarbejdere. Ansvar kan du bære og det har du altid båret. Offer har
du altid kunnet bringe og forstå. Dine værdier er sunde og du
ønsker intet for det separate selv. Kammeratskab lærer du, men
det er på intet tidspunkt nogen let opgave for første stråle sjæle at
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mestre og at udtrykke. Personlighedernes lidenhed og småligheden med hensyn til de individuelle synspunkter er trættende for
den tjener af planen, som står ophøjet og ubundet på en første
stråles tinde for vision og en deraf følgende forståelse.
Jeg har tre punkter, som jeg ønsker at tage op og min meddelelse til dig er kort. Jeg søger ikke at give dig en bestemt meditation ud over at foreslå, at du, mens du står over for og påtager dig
et mere omfattende økonomisk ansvar, bliver ved med den dybe
meditation i relation til det problem, jeg gav dig for nogen tid
siden. Du kommer – som en første stråle discipel, som står sin
prøve – under din mesters nøje kontrol og overvågning. Min
opgave er nu kun at stå ved siden af. De tre punkter, som jeg vil
indprente dig, er som følger:
1. Spild hverken tid med at se tilbage eller med nytteløse tanker
om visdom eller manglende visdom med hensyn til tidligere
projekter. Gå fremad med tillid og intensitet. Måneder med
fokuseret og intensiv handling ligger foran dig, og udført på
rette måde vil du i forbindelse med at tilvejebringe den nødvendige udrustning til at udføre mesterens arbejde og hjælpe
planen have heldet med dig.
2. Vær forsigtig med den kraft, som strømmer gennem dig, når
du mere og mere træder ind i din første stråle sjæls bevidsthed og ind i en første stråle mesters gruppe. Sørg for, at din
anden stråle personlighed kan håndtere denne kraft korrekt og
sørg for at forene den med kærlighed og mildne dens
magtfulde styrke med forståelse. Første stråle kraften må kun
relateres til ydre omstændigheder og må ikke øve indflydelse
på personligheder. Den er nødvendig for at forcere omstændigheder og komme til afgørende resultater, (bemærk denne
formulering), men ikke for at ryste og såre. Sand upersonlighed må altid være til stede og din personlighed må iagttage
første stråle kraftens virkning på andre personligheder og
afbalancere dens iboende og ofte særdeles nyttige, nedbrydende arbejde.
3. Tænk over glæde, lykke, munterhed og lyksalighed; disse
frigør det indre livs kanaler og når derved – i vid udstrækning
– mange slags mennesker. De helbreder og renser det fysiske
legeme og hjælper dig til at udføre dit arbejde med den
mindst mulige arbejdsindsats, giver dig den rette sans for
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værdier og en ubundethed, som er baseret på kærlighed og
ikke på afsondring.
Til afslutning vil jeg sige: Jeg er ikke utilfreds med det arbejde,
som er blevet udført af dig og medarbejderne i marken, men jeg
opfordrer jer alle til en dybere forståelse og øget aktivitet.
Til dig, min broder, har jeg disse ord. Lad ikke træthedens og
skuffelsens blændværk over verdens tilstand forlede dig til
mangelfuldt og ufrugtbart arbejde. Bekæmp ikke det blændværk,
som søger at påvirke dig, med din første stråle indifferens – en
magtfuld holdning som du og alle første stråle typer let antager.
Bekæmp det ved ikke at anerkende det og ved at være helt optaget af den foreliggende opgave. Jeg mener her den kloge optagethed af opgaven, som ikke negligerer passende fysisk omsorg
og heller ikke tid til afkobling. Arbejdet går fremad i verden ad
de korrekt angivne indre baner. Den discipel, der har opnået et
vist mål af sensitivitet over for helheden, må lære at skelne
mellem denne helheds aspekter. Du er for sensitiv over for
verdenspersonlighedens begær- og følelsesaspekter og blændværk fra din egen reaktion på disse. Lær at registrere den samlede verdensidealisme og mentale aspiration med samme sensitivitet. Da vil træthedens blændværk og den iboende modvilje give
plads for en levende interesse og forståelse hos en discipel, der
er fri for blændværk.
Januar 1940
MIN BRODER:
Arbejdspresset hviler tungt på dig og det bliver ved. Jeg har
ingen speciel instruktion at give dig på dette tidspunkt, fordi det,
som er blevet påbegyndt, vil opnå sin egen drivende kraft og
bevæge sig hen imod sit uundgåelige resultat. Jeg vil kun tilføje,
at jeg bifalder din bestræbelse for at opfylde kravene til det
arbejde, som jeg har skitseret, og hvis det fortsættes, vil det
resultere i en vedvarende tjeneste for menneskeheden. Jeg vil
bede dig om at bemærke ordet »vedvarende«, fordi du bygger
for fremtiden, og i fremtiden vil fuldbyrdelsens sande betydning
være din. Fortsæt derfor med tålmodighed, med dygtighed i
handling og med en urokkelig vedholdenhed.
Med henblik på den fusion, som du må opnå mellem dine
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legemlige kræfter og din sjælsenergi, vil jeg henlede din opmærksomhed på den kendsgerning, at din sjælsenergi er fokuseret i din fysiske udrustning, hvorved energien fra din sjæl og
kraften fra din syvende stråle hjerne føres sammen. Der findes
derfor en direkte samordning mellem sjæl og hjerne og denne må
uddybes, forstås og anvendes. Din personlighedsenergi (som er
på anden stråle) er fokuseret i dit fjerde stråle sind. Dette efterlader dit astrallegeme som en enhed for sig selv, – således som vi
ser det – og dette er i dit tilfælde, som det bør være. Du har et
magtfuldt astrallegeme under tilstrækkeligt afbalanceret kontrol
til at fortsætte med opgaven og løsningen af personlige forhold,
uden det upassende pres fra personlighedsreaktioner. En dag vil
man studere det faktum, at praktisk taget alle reaktioner er af
astral eller emotionel natur, undtagen den fysiske mekanismes
reaktioner på de ydre håndgribelige omgivelser. Dette er endnu
ikke tilstrækkeligt belyst af den ortodokse psykologi. Personlighedens reaktioner på sjælen og det astrale legemes reaktioner på
det subjektive liv er af vital interesse for esoterikeren.
Fusionen må derfor opnås mellem sind og hjerne, der hver for
sig repræsenterer en af de to hovedenergier. Denne fusion eksisterer allerede delvis. Når den er fuldbyrdet, vil det mentale mål,
der er harmoni gennem konflikt, blive afløst af indstrømmende
kærlighed, som magtfuldt arbejder gennem hjernen, og (som
følge deraf) vil din almene fysiske helbredstilstand hurtigt bedres. Hvordan skal dette lade sig gøre, min broder? Det første
stadium er virkelig vanskeligt og især for første stråle mennesker. Det tilvejebringes ved hjælp af evnen til visualisering. Det
er grunden til, at ritualer er så værdifulde for frimureriet og for
mennesker som dig, fordi på første stråle, som udgår fra Shamballa, fremmes visualiseringsprocessen. Det giver farve og fremstilling af en håndgribelig natur til den indre subjektive aktivitet.
Visualisering er et stærkt hjælpemiddel til fremkaldelse af den
skabende imagination. Lad mig her give dig et vink. Hvis du
benytter denne idé i planlægningen af det arbejde som du søger
at udføre for Hierarkiet og som vi søger at give dig ansvar for, og
hvis du ind i alt dette arbejde bringer idealet for ritual, rytme og
energifordeling, så vil du fremkalde et syntesens mønster, en
samlet fremgangsmåde og en harmonisk udformning af planen.
Jeg vil derfor bede dig om at afse ti minutter hver dag til den
billedlige visualisering af hele dit arbejde og program. Se hver
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fase af det som en lotus af levende skønhed, forbundet med alle
de andre faser ved linjer af flammende energi, som således
bringer alle dele af det ind i en helhed. Alle de forskellige faser
vil forme en stor enhed af lys og kærlighed, der udtrykker sig
gennem viljen til det gode. Lad dig ikke aflede når du gør dette.
Brug din anden stråle personligheds opbyggende energi og din
hjernes syvende stråle energi, fordi det er gennem din hjerne at
din sjæls første stråle energi kommer til udtryk. Her arbejder du
ikke bevidst som en sjæl. Du arbejder med så megen sjælsenergi
som der på et givet tidspunkt kan udtrykke sig gennem din
hjerne. Hvis du arbejdede med ren sjælsenergi og fra sjælsniveau, ville du bringe for meget Shamballakraft ind i den subtile
struktur, som du håndterer.
Gør forud for alt hvad du foretager dig en seriøs indsats for
at skabe følgende koordinering og samordning og i følgende
rækkefølge:
1. Koordinering af alle personlighedskræfter med energien fra
personligheden fokuseret i den mentale natur. Dette betyder
en koordineret personlighed med opmærksomheden fokuseret
i intellektet.
2. Samordning af personligheden med sjælen. Dette betyder at
bringe sindet – som fokuserer alle lavere energier – i direkte
forbindelse med sjælen.
3. Samordning af sjæl og hjerne. Dette tilvejebringes ved at
udelukke personligheden og alle dens kræfter helt fra din
bevidsthed og relatere sjæl og hjerne ved hjælp af en viljeshandling.
Når du har gjort dette, så vend tilbage til den mentale natur, og
fortsæt fokuseret i denne med det visualiseringsarbejde, som jeg
har anvist dig. Opbyg dit billede trin for trin.
Gå fremad med mod, håb og glæde samt forståelse, min
broder. Søg at skole alle dem, som arbejder sammen med dig,
med den yderste omhu, for meget afhænger af dem. Husk altid
på, at du ikke arbejder alene.
BEMÆRKNING: Denne discipel er stadig aktivt engageret i
Tibetanerens arbejde.
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Til R.A.J.
August 1936
MIN BRODER:
Arbejdspresset har ført til nogen forsinkelse i forbindelse med
mine personlige instruktioner til dig. Jeg ved imidlertid, at du
besidder stor tålmodighed og derfor ikke har følt noget pres. De
af os, som underviser på den indre side, må sædvanligvis håndtere to ekstreme situationer, når det vedrører vore disciple. Vi er
nødt til at beskytte os mod dem, som er påtrængende, åndeligt
selviske (ofte ubevidst) og overdrevent ivrige efter udvikling og
belæring. Vi må også stimulere de disciple, som er langsomme,
forsigtige og usikre til en mere beredvillig og »tilnærmende«
holdning. De aspiranter og disciple, som er rede til at blive
undervist når muligheden byder sig, burde fortsætte vedholdende med deres arbejde, selv når der tilsyneladende ikke er nogen
indre kontakt. Disse disciple udgør ikke nogen belastning for
den indre lærer og er i sidste instans de disciple, som gør de
største fremskridt.
Du har viet dit liv til undervisning, og som følge deraf får du
nu en mere omfatttende vision af den bagvedliggende hensigt for
den planetariske skolings retning. I denne bevægelse kan de af
jer, som har nogen indre vision, og som kan forstå det vigtige i
planens brobygning mellem det højere og lavere sind, bidrage
meget til vore bestræbelser, for I kan bygge på mentale plan. Jeg
betoner dette, fordi det indre mentale arbejde for øjeblikket er
det vigtigste for dig – et mentalt arbejde, som udføres i den
egoiske bevidsthed. Dette er hverken bevidstheden på intellektets
konkrete niveauer eller intuitionens mere abstrakte niveauer. I
løbet af de kommende måneder er der behov for at du arbejder
på at udvikle en hurtigere og mere definitiv samordning med
sjælen. Med henblik herpå vil du i afslutningen af denne instruktion se, at jeg har givet dig en meditation, hvis hovedmål er
denne samordning.
For at afklare dit sind i denne forbindelse vil jeg bede dig om
at søge efter alt, hvad jeg har sagt om samordning i mine forskellige bøger. Vil du skrive det alt sammen ned og efter et passende
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mordnings natur? På denne måde vil du stabilisere din egen
viden og tjene dine meddisciple ved at genkalde alt, hvad jeg har
sagt i en samlet form. Skriv alle afsnit ud i deres helhed, min
broder, idet du samler dem fra de forskellige bøger og fremlægger dem i ordnet rækkefølge, således at de mere enkle oplysninger kommer først og de mere vanskeligt tilgængelige til sidst.
Du kunne her ved begyndelsen af dit personlige arbejde med
rette spørge om, hvad jeg anser for at være det, du mest har brug
for på dette tidspunkt. I alle disciples udrustning er der altid
meget, som mangler og en hel del, som burde elimineres. Det er
imidlertid nytteløst og unødvendigt at sætte ind på alle punkter
på én gang, og derfor siger jeg til dig nu, at dit største behov er
en hurtigere og mere stabil høj vibration. Dit fremskridt på vejen
har været oprigtigt og stabilt og din livstendens har været direkte
orienteret mod dit mål; men din rytme eller rettere dit åndelige
hjerteslag er langsomt og bør blive hurtigere. Du må bevæge dig
hurtigere på vejen; dette vil ske gennem en mere aktiv mental
holdning. Legemernes vibrationshastigheder er forskellige.
Astrallegemet vibrerer hurtigere end det fysiske, og det mentale
legeme har en højere og hurtigere vibration end det astrale. Du
må søge at leve på det mentale plan og i sindets bevidsthed. Det
vil sætte dig i stand til (efter to eller tre års samarbejde med mig)
at »stå fast i åndelig væren«, noget, som du på nuværende tidspunkt kun gør under stærkt mentalt pres og anstrengelse, for det
er endnu ikke en livsvane.
Min velsignelse hviler på dig på en ny måde, selvom jeg i fire
år har samarbejdet med dig på de indre plan.
Marts 1937
MIN BRODER:
Implikationerne for det forløbne år er i dit specielle tilfælde ikke
vanskelige at tyde. Der har været en stabil udvikling og dog til
tider en del mismod. Der er sket en fornyelse af din beslutning
om for enhver pris at presse sig fremad og alligevel en fornemmelse af at svigte, hvilket i det store hele skyldes fysisk træthed
og livets pres. Ingen andre end du selv véd, hvor træt du til tider
har været. Der har været nogle få høje øjeblikke og en hel del
tyngende oplevelser, men for det meste den vedvarende monotoni af en livsbane, som var blevet en vane og i hvilken du hyppigt
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længtes efter tidligere tiders entusiasme. Dette er imidlertid
uundgåeligt og sker for alle disciple som virkelig er på vejen.
Det ydre plans liv følges næsten automatisk og meget af det
synker vanemæssigt ned under bevidsthedstærsklen og frembringer derved system, regelmæssighed og god disciplin. Hvis dette
bliver centret for bevidstheden, er der tomhed og en længsel
efter forandring og efter tidligere tiders »opstemthed« (for at
benytte dette ord i dets mere tekniske, psykologiske betydning)
som ville give en følelse af realitet til det ydre arbejde. Men
denne opøvede modtagelighed over for forholdene omkring dig
fører, som jeg har sagt, til rette automatiske vaner for respons og
bør ses som en befrielse, der frigør dig til at uddybe og højne det
indre subjektive liv, hvori dit bevidsthedscenter mere og mere
vil blive fokuseret. Jeg påpeger dette for dig, fordi jeg fornemmer (når jeg studerer din almene tilstand) at denne befrielsens
bevidsthed er noget, du virkelig har brug for. Den dybe understrøm af åndelig aspiration og mental opmærksomhed over for
sjælens indflydelse har I allesammen meget behov for og du i
særdeleshed.
Du har i nogen tid arbejdet med koordinering af personligheden. Denne styrede opmærksomhed må have og har frembragt
resultater, selvom du endnu ikke er opmærksom på dem. Andre
er bevidste om dem, skønt de over for dig ikke kan give udtryk
for forandringen.
Det er ikke min hensigt at ændre din meditation, men jeg vil
give dig syv sædtanker og vil bede dig om at koncentrere dig om
dem i din meditationsperiode. Ud over det skal du bevare den
samme meditation som tidligere angivet. Disse syv tanker er som
følger:
1. måned.. . . Sjælens kraft strømmer som en jævn strøm gennem mit liv. Jeg fornemmer den i min holdning til
livet, og i det lys, som den bringer, idet den vælder gennem alle min naturs aspekter. Må den kraft
styrke min vilje til at tjene.
2. måned.. . . Sjælens lys strømmer ud som lyset fra et fyrtårn
på min vej og i det lys ser jeg lyset i andre. Jeg
ved, at jeg ikke vandrer alene.
3. måned.. . . Sjælens kærlighed vælder op i mit hjerte og der
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4. måned.. . .

5. måned.. . .

6. måned.. . .

7. måned.. . .

opstår forståelse, medlidenhed, kærlighed og selvforglemmelse. Jeg bringer kærlighed til alle, som
jeg møder. Jeg møder menneskers kærlighed med
kærlighed og tænker ikke på mig selv.
Sjælens glæde oplyser mit liv og letter alle byrder, som de, jeg møder, måtte bære. Herrens glæde er min styrke og i glæden udvikler jeg styrke
for andre.
Sjælens renhed virker som en rensende strøm og
bader mit lavere selv i »renselsens vande«. Begærlegemet gøres rent og klart og stærkt. Jeg kan da
blive en rensende kraft for alle, jeg møder.
Sjælens vilje bliver min vilje. Jeg kender ingen
anden. Den vilje er kærlighed og fred og kraft og
styrke til at leve. Den bærer mig fremad. Den
fører mig til korset og til opstandelsen. Kun således kan jeg hæve og løfte mine medmennesker.
Sjælens nærværelse er med mig. Jeg går med
Gud, dag og nat. Jeg står fast med Gud på menneskenes veje. Skyggen af hans nærværelse, som er
min sjæls nærværelse, åbenbarer Gud overalt i
ethvert menneske. Jeg ser guddommelighed overalt i enhver form.

Jeg tror, hvis du tænker nøje over disse tanker, min broder, og
hvis du forsøger at indføje dem i den meditation over samordning, som jeg tidligere gav dig, så vil du opnå evnen til at udføre
Guds vilje. De to aspekter af dig selv – den koordinerende personlighed og den opmærksomme sjæl – vil føre hen imod enhed.
Jeg giver dig intet bestemt arbejde at udføre på nuværende
tidspunkt, da jeg ønsker at du først udfører de sidst givne instruktioner. Hvis du imidlertid hver måned omhyggeligt vil nedskrive
den sande betydning som måtte komme til dig i dit meditationsarbejde, ville du krystallisere dine vage reaktioner og gøre styrken
bag disse mantriske læresætninger til din egen.
Endnu et ord vil jeg give dig med på vejen, min broder. Stå
fast og vid, at du ikke er alene. Denne gruppe disciple i min
ashram er endnu ikke en integreret helhed. Gruppens skare af
medlemmer er endnu ikke fuldtallig, men den udgør allerede et
tilflugtssted på de indre plan. Du har dine meddisciples kærlig190
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hed og jeg kan fortælle dig, at også jeg »står dig bi« med forstående styrke.
December 1937
MIN BRODER:
Jeg tænker på, om du har bemærket (og når jeg siger »du«,
refererer jeg til alle disciplene i denne ashramiske gruppe), at I
næsten alle som sjæle er på anden stråle. Grunden til dette valg
af anden stråle sjæle til at arbejde i denne gruppe er, at denne
stråle frem for alt er undervisningens stråle, den stråle, der somme tider benævnes den »lysgivende indflydelse« eller »illuminatorens stråle«. Opgaven for alle sande lærere er at bringe lys til
sindet hos dem, de underviser, således at de kan gå mere sikkert
på den vej, der fører til målet for den specielle inkarnation. Det
var derfor indlysende, at den indflydelse, som hovedsageligt
skulle dominere gruppen ville blive anden stråles indflydelse.
Det, som er interessant at bemærke, er imidlertid, at det praktisk
taget i alle tilfælde er sjælsstrålen, som har den altovervejende
indflydelse. Der er ingen anden stråle personligheder i denne
gruppe. Dette kræver følgelig en klart defineret aktivitet hos jer
alle for at manifestere gruppens udtryk.
Det næste som bemærkes er, at personlighedsstrålerne – med
én undtagelse – er på linjen 1-3-5-7, og at de derved viser en
tendens til at bevare balance og udligne den magtfulde påvirkning fra linjen 2-4-6. Jeg ønsker, at ordet balance er meget i
jeres tanke, når I studerer ashramens arbejde og indbyrdes grupperelationer. Kun den velafbalancerede person kan virkeligt
møde behovet hos dem, hvis undervisning er ham betroet eller
kan med visdom håndtere de to kraftlinjer, der som en syntese
må bringes i forbindelse ved enhver undervisningsproces. Disse
to linjer er de fem energilinjer som danner lærerens udrustning
og ligeledes dem, som udgør redskabet hos den, som skal undervises.
I ingen anden profession er iagttagerens holdning mere påkrævet end i lærergerningen, og i ingen anden profession er den
korrekte håndtering af egne personlige kræfter af større betydning. Denne realisering vil automatisk frembringe to teknikker,
som vi senere kan studere mere detaljeret: Teknikken til at styre
egne kræfter, således at der ikke foreligger et unødigt eller
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farligt pres, samt teknikken til korrekt anvendelse af pres for at
fremkalde respons hos den, som bliver undervist. Dette udgør en
helt bestemt videnskab, som vi skal beskæftige os med, efterhånden som vi går videre med vort studium.
Noget, som jeg søger at give dig i dag, er en analyse af de
stråler, som er afgørende for din personlighedsudrustning, således at du kan opnå den bedst mulige balance i din udvikling og
vide, hvilke kræfter du kan arbejde med. Endnu et punkt, som
med tiden vil komme til syne, vedrører de tilpasninger, som du
må foretage for at opnå forbindelse med dine meddisciple. Disse
tilpasninger vil være afhængige af medfødte anlæg og deres
bedst mulige anvendelse til at fremkalde en forståelse, der vil
føre til en god og skabende aktivitet.
Dernæst, min broder, vil jeg give dig og alle i min gruppe en
meditation, som vil hjælpe jer med at afbalancere problemet med
jeres indre og indbyrdes strålerelation. På denne måde vil vi få
nogle strålemeditationer, som kan være værdifulde, ikke kun for
dig selv, men også for andre, hvis de bruges med passende
forsigtighed. Dette er noget, som jeg længe har ønsket at gøre.
Du er vidende om, at dine hovedstråler er anden og syvende.
Den sidstnævnte giver dig, hvis du blot kan forstå det og vælge
at bruge den rigtigt, evnen til at tage det lys, som er i dig og i
eleven og anvende det til oplysning af livet på det fysiske plan,
for syvende stråle er den stråle, der styrer ånd-materie relationen.
Din mentale stråle er fjerde stråle, strålen for harmoni gennem konflikt, for skønhed gennem orden, og for enhed gennem
forståelse. Da denne stråle er på linjen for din sjælsstråle vil den
tjene til at skabe hurtig kontakt med sjælen via sindet, hvis du
arbejder flittigt med den foreliggende opgave. Hele dit
livsproblem drejer sig derfor om relationer, både i dig selv og
inden for dit valgte tjenesteområde. Dette gælder naturligvis for
alle, men din specielle kampplads i denne forbindelse er at
forlige de kræfter, som kæmper i din egen natur og i dine specielle omgivelser. Det er ikke kurukshetra for »modsætningernes
par«, hvor Arjuna befinder sig i midten og søger at afbalancere
de kæmpende kræfter. Det er kamppladsen for højere relationer
– de, der findes mellem sjælen og personligheden, og mellem
det, som du er i dette liv, og de omgivelser, hvori du finder dit
valgte tjenesteområde. Din personlige frigørelse ligger i tilvejebringelsen af harmoni gennem konflikt og din bedste fremgangs192
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måde er at skabe denne harmoniserende påvirkning i dine omgivelser som et resultat af din indre konflikt, udkæmpet i stilhed
i sindets skrin.
Dit astrale eller emotionelle legeme er på sjette stråle, og her
har du igen en kraftlinje direkte fra sjælen. Hos dig viser denne
sjette stråle energi sig hovedsageligt som hengivenhed over for
en erkendt pligt og en anerkendt ansvarlighed, og ikke så meget
som hengivenhed over for personer eller endog idealer. Dette har
udgjort en altafgørende balancerende faktor i dit liv.
Dit problem vil derfor fremstå mere tydeligt, når jeg fortæller
dig, at strålen for dit fysiske legeme er anden stråle.

1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . Syvende stråle for ceremoniel orden.
3. Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . Sjette stråle for hengivenhed og
idealisme.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.

Dette betyder, at hele din udrustning er på anden stråles kraftlinje, og derfor kræver en meget klog afbalancering. Hvordan kan
denne opnås, og ad hvilken linje vil problemet, som denne situation skaber, kunne forventes at bryde frem? Jeg spørger mig om
jeg kan gøre det klart for dig ved at påpege, at hvis den lavere
naturs vehikler er på samme linje som sjælsindflydelsen, så vil
to former for vanskeligheder være til stede og bør erkendes:
1. Indflydelsen fra dit ego eller sjælen vil på dit evolutionstrin
indtræde så let, at der er store muligheder for, at du ikke vil
erkende den. Dens vibration vil ligne de vante toner fra dine
forskellige legemer. Du er derfor nødt til at opøve differentieringens kunst, således at du efter ønske let kan skelne dine
tre lavere legemers toner fra sjælens tone, når denne er til
stede og da reagere på dens tone eller vibration. Hemmeligheden bag evnen til at skelne nuancerne ved en given linje
(således som din fremherskende linje 2-4-6) beror på en
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stadigt mere organiseret sensitivitet.
2. Hvor alle linjer for indflydelse er relateret og ligner hinanden,
vil der altid være en tilbøjelighed til negativitet eller til en
manglende positiv indstilling (undtagen i nødsituationer) – i
særdeleshed over for sjælen. Hvad der er behov for i dit tilfælde er mere af den positive vibration fra den første stråles
kraftlinje og den eneste åbne dør til denne linje er din syvende stråle personlighed. Systematisk at etablere kærlighedens
magtfulde aspekt ville hjælpe dig meget. Kærlighedens forståelse og tilhørende aspekter besidder du i rigt mål, men meget
vil du imidlertid opnå, hvis du benytter kærlighedens viljeaspekt via din syvende stråle personlighed. Jeg taler her ikke
om viljen-til-kærlighed, min broder. Den har du. Jeg taler om
evnen-til-kærlighed og via kærlighed, intelligent og magtfuldt
anvendt, at fremkalde de rette betingelser i dine omgivelser.
Jeg vil foreslå, at du tænker dybt over dette og udfører den
følgende første stråle meditation …
Gå fremad til dagens arbejde, idet du forventer og ser efter
resultater af denne første stråle meditation. Du må vide, at disse
resultater er sikre, lige så længe som du kan »stå fast med styrke
i åndelig væren«.
August 1938
MIN BRODER:
Det er ikke min hensigt at gøre andet end at give dig nogle få
ord, anvise en meditation og uddybe visse emner, som burde
klarlægge dit personlighedsmål. Du er i gang med så mange
studier, og livet i dag er så intenst og fuldt optaget, at en mangfoldighed af ord kunne blive overhørt på grund af den moderne
verdens støj og blændværk.
Du har haft et år med store belastninger, overvejende indre
belastninger. Jeg formoder, at du erkender, at du har haft godt af
det. Kun under belastende forhold kan sjælens fulde styrke
fremkaldes. Sådan er loven. Det kommende år vil kun fremvise
ringe lettelse eller mindre pres, men du er (igen i det indre) langt
bedre rustet til at håndtere det.
Et ord, som jeg lægger vægt på, er samordning. Du har brug
for at udvikle en direkte kontakt mellem sjæl og hjerne, for det
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er det fremtrædende kendetegn hos alle erfarne disciple. Du har
allerede gennemført en koordinering mellem sind og hjerne. Den
nødvendige højere samordning er blevet meget bedre og du
behøver ikke mere at arbejde så hårdt på at udvikle denne evne.
Du har imidlertid brug for at benytte den kraftlinje, som det er
lykkedes dig at etablere mellem sjæl og personlighed, hyppigt og
med større lethed. Resultatet ville blive, at to andre ord ville få
betydning og du ville udstråle lys og kærlighed og i stigende
grad blive en inspiration for andre. Det andet ord, udstråling
skulle blive nøgleordet i dit liv, indtil jeg næste gang instruerer
dig. Den særlige type udstråling som jeg ønsker, at du bestræber
dig for at udtrykke, er det lys, som når andre på glædens vinger.
Jeg vil her minde dig om, at lykke er et resultat af opnået personlighedsbegær; glæde er udtryk for sjælens vished, mens lyksalighed
er den fuldbyrdelse, som monaden skænker den indviede.
Forud for jeres gruppemeditation, min broder, vil jeg foreslå,
at du udfører den følgende korte åndelige øvelse – som de kristne mystikere kalder den:
1. Intonér OM tre gange som den personlighed, der opnår samordning med sjælen. Intonér derefter OM tre gange som den
sjæl, der formidler inspiration.
2. Fokuser dig selv i så højt et stadium, som det er dig muligt og
se da, mens du anvender den skabende forestillingsevne til
det yderste, udstrålingen af kærlighed som lys, der strømmer
fra sjælen og stråler ud som en mental indflydelse til andre,
som en følelsesbetonet velsignelse til andre, og som vitalt liv
i din aura og fysiske tilværelse.
3. Intonér igen OM tre gange som en integreret personlighed og
sjæl, sammensmeltet og forenet til ét.
Min velsignelse er med dig.
Januar 1939
Du har et blændværk, som er dig velkendt, min broder. Jeg vil
ikke give det noget navn, for det er unødvendigt og du vil vide,
hvad jeg taler om. Det er forbundet med frygt og bringer dig i
forbindelse med det magtfulde og veludviklede verdensblændværk. Det er knyttet til dit astrallegeme og din emotionelle
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begærnatur. Det er yderst magtfuldt og ihærdigt og udgør derfor
en meget stærk tankevane. Lev som om det ikke eksisterede.
Mens du søger at virke som en sjæl og fra sjælsniveauer, vil du
lære, at de ting, som i din personligheds bevidsthed er magtfulde
og tilsyneladende, i virkeligheden er ikke-eksisterende. De
trænger ikke ind i sjælens bevidsthed. Du vil vide, hvad jeg taler
om. Jeg vil, for at bruge en formulering med moderne betydning,
råde dig til »at glemme« dette blændværk én gang for alle. Lad
ikke dette blændværk begrænse de indtryk, som du er i stand til
at give, mens du tjener inden for dit specielle virkefelt. Bliv ikke
mismodig (hvad der er et aspekt af dit specielle blændværk),
fordi du ikke kan se resultater (i dette liv) af din indflydelse på
andre liv. Husk, at du som en discipel i dette liv lægger grunden
til de relationer, som i deres sande betydning ikke kan manifestere sig, før du – som en mester – omkring dig samler din gruppe for instruktioner. Du forbereder dig således til tjeneste mange
liv fremover.
Du går med fornyet styrke og livskraft ind til den kommende
vinters arbejde. For mange i dag synes lettelse og befrielse at
ligge i koncentration på den livsbeskikkede opgave. I udførelse
og opfyldelse af pligt findes en form for bidrag til lindring af
verdens nød. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt for en discipel, hvad du allerede vil have opdaget, og for dig udgør det et
problem.
Ved at undervise dig søger jeg at gøre tre ting:
1. Skole dig i de indledende faser af teknisk discipelskab, således at der i forberedelse til indvielse lægges et godt fundament af viden til fremtidig anvendelse.
2. Stimulere dig i en sådan grad, at den indre tilskyndelse til at
udtrykke den åndelige realitet (som er dit sande selv) kan
overvinde al den træghed, som holder dig – som så mange –
på et begrænset åndeligt udtryksniveau.
3. Integrere dig tættere i gruppelivet. Jeg vil minde dig om, at i
denne gruppe (hvis den skal blive en sand kerne for
fremtidens gruppeliv) må disciplen anerkende, at det er den
forenede gruppetænkning, det forenede gruppeønske og den
samlede gruppeaktivitet, som betinger dens udtryk. Dette er
manifestationen af en samtidighed og syntese af summen af
lignende tanker, ønsker og planer fremkaldt af flertallet. Det
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er af denne grund, at jeg giver dig disse instruktioner i håb
om, at de afgjort kan betinge gruppetænkningen og ad denne
vej frembringe de nødvendige subjektive ændringer.
Jeg fortalte dig, at du var ved at etablere de relationer, som
senere kan manifestere sig. Jeg spørger mig, om du på nogen
måde bevidst fortsætter med at gøre dette? Disse relationer er
forskellige fra dem, der består mellem dig og dine medarbejdere
i dit valgte arbejdsområde eller mellem dig og dine
gruppebrødre. En discipel og senere en indviet af den ene eller
anden grad – fra den højeste til den laveste – må skabe og fastholde en dobbelt relation:
1. Med dem af samme grad, som han er forbundet med i arbejdet.
Da tillader deres forenede relation dem (som et resultat af
deres gruppeenhed) at være i kontakt med bevidsthedsniveauer og med aktiviteter, der er højere end deres egne. Det er
derfor en grupperelation, der er afhængig af gruppemedlemmernes etablerede indbyrdes relation.
2. Med dem, som han er karmisk relateret til; eller dem, som han
ved sit eget valg har forbundet sig med og som ikke behøver at
være karmisk motiveret overhovedet, men som kan være en ny
relation, der etableres; eller gennem andres valg, som åbner
veje for kontakt for ham, som han selv aldrig ville have kunnet
etablere, hvis han havde arbejdet alene, men som er et resultat
af gruppesjælens tiltrækkende kraft.
Det vil være af virkelig værdi for dig specielt at forsøge at skelne mellem disse relationer; at genkende og regulere de relationer, som er uundgåelige og som klart dukker op fra fortiden. De
kan ikke undgås og de udgør hyppigt – ved deres vekselvirkning
i disciplens liv – et større problem i livet. Relationen mellem en
discipel og ashramen bør også håndteres intelligent af ham, således at gruppefusionen, via det subjektive samspil, kan fortsætte
hurtigt og uden hindring. Det er her, at jeg kunne ønske en tættere
integration og en mere levende interesse fra din side. Din grupperelaterede indstilling over for dine gruppebrødre er noget negativ, er den ikke? En mere positiv indstilling over for disse kontakter kunne være ønskelig.
Her taler jeg ikke om personlighedskontakter, sådan som
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ordet »venskab« antyder, men om at du i ordenes højere åndelige
betydning både giver og modtager i din relation med dine gruppebrødre. Hvad giver du til gruppen? Hvad modtager du fra
gruppen? Hvis ikke der både gives og modtages, er der ikke
nogen fri cirkulation af gruppens forenede tanker og ønsker, som
jeg tidligere hentydede til. Hvor der ikke er denne frie cirkulation til stede, er der en tendens til hindring og blokering. Denne
situation opstår automatisk og utilsigtet og er resultatet af en
speciel bevidsthedstilstand. Denne »vage eller langsomme ikkeerkendte tilbagetrækning« (som den bliver kaldt) skyldes mange
faktorer. Den kan være en form for selvbeskyttelse, nødvendiggjort af mange års ekstrem sensitivitet. Denne tilstand må til
sidst give plads for beskyttelse af gruppeinteresser. Den kan
være resultat af skyhed og af en natur, som vanskeligt kan udtrykke sig, og som længes efter og søger følgeskab på vejen,
men som ikke ved, hvordan det kan blive til en fungerende
proces. Denne tilstand kan være resultat af en kritisk natur, for
det er det kritiske sind, som afsondrer og separerer, hvad du
udmærket ved. Denne tilbagetrækning kan desuden være forårsaget af ensomhedens vane, fremkaldt af medfødte naturlige
tilbøjeligheder, eller af en ledende stilling og omstændigheder i
den enkeltes liv, eller af sorg eller chok tidligt i livserfaringen.
Dette må opvejes af en udadvendthed fra sjælens side, som
derved løfter hele problemstillingen om relationer til et højere
plan for kontakt og som bringer frigørelse og evne til at kommunikere, hvilket er gruppelivets adelsmærke.
Jeg vil bede dig om at tænke nøje over disse tanker og desuden tænke over grupperelationers etablering og deres erkendelse i din hjernebevidsthed, for det er dit problem i forbindelse
med de grupper, som du er en del af. Til den ydre relation må
føjes den indre. Det tror jeg, at du ved. En sådan kontakt burde
være relativt let for dig, fordi du har fire stråler ud af de syv
aktive i din natur, og fordi de stråler, som har en tilbøjelighed til
at fremkalde separatistiske holdninger i de tidlige udtryksstadier
(første, tredje og femte stråle) ikke er til stede i denne inkarnation.
Min broder, jeg spørger mig, om du har bemærket det forhold, som består mellem glæde og udstråling – to nøgleord, som
jeg gav dig for år tilbage som vejledning? Udstråling er en
håndgribelig substans og kraft, som frembringer virkninger. Din
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udstråling eller »den virkningsfulde auriske kontakts kvalitet«
erkendes og fremkalder reaktion på det objektive plan i dine
umiddelbare omgivelser og hos dem, der kontakter dig. Dette er
den subjektive bevidst fokuserede udstråling, som jeg her henleder din opmærksomhed på. Denne burde skabe virkninger uden
den fysiske kontakt, og dette burde udgøre din af glæde opfyldte
tjeneste. Glæde er den mest magtfulde impuls bag den rette form
for udstråling.
Jeg vil spørge dig: Hvordan etablerer en mester kontakt med
sin discipelgruppe? Det gør han gennem direkte udstråling.
Dette er grundlaget for al telepatisk kommunikation, gruppesamspil og indflydelsesrig brugbarhed.
Som en øvelse til at fremme denne ønskede proces for virkningsfuld udstråling vil jeg bede dig om i de kommende måneder at søge at nå to af dine gruppebrødre gennem styret tanke,
glæde og udstrømmende kærlighed. Vælg to, som du synes og
søg at etablere en kontakt. Jeg vil foreslå to, som du ikke kender
personligt, hvis det er muligt, for det vil gøre øvelsen meget
mere nyttig og vil derfor udgøre en mere fyldestgørende prøve
… Der er behov for en vis fysisk omsorg, min broder, og ligeledes for at der udvikles og opøves balance. Meget har du allerede
tilegnet dig gennem skoling, men der vil kræves meget af dig i
de kommende måneder og det må du være forberedt på. Den
livskvalitet du viser er god. Intensivering er alt, hvad du behøver.
BEMÆRKNING: Denne discipel samarbejder stadig aktivt med
Tibetaneren.
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Til I.A.P.
Juni 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
De sidste få år har for dig været år med anstrengende aktivitet og
tjeneste, med personlig disciplin og vanskeligheder og med hårdt
arbejde, ledsaget af mange ydre og indre omvæltninger. Det
erkender du. Det vil være til nogen hjælp og trøst for dig, hvis
du også erkender, at dette er kendt på den indre side, og at der
ikke har været tab eller spild af tid. Det har for dig været en tid
med frigørelse og befrielse, hvor lidt du end kan fatte denne
kendsgerning.
Siden 1917 har jeg fulgt dine fremskridt og dit arbejde. Det
vil vise dig, hvor langsomt vi, der søger at hjælpe og vejlede
vore disciple, arbejder. Men alle disciple vokser ved at stå alene,
ved at fornemme deres vej og opdage deres egen specielle linje
for tilnærmelse til det center, hvorfra lys strømmer ud, og også
ved at respondere vedvarende og i bevidst ensomhed på pligtens
og tjenestens kald. Nu er tiden imidlertid kommet, hvor du kan
arbejde med en klarere vision, i et tættere samarbejde med og fra
det indre centrum og i mindre ensomhed. Du er nu blevet en del
af min discipelgruppe og denne gruppe, en udvalgt skare af
brødre, står dig bi. Også jeg søger definitivt at komme dig nærmere med hjælp og forståelse. Min ashram og de af jer, som er
ved at blive knyttet til den, bliver tæt forbundet og danner esoterisk set én gruppe.
Jeg vil bede dig om at forstå, at i det arbejde som vi planlægger at udføre sammen, arbejder vi helt fordomsfrit og med åbenhed, idet vi ikke søger at skjule noget for hinanden. Vi vil tale frit
om fremgang, fejltagelser og svagheder, og sammen se på dem i
det klare lys, der kommer fra centret og i hinandens nærværelse.
Dette er metoden for den nye tidsalders grupper. Den højeste grad
af upartisk upersonlighed er vort mål, for en sådan holdning gør
os fri til mere intensiv tjeneste.
Jeg taler med dig, min broder, som med en erfaren medarbejder, som har bevist sin villighed til at tjene og til at bringe ofre
for sine medmennesker. Vort mål er at fungere som en gruppe,
forpligtet til forenet tjeneste, hvor alle personligheder er tabt af
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syne og kun lyset fra vor sjæl stråler ud. I det lys vil du se lys på
dine problemer, både de personlige og de der opstår i forbindelse
med gruppen eller i dit valgte tjenesteområde. Der er imidlertid
to ting, som jeg nu gerne vil gøre dig opmærksom på, men kun
to:
For det første, når du arbejder og tjener og kæmper for at
disciplinere dig selv, må du lære mere bevidst at »gå ud« til andre
og tilbyde dem muligheden for at tjene og hjælpe i det arbejde,
som du bestræber dig på at gøre, uanset hvor uerfarne de måtte
være, eller hvor mange fejl de måtte have. Tænk over det og søg
at arbejde på vor måde, for det er altid, hvad vi, lærerne og vejlederne på den indre side, må gøre. Vi gav dig muligheden og du
må også tilbyde denne mulighed til andre.
For det andet, bliv ikke tynget eller foruroliget af den uvidenhed og mangel på udvikling hos masserne, som du ser omkring
dig. Den psykiske atmosfære i de lande, som du arbejder i, er
ganske speciel og meget vanskelig for de disciple, der arbejder
i forbindelse med os, der arbejder i Den store hvide loge. Det er
lettere for disciple, som arbejder i forbindelse med det … broderskab (en gren af vore aktiviteter). Sådanne disciple arbejder
imidlertid ikke med intelligentsiaen eller menneskehedens pionerer eller med de tænkende aspiranter. De arbejder med den
åndelige aspirations kvalitet, der findes i flokken, i masserne og
ikke med det enkelte individs aspiration. De arbejder ikke med
de personer, som du kan nå. Jeg nævner dette, fordi jeg udmærket kender den dybe mismod, som kan overvælde dig, når du
reagerer på den psykiske massepåvirkning. Gør dig fri af dette
i vished om, at Den store hvide loge arbejder for aspiranterne og
at det … broderskab arbejder med de ikke-uddannede og uvidende masser. Det er en del af det samme store arbejde, men det er
uddelegeret til forskellige grupper, der arbejder i den tættest
mulige forbindelse.
Jeg anviser dig intet specielt arbejde på nuværende tidspunkt,
for din tid er fuldt optaget af tjeneste. Jeg foreslår dig en meditation …
Januar 1940
MIN BRODER:
Jeg vil antyde, at den største fare for dig på nuværende tidspunkt
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ligger i et blændværk, som er resultat af ensomhed. Der findes
visse former for blændværk, der er resultat af et for lukket og
begrænset indre åndeligt liv og en påtaget introspektion. Du er
meget alene, fordi du ikke har nogen at tale med og på samme
tid er langt fra dine åndelige brødre. Idet du er den, der underviser og giver, står du noget isoleret og har trukket dig tilbage –
måske for meget, selv om det var uundgåeligt – set fra personlighedens synsvinkel. Det resulterer i, at du skaber en magtfuld
tankeform for aspiration, for åndelig fortolkning og for åndelige
mål. Men det udgør kun en tankeform, min broder, uanset hvor
ophøjet den er, og den kan resultere i udtalt blændværk og at
blændværk styrer i en eller anden form. Det kan tale til dig og
betinge din psykologi og du bør være opmærksom herpå og være
på vagt. Du må erkende den tankeform som din egen skabelse,
der må betinges og styres af dig og ikke omvendt. Jeg tror at du
ved, hvad jeg taler om.
Frigør dig fra dette blændværk for den tjenestes skyld, som du
så effektivt har ydet os. Forstå, at tiden er kort, og at for dig
(som for dine meddisciple og for A.A.B.) gælder, at kun det
arbejde må udføres, som er til gavn for helheden, og som allerede er sat i gang. Påbegyndelse af nye projekter, mens tiden for
afslutningen af dem, der allerede er begyndt, og som du har
ansvar for, er forholdsvis kort, kan udgøre et blændværk, der er
en stor hindring. Jeg takker dig for det, du har ydet i din tjeneste
og beder dig om at fortsætte i de baner, som du allerede så fast
har etableret.
BEMÆRKNING: Denne discipel kæmper stadig under meget
ensomme betingelser i et af de latinske lande for at udføre Tibetanerens arbejde og gør dette med stor succes.
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Til S.S.P.
Maj 1934
MIN BRODER:
Vi skal arbejde sammen et stykke tid, og jeg søger at hjælpe. Dit
første mål er at skabe en forstående relation til dine gruppemedlemmer og til mig. Ingen af de grupper, der hører mestrene til,
eller som er tilknyttet deres ashramer som fx dem, der nu er
planlagt under den nye impuls der udgår fra den indre side, kan
fungere i tilstrækkelig grad, hvis ikke der er en villighed og et
frivilligt samarbejde mellem de enheder, som udgør gruppen.
Dette er ikke altid let at opnå.
Du har spurgt dig selv om, på hvilket grundlag du er blevet
udvalgt blandt de mange mulige aspiranter til at udføre dette
specielle arbejde? Delvis af karmiske årsager, min broder – en
karma, som på forskellige punkter har haft forbindelse med min,
og delvis fordi det indre lys er blevet til en flamme gennem din
troskab og din pligtfølelse. Det retfærdiggør, at flammen får
yderligere næring af dem af os, der søger hjælpere i den ydre
verden. Dit mål er og har været tjeneste. Det ved vi, og det er mit
mål at forøge din evne til at tjene. Er du villig til at blive undervist, og vil du frivilligt søge at rette dig efter mine forslag? Du
kan til enhver tid ophøre med arbejdet og trække dig ud af det,
hvis du vil. I dette tjenestearbejde, som kærlighed til menneskeheden og til de store fremkalder, er der ingen tvang.
Din opmærksomhed har ikke primært været fokuseret på
helbredelsens kunst, alligevel kan du – hvis du vil – med stor
styrke helbrede de emotionelle sygdomme, som har dybe rødder
i det astrale legeme. Denne latente og ikke erkendte evne hos dig
må udvikles og anvendes. Nogle mennesker helbreder dem, der
er ramt af fysiske sygdomme. Nogle arbejder inden for psykologiens område og tager sig af de problemer, der har et mere mentalt grundlag. Andre (og du er blandt dem) kan hjælpe ved at
stabilisere det emotionelle eller astrale legeme hos dem, der er
forstyrrede. Det kan jeg lære dig at gøre. Men først og fremmest
må vi nå frem til en mere afbalanceret tilstand, så du for din sjæl
kan fremvise en koordineret og klar kanal, som åndelig kraft kan
strømme igennem.
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For en tid må din opmærksomhed fokuseres på hjertecentret.
Til dette formål vil en meditation, som du vil finde i denne
instruktion, være dig til hjælp, hvis du vil arbejde med den i seks
måneder …
Din største vanskelighed og væsentligste hindring for din
brugbarhed ligger i dit sinds overaktivitet. Det gør dig ikke specielt kritisk over for andre mennesker, men det holder dig i en
konstant spørgende tilstand og i forvirring om de fundamentale
principper, som menneskeheden lever efter. At spørge om det,
der ikke kan besvares, er spild af tid, min broder. Forsøg på at
definere det udefinerbare og at måle uendelighedens sind er
nytteløst. Arbejd derfor på at skabe den indre kontaktmekanisme,
som endnu kun eksisterer i fosterstadiet inden for din personlige
indflydelsessfære. Husk, kun gennem den rette meditation, nyttig
tænkning og udøvelse af harmløshed kan denne mekanisme
udvikles i tilstrækkelig grad. Når den er udviklet, vil du se det
nytteløse i din spørgen, for du vil kende sandheden og sandheden
skal gøre dig fri. Tænk enkelt.
Jeg giver dig, min broder, et særligt hverv at udføre i de næste
seks måneder. I mine forskellige bøger og skrifter har jeg ofte
refereret til helbredelse og til den nye udvikling i relation til det
æteriske legeme. Vil du gennemgå dem alle og søge de passager,
som handler om mennesker i relation til helbredelsens kunst.
Derved vil du hjælpe mig og min discipelgruppe og gøre det, som
jeg har bragt i bøgerne, lettere tilgængeligt i en samlet form og
egnet til at grupper kan anvende det. Dette vil kunne blive til
virkelig stor nytte for andre.
Jeg giver dig dette budskab: Søg endnu ikke efter årsagen til
alt, hvad der sker, men lær at være kærlig og at handle. Arbejd
fra hjertet og ikke fra hovedet og afbalancer din udvikling. Med
hjertet og hovedet koordineret kan den helbredende kraft flyde
gennem dig til andre.

November 1934
MIN BRODER:
Jeg har kun lidt at sige til dig om dette halve år, så kort som du
har arbejdet i denne gruppe. Mulighedens døre har åbnet sig helt
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op for dig, for din forøgede stimulering (gennem din gruppetilknytning) har øget din kraft så meget, at din vibration påkaldte
sig opmærksomhed, mens dine ord om okkulte emner ville være
blevet talt for døve øren. Her ligger dit tjenesteområde og her
findes din prøve. Du bør især tænke over ordet magnetisme. Du
har en umiskendelig magnetisk kraft. Det ved du. Men gennem
hvilket center vil den flyde og gennem hvilket legeme? Jeg giver
dig her en tanke og antyder et bevidsthedsområde hos dig, som
du bør lære at mestre. En dag vil du blive tvunget til at tage
stilling til problemet og beslutte, fra hvilket plan og gennem
hvilket legeme du vil arbejde. Vil du blive mentalt magnetisk og
stimulere mentallegemerne hos dem, du tjener, eller vil din
magnetisme være astral og nære den astrale natur hos dem, du
kontakter? Dyrisk magnetisme har ikke din interesse, men den
magnetisme, du besidder, kan ved tilbageholdenhed styres og
vies til tjeneste. Egoisk eller sjælsmagnetisme bør være dit mål,
og fra dette stadium af sjælsindflydelse kan du en dag arbejde.
Da sjælen imidlertid gør alle tre legemer magnetiske, må du lære
at styre og den rette anvendelse, ellers vil den sjælskraft, der
strømmer gennem det, som ikke er under kontrol, uundgåeligt
virke nedbrydende.
Fortsæt med den samme meditation. Senere vil jeg, såfremt
du fortsætter med den som ønsket, give dig en helt ny form for
meditation. Jeg vil bede dig om at føre omhyggelige månedlige
optegnelser. De behøver ikke at være lange, men de må være
oprigtige. Iagttag specifikt og præcist din emotionelle virkning
på:
a.
b.
c.
d.

Din familie.
Dine meddisciple.
Dem, som du forelæser eller forkynder for.
De liv, som du hver dag kommer i berøring med.

Læg mærke til dette, broder fra gammel tid, og noter det i dine
optegnelser i din åndelige dagbog. Derved vil du lære at arbejde
og at forstå. Studer igen omhyggeligt, det jeg fortalte dig for
nogle få måneder siden og må lysets klarhed vejlede dit hjerte,
dine tanker og din aspiration.
Juni 1935
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MIN BRODER:
I de kommende seks måneder vil jeg bede dig om at gøre to ting:
For det første koncentrér din energi hver dag og spred den ikke
over så mange aktiviteter som ingen forbindelse har med hinanden. En klog energibevaring og eliminering af uvæsentlige aktiviteter er for dig på nuværende tidspunkt ønskeligt. Det vil resultere
i en indre organisering af dine kræfter; og vil i årenes løb i høj
grad forøge din brugbarhed i tjeneste.
For det andet vil jeg bede dig om i din meditation at lægge
vægt på det enkle og tilsyneladende elementære stadium for
samordning. Arbejdet med hver dag at iagttage din brug af
energi og din meditationsøvelse i samordning vil i dig skabe en
stærkt forøget effektivitet. Din samordning er svag. Dine motiver har alt, hvad man kunne ønske set ud fra din kundskabs
vinkel. Din hengivenhed over for menneskehedens sag er ligeså
rigtig. Din kærlighed til dine medmennesker er meget reel. Dit
sind er aktivt og vågent og du er dybt interesseret i livet og alt,
hvad der vedrører menneskelige relationer. Men din koordination og din samordning er ikke god. Koordinationsfaktoren er
den der styrer integrationen af din personlighed – mentalt, emotionelt og fysisk – mens samordningsfaktoren er relateret til din
sjæls styring og etablering af en direkte linje for kontakt mellem
din sjæl og din hjerne via dit sind.
Der mangler billedligt set en stabil kontakt mellem sindet og
det astrale legeme. Her findes det svage led i din samordning.
Når du er mentalt vågen, som du er ret ofte, etableres en midlertidig koordinering, og der er, hvad man kunne kalde en midlertidig samordning til stede. Men i det øjeblik din mentale aktivitet
ophører, afbrydes forbindelsen helt. Du fungerer da som en
følende, emotionel, vital og aktiv person, men med den mentale
natur uden for den lavere samordning.
Jeg fortalte dig tidligere, at du kunne arbejde som en psykologisk helbreder. Det er sandt. Men dit kendskab til moderne
psykologi er endnu begrænset. Du burde læse mere og tænke
mere definitivt i akademiske baner, for det vil hjælpe med til at
skabe den nødvendige integration og koordination.
Med hensyn til samordning under meditation vil jeg bede dig
om at udføre følgende øvelser med hensyn til åndedræt og fokusering. Du ved udmærket, gør du ikke, min ven og broder, at jo
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flere disciple der er samordnede og koordinerede, desto større vil
deres kraft i tjeneste blive.
Tilstræb derfor den følgende åndedrætsøvelse, idet du er
særlig opmærksom på mellemstadiet og den tankebane, som du
følger under disse mellemstadier. Det er for dig en noget vanskelig opgave, og dog burde mellemstadiet være den letteste og
mest effektive del af meditationsarbejdet. Et mellemstadium, der
bevares på rette måde og anvendes, er et af de forberedende
skridt hen imod det okkulte fænomen, som af de orientalske
lærere kaldes for samadhi …
Mediter dernæst dybt i de næste seks måneder over de følgende seks sætninger, idet du holder bevidstheden så højt i hovedet
som muligt og forsøger at holde sindet vedvarende i lyset og
koordineret med hjernen.
1. måned. . . . Må sjælens lys oplyse mit sind og kaste lys
på andres vej.
2. måned. . . . Må sjælens kærlighed lede min lavere natur
og vejlede mig på kærlighedens vej.
3. måned. . . . Må jeg virke som en sjæl i alle mine handlinger og derved vække andre til den rette aktivitet.
4. måned. . . . Jeg lærer andre om vejen. Jeg søger at kontakte sjæle, ikke sind.
5. måned. . . . Som en sjæl tjener jeg mine medmennesker.
6. måned. . . . Jeg overgiver sandhedens fakkel i andre hænder, og med min fakkel tænder de deres lys.
Hvis du følger disse enkle forslag, min broder, vil du blive
overrasket over de resultater, som viser sig i løbet af et års tid.
Enkelthed er vejen til sjælens vækst. Vær enkel.
Skriv hver måned en enkel opsummering af dine tanker og din
tjeneste, når du har arbejdet med den månedlige sædtanke. Bestræb dig på at gøre det nedskrevne til reel mental værdi for andre
og prøv om muligt også at se, om det har en magnetisk værdi og
at det udstrømmer ikke blot mental forståelse, men også emotionel appel. Vær ligeledes opmærksom på den form, som du anvender i skrivearbejdet, for den vil – på det fysiske plan – være symbolet på din indre samordning.
Januar 1936
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Jeg har kun meget lidt at sige til dig om dette halve år, der er
gået, min broder. Det meditationsarbejde og de øvelser, som blev
givet dig ved din sidste undervisning, havde til hensigt at blive
grundlag for dit arbejde i en etårig periode … Jeg vil bede dig
om at studere dine sidste instruktioner med den største omhu.
Alt hvad jeg har til hensigt at gøre er at give dig en ny række
sædtanker. Din koordination er bedre, men din samordning er
stadig svag. Et af de mål, som du hele tiden bør holde dig for
øje, er vedvarende at stræbe efter at antage iagttagerens holdning, dvs. en indstilling, som antages og opretholdes af den, der
opfatter eller betragter. Dette begynder du at erkende, for jeg ser
hos dig en øget opmærksomhed over for disciplens daglige
pligter og en mere iagttagende holdning over for dig selv og
over for det, du gør, siger og tænker. Det omfatter dit liv på det
astrale plan og du bliver opmærksom på drømme og oplevelser
under søvnen. Husk imidlertid altid på, at også disse er en del af
den store illusion. Målet er at udvikle iagttagelsens evner som
sjæl og at udvikle evnen til gennem hjernen at registrere den
guddommelige iagttagers tanker.
I din iver efter at kunne antage denne holdning må du ikke
udsætte dig selv for konstant kritik. Underkast imidlertid hver
dag dig selv en kort og eksakt analyse. Jeg foreslår til dit personlige brug et aftentilbageblik … Oprethold tanken om dig selv
som den guddommelige iagttager, mens du tænker over det hver
dag, og søg at se dig selv i lyset af denne åndelige erkendelse.
Det er ikke nødvendigt, min broder, at gøre dette om aftenen,
hvis dette tidspunkt på grund af træthed eller dine pligter skulle
være uhensigtsmæssigt. Gør det én gang i døgnet, og gør det
omhyggeligt.
Overalt må disciple arbejde med den opgave at fuldkommengøre sig, for verdenssituationen fordrer skolede og dygtige
discipelarbejdere. Kun den gruppe kan bruges i verdenstjeneste,
som arbejder i fuldstændig overensstemmelse eller samklang, og
denne harmoni må opnås som gruppe. Den må skabes, ikke
gennem den proces, hvorved mennesket trækker sig tilbage i sig
selv og derved hæmmer og forstyrrer gruppens ligevægt, men
gennem processen for kærlig selvforglemmelse. Du besidder en
hel del urokkelig udholdenhed, og du har også en klar evne til at
udstråle. Brug disse evner som et bidrag til dit gruppeliv og
styrk gruppestrukturen og stimulér gruppekærligheden gennem
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din kærlige udstråling. Det er noget, som jeg udtrykkeligt beder
dig om at gøre.
Mine korte instruktioner til dig kan opsummeres som følgende:
1. Fortsæt med din meditation som hidtil.
2. Følg nøje mit forslag om tilbageblik.
3. Frem for alt andet gør dig store anstrengelser for at nå mig ved
tidspunktet for fuldmåne og, hvis det er muligt, på selve fuldmånetidspunktet, og giv disse fem dage omkring dette tidspunkt din
uafbrudte tanke. Jeg forventer at du i år lægger større vægt på
din kontakt med mig, din lærer og din ven.
Endnu et punkt vil jeg fremhæve over for dig, min broder, som jeg
håber at se inddraget i en tættere tjenesterelation. Dette punkt kan
set fra din side opfattes som kritik. Fra min side ser jeg det klart
som en hindring for dine fremskridt. Det ligger som en sten eller
en klippe på din vej, som du kan snuble over, når du går fremad på
vejen mod lyset. Du har som du ved, og som jeg har fortalt dig, et
meget kritisk sind. Du er meget bevidst om og ser hurtigt din
families og dine meddisciples svagheder og småfejl. Lad dem ikke
vinde indpas hos dig, men undgå dem, for de bygger en barriere
mellem dig og dem og hæmmer og hindrer din tjeneste.
De sædtanker, som jeg vil bede dig om at meditere over, er
følgende:
1. måned. . . . . Hjertet som et udstrålende center af kærlighed.
2. måned. . . . . Udstråling, der viser sig som glæde.
3. måned. . . . . Vilje, som styres af kærlighed og giver sig
udtryk i frihed.
4. måned. . . . . Tale som udtryk for et hjerte i indre ro.
5. måned. . . . . Evnen til at stå urørlig i centret.
6. måned. . . . . Personligheden som en reflektor af sjælens lys.
December 1936
MIN BRODER OG MIN VEN:
En af det virkelige livs hemmeligheder, som er ved at komme til
syne i din bevidsthed, er den om væren. Den må træde i stedet
for den ydre aktivitet. Livet har arrangeret det således for dig, at
aktivitet er din udtryksmåde og den mindste modstands vej. Det
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tidspres, du lever under og verdens behov har så afgørende
tvunget dig til at være aktiv i relativt brede kredse. Således
tilrettelægger vore sjæle livets vigtige retninger for os. Men det,
der langsomt er ved at gå op for dig, er erkendelsen af, at ved at
»stå fast i åndelig væren« (mere end ved nogen specifik aktivitet) kan du udtrykke dit livs dybe grundlæggende tendenser og
derved blive til større nytte for dine omgivelser. Dette er i
hovedsagen din livslektie, og min broder, du er netop begyndt at
lære den.
For dig er udstråling grundtonen. Og du kan udstråle. For dig
er det målet at blive en kanal, hverken mere eller mindre. Dette
er den fremtrædende fordring og kravet fra din sjæl til din personlighed. Det tror jeg at du allerede ved, og et studium af din
sjæls og din personligheds stråler skulle gøre det tydeligere for
dig, hvorfor det er tilfældet i dette liv.
Sindets stråle, fjerde stråle, er din personligheds styrende
stråle og det betyder, at du har evnen til at reagere på sjælsoplysning. Målet for din meditation burde være lys. Jeg vil imidlertid
påpege, at i dit tilfælde er det rolig eftertanke og indre tilbageblik, der til enhver tid må opretholdes. Det gør dig til en kanal
for indstrømning af lys til din personlighed og gennem din
personlighed til dine omgivelser.
Jeg giver dig derfor ikke nogen bestemt meditation på lys, men
beder dig om at vælge lys som emnet for dit daglige tilbageblik.
Jeg kalder det ikke for et aftentilbageblik, for det er for mig uden
betydning, hvornår du gør det, blot du gør det en gang i døgnet,
idet du tager et eller to spørgsmål op i dit tilbageblik og reflekterer dybt over dem i de næste seks måneder. Besvar dernæst
hver måned et af de følgende seks spørgsmål, som jeg her stiller
dig.
1. måned. . . . . Hvad er for mig den praktiske betydning af
ordet lys?
2. måned. . . . . På hvilken måde kan mit liv blive oplyst?
3. måned. . . . . Hvilken faktor frembringer oplysning og er
denne faktor normalt til stede i mit liv?
4. måned. . . . . Hvilken virkning vil et oplyst sind have på
mit daglige liv?
5. måned. . . . . Hvilken virkning skulle mit liv som en lysbærer have på mine omgivelser?
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6. måned. . . . . Er jeg i kontakt med andre lysbærere og på
hvilken måde?
Lad dine svar på disse spørgsmål blive korte, men fyldestgørende. Ja, det er lige præcis det, jeg siger, min broder, »korte, men
fyldestgørende«, for det er stort set et spørgsmål om en kort og
klar terminologi og nøjagtig definition. Fortsæt også med gruppemeditationen, men skriv disse korte beretninger, ikke blot for
din egen indre oplysning, men også for oplysning af dine gruppebrødre.
I relation til dine personlighedsstråler ønsker jeg at pointere,
at strålen for dit mentale legeme, som er fjerde stråle, letter din
opgave med at respondere på sjælens lys, for den giver dig en
mental natur, som let kan reagere på din anden stråle sjæl, idet
den er på den samme kraftlinje. Samtidig gør den dit sind til et
brændpunkt for sjælskraft i din personlighed på femte stråle,
som i sig selv er en mental stråle. Bygningen af antahkaranaen
burde for dig ikke være noget reelt problem.
Dit astrale legeme er på sjette stråle. Det giver dig en målrettet holdning til livet og i dit tilfælde først og fremmest til den
åndelige verdens anliggender. Du er bestemt »på rette vej« og
med en ganske tilfredsstillende enkelthed går du fremad. Denne
stråle tillader dig også at skabe en forholdsvis let sjælskontakt,
hvis du ønsker det. Dine stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . Femte stråle for konkret videnskab.
3. Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . Sjette stråle for hengivenhed eller
idealisme.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

Hvad udgør derfor dit største problem? for du er ikke tilfreds
med dig selv, med dine fremskridt, og det med rette.
Hovedårsagen ligger i din femte stråle personlighed, hvor
betoningen ligger på det kritiske, analytiske sind. Det får dig til
at iagttage og til at kritisere og argumentere med dig selv og med
omgivelserne. Den ligger også i dit tredje stråle fysiske legeme,
som igen på den mentale linje forøger din kritiske personligheds
aktivitet. Det er imidlertid først og fremmest dig selv, som du
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kritiserer, men det kan være ligeså forkert og unødvendigt som
at kritisere andre. Hvis du vil lade din sjæl påvirke din personlighed mere definitivt, idet den arbejder gennem dit fjerde stråle
sind og dit sjette stråle astrallegeme, og studere og anvende disse
veje for mindst modstand, så vil du gøre hurtige fremskridt hen
imod det mål, som du har sat dig i dette liv – integration af sjæl
og personlighed.
Tab ikke modet, min broder. Hvis du og dine gruppebrødre
vil arbejde med disse stråleideer og opfatte jer som forenet i en
helhed og ikke se jer som forskellige enheder, så vil I hurtigt
blive klar til at arbejde i gruppe med healing. Det er min plan.

TILBAGEBLIK OVER LYS
1. Hvori består et tilbageblik?
a. Hvad vil efter mit skøn gøre det ud for et tilbageblik
over min dag, med hovedvægten lagt på lys?
b. Bliver jeg i et tilbageblik bedt om at gentage eller genopleve, eller skal jeg påtage mig rollen som tilskueren,
der står »vedvarende i lyset«?
2. Er jeg virkelig i stand til at vandre i lyset og derved til sidst
opnå indre oplysning?
3. Kan jeg mentalt se mig stå i min sjæls lys og kender jeg
betydningen af vedholdende refleksion?
4. Hvis jeg udfører dette tilbageblik over lys, således som det
bør gøres, hvilken virkning vil det da have på mit liv, og på
den gruppes liv, som jeg søger at tjener?
5. Kan jeg ærligt sige, at jeg ved, hvordan jeg som personlighed kan træde til side og rette lyset mod problemer i mit
daglige liv?
6. Af hvilken grund ønsker jeg at vandre i lyset?
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a. Fordi jeg søger personlig oplysning?
eller
b. Fordi jeg ønsker at hjælpe med at oplyse dem, der er
omkring mig?
7. Hvis dette arbejde med tilbageblik kan siges at være en
videnskabelig metode til at frembringe indre subjektive
resultater med ydre objektive forandringer, hvad vil disse
resultater og forandringer da blive?
8. Hvilket grundlag kan jeg finde i mine studier, som måtte
antyde, at jeg kunne være oplyst og således har forstærket
min evne til at tjene og forøget min brugbarhed på vejen?
9. Er mine fremskridt på vejen af betydning? Hvorfor?
10. Hvis det er sandt, at de blinde må gøre fremskridt gennem
berøring, men at de, der har synet, bevæger sig ved at se og
ved at forblive frie og ubundne, hvorfor går jeg da ikke, når
jeg kan se, mere beslutsomt i lyset?
11. Er mit sind visionens organ for det åndelige menneske, og
tilbyder jeg det højere selv at anvende dette organ?
12. Kan jeg holde sindet vedvarende i lyset?
13. Idet jeg ser tilbage på denne dag, hvilken rolle har oplysning
da spillet?
14. Hvordan definerer jeg udtrykket »sjælens lys«?
15. Lys er en sjælskvalitet. Kan jeg i det lys:
a. Glemme det ufuldkomne personlige selv?
b. Erkende det ene selv i alle selv?
16. Vi får fortalt, at der findes en arketype, et mønster, en stråle,
et mål og et lys, som skinner fra vejen. Idet jeg erkender
dette, kender jeg da noget til den frihed fra bekymring, som
burde oplyse min vej?
17. På hvilken måde reflekteres lyset i mit liv?
18. Genkender jeg mine medpilgrimme på lysets vej?
19. Kan jeg bevidst trække på lyset, når andre har brug for det?
20. Jeg er forløseren af den lavere natur. På hvilken måde hjælper lys med til denne forløsning?
21. Har der været et tidspunkt i dag, hvor lys er strømmet igennem mig?
22. Sjælens natur er lys. Oplevelsen af dette lys opnås ved at
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

213

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

beherske sindet. Hvad mener jeg der menes med at beherske
sindet?
Ved hvilke problemer og ved hvilke lejligheder fremkaldes
lyset i mig lettest?
Har jeg bragt lys til andre i dag?
Hvis jeg udstrålede lys, gjorde jeg det så bevidst, eller
strømmede det blot igennem mig?
Hvilke aktiviteter og kvaliteter i min lavere natur må elimineres, hvis lyset skal oplyse min vej?
Hvad er den største hindring for min oplysning?
På hvilken måde kan jeg bruge lys til at hjælpe mine medmennesker?
På hvilken måde kan jeg bedst hjælpe mine medmennesker?
August 1937

MIN BRODER:
I løbet af de seks foregående måneder har du gjort tydelige
fremskridt og er nu langt mere en indre og stabil styrke for min
gruppe, end du nogensinde har været. Bevar denne stabilitet og
denne frihed fra kritik, som du virkelig har opnået og sørg for,
at denne stabilitet ikke krystalliserer sig som en statisk tilstand,
eller at denne frihed fra kritik ikke forstyrrer den frie analyses
kvalitet.
Denne discipelgruppe er mere samordnet og integreret, end
den var, og hvis denne integration fortsætter og der etableres en
stærkere kontakt, så kan vi i sandhed fortsætte arbejdet på et
senere tidspunkt. Dette arbejde er i sidste instans afhængigt af
visse korrekt etablerede kontakter:
1. Mellem gruppemedlemmerne og mig, din tibetanske broder.
2. Mellem gruppen som en helhed og Hierarkiet.
3. Mellem denne gruppe af disciple og andre grupper i min
ashram.
4. Mellem de enkelte medlemmer i gruppen.
Jeg vil bede dig om at tænke over disse ting.
Jeg har sagt, at jeg ville omtale strålerne for personlighedens
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legemer i de kommende instruktioner, således at du lettere kan
erkende dit individuelle problem og derfor hurtigere gøre dig
selv klar til tjeneste. Som du ved, er din personlighedsstråle
femte stråle og din mentale stråle fjerde stråle, og strålen for dit
fysiske legeme er tredje stråle: 5-4-3. Det er strålerne for konkret
viden, for harmoni gennem konflikt (som i dit tilfælde viser sig
i sindets natur) og for aktiv intelligens. Det vil være indlysende
for dig, hvis du tænker klart, hvorfor dit fysiske legeme er et så
godt responsredskab for mental impression og hvorfor dit livs
problem er knyttet til dit opholdssted eller omgivelser på det
fysiske plan, hvor din personlighed befinder sig. Dine problemer
kommer langt mere fra dine omstændigheder og dine omgivelser
end fra dig selv. Er det ikke sådan, min broder? Denne tilstand
er ikke så almindelig, som man kunne tro. Du er usædvanligt fri
for indre komplekser, men også usædvanligt modtagelig for ydre
omstændigheder. Tænk over det, for det vil gøre dit liv mere
afklaret og vil i høj grad lette dine fremskridt på vejen.
Det der hæmmer det frie spil af sjælens lys gennem dig til
dine omgivelser skyldes ikke en bestemt mental eller astral
reaktion, men den respons hele din personlighed fremkalder i
dine ydre omgivelser. Denne respons bevirker en ydre hvirvel af
kræfter i din aura, hvorved dit fjerde stråle sind får en mulighed
for at skabe harmoni gennem konflikt og dygtighed i handling,
hvad der er den sande betydning af de subsidiære navne for
denne stråle, som ofte kaldes strålen for kunst eller skønhed.
Den er strålen for det skabende liv, ikke for den skabende kunst.
Det skabende liv frembringer skønhed og harmoni i det ydre liv,
så andre kan få glæde af det opnåede.
Hvordan kan denne dygtighed i handling opnås? Hvordan kan
denne evne hos dig til at skabe harmoni på trods af og som følge
af konflikt fremmes? Det kan den gennem en stærk mental
meditation, som vil bringe sjælens lys ind, som i dit tilfælde er
kærlighed-visdom, og bringe den ind med en sådan kraft, at
kombinationen af visdom og dygtighed i handling (for at kunne
manifestere harmoni) vil bevirke tilsynekomst af det indre mønster i dit daglige ydre liv. Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du
er mere udpræget på visdomslinjen end på kærlighedslinjen og
i vort individuelle analyseskema ville du blive opført som
værende på »Buddha vejen«, mere end på »Kristus vejen«. For
at lade dette effektivt komme til udtryk bør du koncentrere din
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opmærksomhed på emnet vís og dygtig levevis, således som det
kan komme til udtryk i dine omgivelser. Det vil have en tendens
til at gøre dig meget udadvendt, at fokusere dig på det fysiske
plans liv og at bringe din hjernebevidsthed (og som følge deraf
dine ydre aktiviteter) i overensstemmelse med sjælens visdom og
sjælens ønske.
Der er intet specielt behov for at du på dette tidspunkt ofrer din
astrale eller emotionelle tilstand ret megen opmærksomhed. Fokusér din indre opmærksomhed på to aspekter af din natur: sjælen og
hjernen, ved anvendelse af det oplyste sind. Du vil da forstå, hvorfor jeg stillede dig de specielle spørgsmål i de sidste instruktioner
og krævede dine nøjagtigt formulerede svar.
Jeg vil give dig en fjerde stråle meditation, som du omhyggeligt bør følge, indtil du næste gang hører fra mig. Udfør denne
meditation hurtigt i et spændings- og fusionspunkt, og udfør den
dynamisk med din oplyste viljes fulde kraft bag …
Fortsæt i tillid, min broder, og vid, at alt er vel. Du har to
store problemer på det fysiske plan, som er velkendt af dig, og
som er kendt af mig. Løs dem om muligt i løbet af de kommende
seks måneder ved hjælp af de tanker, som jeg i dag har givet dig.
Maj 1938
MIN BRODER:
Jeg ved, at det vil blive en kilde til stor tilfredshed for dig, at
nogle i min gruppe påbegynder specifikt gruppearbejde om
healing eller helbredelse. Du er på den aktive linje og det vil
være af ganske særlig nytte for dig, at samarbejde på denne
måde, for det vil bidrage til at integrere din sjæl og din personlighed til en fungerende enhed, mere end nogen øvelse. Af denne
grund vil jeg kun give dig en kort åndedrætsøvelse som jeg vil
bede dig om at udføre regelmæssigt, før du udfører gruppemeditationen. Denne øvelse vil hjælpe med til at bringe dine legemer
ind i en rytme, som vil lette nedstrømning af helbredende kraft,
som – i dette gruppearbejde – må komme fra sjælen. Gruppen
arbejder ikke (som den almindelige healer gør) med den æteriske
prana …
Denne praksis vil opbygge en tættere gruppeforbindelse og
vil blive en speciel tjeneste, som du yder gruppen. Den vil
etablere en form for rytmisk påvirkning af patienten og på denne
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måde væve en vej af lys, ad hvilken den helbredende energi kan
strømme til ham.
Dine sidste anvisninger indeholder mange forslag til dig som
burde føre til større klarhed og hjælp, når du studerer dem og
dertil føjer en voksende inspiration. Jeg vil bede dig om at studere dem i lyset af din opnåede erfaring og de nye anvisninger,
som er givet til mine andre disciple.
Der vil ske mange store forandringer for dig i løbet af de
kommende to år, både i dit liv og i dine omgivelser. Vær forberedt på at erkende dem og gennem dem opnå den indre udvikling, som den rette håndtering af den forekommende situation
burde – og vil – give.
Det er alt hvad jeg har at sige til dig denne gang, min broder.
BEMÆRKNING: Denne discipel er stadig løst tilknyttet Tibetanerens arbejde og er stadig, lejlighedsvis, i forbindelse med
Tibetaneren. Tibetaneren siger om ham, at denne tilknytning
tillades, fordi han fuldt ud levede op til det lys, der var i ham, og
at hans fejltagelse (om man så må sige) skyldtes den
kendsgerning, at han var ved begyndelsen af discipelskabets vej.

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

217

Til C.A.C.
August 1937
MIN BRODER:
Du er blevet bedt om at tjene i min discipelgruppe af tre årsager.
Det kunne måske interessere dig at kende disse årsager, for da
kan du tjene mere intelligent, og det er altid dit ønske. Jeg giver
dig dem i rækkefølge efter deres betydning, og jeg begynder
med den som for øjeblikket er mindst vigtig, men som måske er
den, du lettest kan forstå.
1. Der eksisterer en gammel karmisk forbindelse til mig, din
tibetanske lærer, og desuden til en meddiscipel i det valgte
tjenesteområde.
2. En grundlæggende og livslang interesse for undervisning. Det
indebærer, at vor valgte betoning af studier vil være af stor
betydning for dig og have din interesse.
3. En klar og erkendt tilskyndelse til og interesse for alt hvad
der vedrører den nye tidsalder. Det er denne bevidsthed om de
nye indflydelser, der er på vej, som har ført dig ind i en af den
nye tidsalders grupper.
Min broder, jeg er glad for, at du er blevet tilknyttet denne gruppe, og jeg formoder, at du vil have stor gavn af det såvel som
kunne være til megen gavn for andre. Et sådant arbejde, som du
nu påtager dig, bringer sine egne vanskeligheder og problemer
med sig. De er endnu ikke særligt synlige, da gruppen først er
ved at integreres og de virkelige gruppeproblemer (som jeg her
refererer til) først kan vise sig efter, at gruppebrødrene har arbejdet sammen i et stykke tid. Det er problemer som temperament
og til tider ukloge handlinger, problemer med forståelse og
fortolkning samt problemer, der har at gøre med anvendelse af
den nye tidsalders specielle belæringer i nutiden. Det sidste
problem indbefatter også det, at indgå de rette kompromiser og
desuden en reel sans for nutidens værdier.
I den livsperiode, der ligger foran dig kommer du til at leve
som en sannyasin. Sannyasin er den, som – efter til fulde at have
nydt livets oplevelser – nu vier sig til det åndelige livs værdier
og til at lære andre om dem. Tænk dybt over det.
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Jeg anviser dig ikke noget specielt arbejde. Jeg vil bede dig
om at studere de instruktioner, som jeg har givet til denne gruppe, omhyggeligt og så hurtigt, som det er foreneligt med et
indgående studium og forståelse. Du kan derefter tage arbejdet
op på intelligent måde sammen med de andre gruppemedlemmer
og fortsætte med dem til det næste trin og den næste instruktion.
Jeg ved, du har tænkt meget over hvilke stråler, der betinger
dig, og hvilke kræfter du har til rådighed og kan benytte. Lad
mig nævne dine stråler samt de fremherskende kræfter, som du
må arbejde med i denne inkarnation:
Din sjælsstråle er første stråle for vilje eller magt, og den er
ligeledes dit fysiske legemes stråle. Deraf kommer den lethed,
hvormed din sjæl kan påvirke din hjerne, hvis du ønsker det.
Dette har en tendens til at gøre dig særdeles intuitiv, men overhovedet ikke psykisk. Det giver dig – igen, hvis du vælger det –
en organiserende evne og rådighed over en dynamisk åndelig
vilje, som kan bære dig gennem og over alle hindringer. Brug
den, min broder, med større hyppighed – ikke på andre, men på
dig selv og på hvad som helst, du søger gennemført i forbindelse
med planen.
Din personligheds stråle er anden stråle for kærlighed-visdom, og den sætter dig i stand til uden fare at fremkalde og
anvende din første stråle vilje, for den vil da uundgåeligt blive
modificeret af din personlighedsfokusering. Du vil derfor erkende, hvordan dette er medvirkende til at gøre dig forholdsvis
velafbalanceret, når du virker som en personlighed eller som en
sjæl.
Dit mentallegeme er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt, og det forstyrrer sommetider din balance og din ligevægt. Dit ønske om harmoni forårsager til tider en kortsigtet
vision, og du har let ved at handle overilet. Når dette sker, opdager du senere, at du fremkaldte konflikt i stedet for at skabe
harmoni, som det var din oprindelige hensigt. Men du kan lære
meget derved, for i sidste instans styrer den fjerde stråle selve
menneskeheden såvel som planeten Jorden. Dit fjerde stråle sind
kan derfor altid bringe dig i kontakt med menneskenes verden og
desuden gøre det med større sikkerhed end din emotionelle
natur. Denne kendsgerning skulle sammen med din personligheds visdom og kærlighed hjælpe dig meget med den opgave, at
arbejde med mennesker, som er dit valgte arbejdsområde.
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Dit astrallegeme er, som du nok har forventet det, på sjette
stråle for hengivenhed. Det giver dig idealisme, hengivenhed
over for opgaven, din evne til at ofre og din beslutsomhed om
altid at frembringe det gode af det tilsyneladende onde. Det
sidste er dit kendetegn i enestående grad. Jeg vil dog gøre dig
opmærksom på, at der i din udrustning mangler modifikation
med hensyn til første stråles energilinje. Du har overhovedet
ingen af tredje, femte eller syvende stråles kræfter i dig. Balancen opretholdes gennem dine første stråle aspekter. Vi har derfor:
1. Din sjælsstråle. . . . . . . . . . . . . . . . . Første stråle for vilje eller magt.
2. Din personlighedsstråle. . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
3. Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . . Første stråle for vilje eller magt.

August 1938
MIN BRODER:
Jeg fornemmer, at du, hvis du skulle definere præcis, hvad det
foregående år med erfaringer og tjeneste har givet dig, ville
udtrykke det som en sans for større indre vished og sikkerhed,
i særdeleshed inden for tjeneste. Du vil finde, at sikkerhed holdes op for dig som målet for din åndelige stræben. Du har gjort
mange fremskridt hen imod dette mål på det sidste, og din første
stråle sjæl kan forankre sig fast i denne personlighedskvalitet og
kan gøre det uden risiko, fordi ydmyghedens egenskab er så
fundamental naturlig for dig.
Dit tjenesteområde vokser, hvilket altid er belønningen for
ydet tjeneste. Du har nu også opnået frigørelse fra et meget
gammelt ansvar. Det skulle stille dig endnu mere frit i fremtiden.
Hvad fremtiden bringer for den enkelte er i disse dage ikke
muligt at forudsige, for de planetariske forhold er sådan, at ingen
forudsigelser er ubetinget korrekte – end ikke for et medlem af
Hierarkiet. Der vil for dit vedkommende opstå et behov for at
træffe bestemte beslutninger, og i denne forbindelse gør jeg dig
opmærksom på en anden kvalitet, som er den at vie sig. Lad alle
ændringer i dit liv finde sted som resultat af de rette beslutninger, som på sin side må være baseret på den sande sjælsorien220
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tering og hengivenhed. Beslutninger må ikke træffes som resultat af nogen ydre påvirkninger.
Du kunne her spørge mig, hvad de rette beslutninger skulle
baseres på, og jeg ville svare følgende:
1. På det som tilbyder dig en åndelig mulighed, men som kan
udføres uden at forlade rette og uundgåelige forpligtelser. Jeg
siger rette forpligtelser og ikke personlighedstilskyndelser.
2. På det som vil give dig et mere omfattende tjenesteområde,
således at alle dine evner, begavelser og erhvervede talenter
kan komme til udtryk og give dig den afrundede udvikling,
som vil gøre dig bedre udrustet til dit næste liv med aktivitet.
3. På det som bedst kan gøres af dig og af ingen anden. Døre
åbner og lukker sig, og disciplen under skoling må opdyrke
den åndelige instinktive respons, som vil sætte ham i stand til
at vide, gennem hvilken dør hans sjæl ønsker, at han skal gå.
Den eneste øvelse, som jeg vil give dig nu, er at bede dig om at
bruge fem minutter før gruppemeditationen til at tænke over de
velkendte ord: »I stilhed og i tillid skal din styrke findes.«

Januar 1940
MIN BRODER:
Det blændværk, som udgør din største begrænsning, er på forunderlig vis et blændværk om tid, og det påvirker dig på to måder.
Den ene påvirkning har en direkte relation til dig selv, og den er
ingen opmærksom på. Den anden påvirkning berører alt, hvad
du udretter på det ydre plan og i det daglige liv. Ved at justere
disse to, og ved først og fremmest at opnå en mental indstilling
over for tid som noget evigtvarende, og for det andet ved at
bruge tiden sådan, at den formidler skabende skønhed i dit liv,
vil du mestre den sidste lektie, som denne specielle inkarnation
skulle lære dig. Jeg vil ikke udtrykke det mere konkret.
Hvis du studerer tid ud fra en fremadrettet synsvinkel og tid
i relation til fremtiden, vil du opdage en betoning, som må ænKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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dres i dit tankeliv. Når du studerer tid i forbindelse med den
daglige opgave, vil du tilføre din tjeneste for menneskeheden og
for os en styret syntese og en forøget kraft, som for øjeblikket
mangler. En sans for tid og dens relation til sjælen er et af de
mest fængslende og nyttige studier for disciplen. En forståelse
af relationen mellem fortid og fremtid og deres forenede virkning i nutiden vil skabe en af de løftestænger, som vil åbne
indvielsens dør for dig. Jeg formoder, min broder, at hvis du vil
meditere over dette, så vil du konkludere – som jeg har gjort,
mens jeg har studeret dig – at det vigtigste på dette tidspunkt er
at få kontrol over tidsfaktoren. Det vil blive op til dig at bestemme det specielle blændværk du har i forbindelse med trefoldig
tid, og som er din største forhindring. Arbejd med dette problem
i det kommende år, og mens du arbejder, vil du nå til en afklaring. Du vil bemærke, at jeg her ikke befatter mig med brister.
I din alder er livsvane, udviklede tilbøjeligheder, erhvervede
gode egenskaber og ikke overvundne fejl fast etablerede. Gå
fremad i selvforglemmelse med dit redskab således som det er,
men søg at etablere en rytme i forbindelse med tid, som vil
resultere i en reorganisering, en mere fyldestgørende tjeneste og
et mere virkningsfuldt sjælsudtryk. Studer, hvis du vil, betydningen af rytme, når den frembringer velklang og skaber harmoni.
Juli 1940
MIN BRODER:
Du har gennemlevet megen anspændelse, mange vanskeligheder
og mentale tilpasninger i løbet af det foregående år, men hvem
har ikke det i disse dage med anspændelse, vanskeligheder og
tilpasninger i verden. Jeg vil her gerne påpege, at påtvungen
tilpasning (som ikke kan undgås) er noget, som ganske enkelt
indebærer en villighed til med forståelse at acceptere det, som
ikke kan undgås. Der findes en anden form for tilpasning, som
opstår ved betingelser, som er selvindledte, og som er baseret på
bestræbelsen efter at håndtere sit eget liv, og en evne til at erkende sted og tid for iværksættelse af forandringer og, som en sjæl,
ubarmhjertigt at frembringe de vilkår og situationer, som personligheden – under sjælens tilskyndelse – må tilpasse sig. En
situation, den første, er baseret på fortiden, under loven om årsag
og virkning. Den anden er baseret på sjælens forudviden, sanset
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af den intuitive personlighed, og den vedrører fremtiden. Til
begge medbringer du en vis udrustning, og det er noget, der har
praktisk betydning.
Du vil bemærke, hvordan dette passer med mine kommentarer
om tid, der findes i min sidste instruktion til dig i januar måned.
Jeg kunne næsten kalde dette for den anden lektion i den rette
anvendelse af tid, som er så grundlæggende nødvendig i dit
tilfælde, selvom det ikke er præcis denne betydning, din personlighed ville lægge i mine ord. Du må forstå tid i dens cykliske
natur og i den uundgåelige bevægelse af pendulet mellem fortid
og fremtid, idet de begge påvirker nutiden, og for det andet
forstå den tilpasning, som du må foretage i nutiden i relation til
disse to. Senere når du kommer til at lære dig selv bedre at kende
og i dette liv forstår at bearbejde de etablerede vaner, kvaliteter
og tilbøjeligheder, som er bragt til udtryk i tidligere liv, så vil du
se dig selv mere og mere betinget af frembrydende tendenser,
som er en følge af sjælskontakt og sjælsimpuls. Disse vedrører
fremtiden. Du vil da nå frem til en ny forståelse af tid og til en
sans for det, der er tvingende nødvendigt og af betydning hele
tiden i nutiden. Det er denne proces, der vedrører samspillet
mellem det, som har været, det, som vil komme, og det, som er,
som på et hvilket som helst givet tidspunkt skaber dig, personligheden, og det er for dig det, som du behøver mest. Det tjener
til at fremhæve nutidens betydning samt at styre fremtiden. Du
vil måske undre dig over, at jeg understreger dette spørgsmål om
tid i dit specielle tilfælde. Der er altid hos enhver discipel i et givet
øjeblik i hans inkarnation et eller andet aspekt af udvikling, som
har større betydning end noget andet. Den rette forståelse og den
rette anvendelse af tid er for dig den mest betydningsfulde lektie.
Når den er forstået og har fået sin rette plads og bliver klogt anvendt, da vil du opleve en utrolig frigørelse. Implikationen af disse
ord er langt dybere, end du kan forestille dig.
Disse grundlæggende krav til en discipel, når de er bragt til
udtryk og er forstået, betinges af de energiers kvalitet, som
strømmer gennem det æteriske legeme. Jeg har givet hver enkelt
af jer en analyse af jeres stråler, fem i alt. Senere vil jeg søge at
vise jer alle naturen af det æteriske legeme, som er den primære
betingende faktor, for så vidt det vedrører udtrykket på det
fysiske plan. Dette legeme er den samlede manifestation af alle
de energier, som i et givet øjeblik måtte være koncentreret i de
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syv centre. Det er disse centre, som antyder for os, der iagttager
udviklingen, den umiddelbare begrænsning, behovet og de
iboende muligheder. Det fysiske legemes respons er helt automatisk over for indtryk eller impulser, der udgår fra det vitale
legeme. Det er i sig selv modtageligt over for bestemte energikilder – som kan være et af personlighedsvehiklerne, personlighedens grundtone eller sjælens styring, der fremkalder indtryk af
forskellig art.
Under den kommende periode og indtil det tidspunkt, hvor
jeg giver den næste gruppeinstruktion, vil jeg bede dig om at
disciplinere din tid og tage hvert enkelt øjeblik i betragtning. Jeg
vil bede dig om at fuldkommengøre hver livsperiode og hændelse (som blot er et andet ord for tid) således, at de som et udtryk
for gruppens vilje er så konstruktive, som du kan gøre dem. Det
vil du aldrig fortryde.
I forbindelse med din personlige meditation vil vi følge det
samme tema. Du har en reel evne til at bruge viljen og på samme
tid at være inklusiv (mere inklusiv i din bevidsthed end du endnu
udtrykker). Den ene fremkalder din sjælsaktivitet; den anden
giver dybde til og mildner din personlighed, og jeg tror, at du vil
være den første til at indrømme, at begge disse kvaliteter er
ønskværdige.
PERSONLIG MEDITATION
1. Vær afspændt og fokuser dig i sjælen. Intoner dernæst OM,
idet du ånder det ud i menneskenes verden og lydløst siger til
dig selv:
»Guds vilje bevæger verden.«
(Det er den tanke, der ligger bag din anvendelse af OM)
2. Tænk dernæst over betydningen af tid, som et udtryk for
viljen, idet du erkender, at dette udtryk er en tanke – øjeblikkelig og effektiv – i den planetariske logos' sind. Tænk nøje
over implikationerne i dette sidste udsagn.
3. Sig derefter langsomt og tankefuldt:
»Fortiden er gået. Jeg er denne fortid. Den gør mig
til det jeg er. Fremtiden kommer. Jeg er også den
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kommende skæbne, og derfor er jeg det. Nutiden
strømmer ud fra fortiden. Fremtiden farver det som
er. Jeg skaber fremtiden, også gennem min nuværende viden om fortiden og nutidens skønhed. Og derfor
er jeg det jeg er.«
4. Intoner OM sagte tre gange.
Jeg er ansvarlig for dette arbejde, og jeg vil bede dig om at
fortsætte, som det er antydet og, min broder, at have tillid til
mig, din lærer og ven.
BEMÆRKNING: Denne discipel blev tilbudt muligheden for at
arbejde, men han gennemførte ikke og trak sig tidligt ud af
arbejdet.
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Til I.S.G-L.
Marts 1934
MIN BRODER:
Der er forskellige ting, som jeg prøver at sige til dig i dag, og
flere forslag, som jeg vil komme med. Fra et arbejde og liv med
megen ydre nytte går du nu, for resten af dit liv, over til et liv
med en mere intens indre anvendelse. Dit arbejde vil i stigende
grad blive subjektivt, og det vil på ingen måde formindske din
brugbarhed, som skulle tage til efterhånden, som årene går. På
et senere tidspunkt vil jeg anvise dig noget arbejde, som – hvis
der drages fordel af det – kan vise sig at være til nytte for dine
medmennesker, men tiden er endnu ikke kommet.
Du begynder, ligesom to andre disciple i min gruppe, at
samarbejde med mig på nuværende tidspunkt med et klart mål
i sigte. I er alle tre meget selvstændige, og du har i mange år
stået alene. At arbejde som en enhed inden for dit valgte tjenesteområde har været din opgave. Når tiden er inde står alle
sådanne sjæle over for det problem, at de skal smelte sammen
med gruppesjælen, hvorved deres personlige isolation begrænses
og ophæves.
For dit vedkommende er denne isolation imidlertid ikke
resultatet af en separatistisk tilbøjelighed i det lavere sind, for
det er hos dig afbalanceret igennem din dybt forankrede kærlighed til mestrene og menneskeheden. Det er et resultat af den
uomgængelige ensomhed, som har kendetegnet din vej, og som
kendetegner vejen for alle disciple, og desuden udvikling af en
instinktiv tilbageholdenhed, som er en del af den nødvendige
udrustning for alle, som kæmper sig frem mod indvielsens port.
Tavshedens løfte, som alle disciple aflægger, må stadig holdes,
men evnen til at dele den opnåede kundskab, erfaring og oplysning, må på samme tid udvikles. I det lys som strømmer ud fra
lysets kilde må alt, som vedrører personlighed og tjeneste, stå
åbenbaret. Alle hemmeligheder må svinde bort, dog må de
hemmeligheder, som åbenbares, efterhånden som der gøres
fremskridt på vejen, gemmes i hjertets hemmelige kammer, hvor
ingen kan se dem, undtagen de, der deler de samme hemmeligheder. Den tilbageholdenhed, som må udvikles, er den, der
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vedrører forbindelsen med gruppen af mestre og Hierarkiet, samt
den viden, som du deler med dem der skulder ved skulder går
sammen med dig på vejen. Du holder også den kundskab tilbage,
som kan være farlig for dem, der endnu ikke er på discipelskabets vej. Det er dygtighed i handling og ved udbredelse af information, som må udvikles. Jeg nævner det, så du kan blive klar
over, hvad der er den rette holdning, men også for at du kan
forstå den kendsgerning, at den nuværende cyklus med ensomhed objektivt stadig består, men subjektivt er afsluttet. Forstår
du, hvad jeg mener, min broder?
Du er hæmmet på to områder, og de må begge tages i betragtning. Det ene er din fysiske tilstand, og det andet er din emotionelle polarisering. Denne sidste tilstand er overvejende årsag til
den første, som du udmærket ved. Efterhånden som du lærer at
flytte din sjælskraft fra under mellemgulvet til de højere centre
(som er problemet for alle disciple under skoling), vil din fysiske
tilstand bedres. Derfor er noget af det første, som du må sørge
for, at lukke solar plexus centret for indstrømning af kræfter fra
det astrale plan og åbne det for kræfter fra sjælsplanet via hovedcentret. Du må også lære at fungere med større styrke fra centret
mellem øjenbrynene, ajnacentret.
Hjertecentret og solar plexus centret er de to centre, som er de
mest udviklede hos dig; dernæst kommer strubecentret. Hvordan
kan vi flytte opmærksomheden fra solar plexus centret til ajnacentret? Ved hjælp af den rette meditation, min broder, og det
rette åndedræt. Jeg vil derfor bede dig om i de næste få måneder
at følge den her foreslåede rutine i nogle få minutter – mindst
femten – hver dag. Det behøver ikke at gribe ind i en meditation,
som du måtte vælge at udføre, forudsat at du sikrer dig, at du
altid bevarer brændpunktet i hovedet. Alt dit samarbejde med
mig – i det mindste for øjeblikket – må udføres i hovedet. Der
må bevidstheden holdes stabilt. Jeg foreslår, at du arbejder
således:
1. Begynd din meditation ved at forestille dig (stor er den skabende forestillingsevnes magt) at du bevidst overfører de
kræfter, som kommer ind i solar plexus centret, til ajnacentret.
a. Idet du tæller til 6, ånder du ind, og mens du gør det, foreKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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stiller du dig, at du løfter kraften fra solar plexus centret
(ved indåndingen) op til hovedet. Forestil dig, at den stiger
op langs rygsøjlen.
b. Dernæst, idet du tæller til 8, tænk på det astrale plans
kræfter som værende tabt og nedsænket i et ocean af intelligent kærlighed. På deres vej op langs rygsøjlen blev de
smeltet sammen med den aktive kraft fra det opvågnende
hjertecenter.
c. Dernæst ånder du ud, idet du tæller til 6, og mens du gør
det, erkend da at disse kræfter strømmer ud gennem centret
mellem øjenbrynene til menneskenes verden. Centret mellem øjenbrynene er centret for den integrerede, viede,
trefoldige personlighed. Du har derfor følgende stadier:
Indånding. . . . . . . . . Tæl til 6 – Kræfterne løftes op til hovedet.
Mellemstadium.. . . . Tæl til 8 – Kræfterne blandes og sammensmeltes.
Udånding. . . . . . . . . Tæl til 6 – Velsign verden.
Mellemstadium.. . . . Tæl til 8 – Erkendelse af det udførte
arbejde.

Senere kan vi øge denne optælling, men dette er tilstrækkeligt for øjeblikket og for den begynder, som måtte læse
dine instruktioner. Dette vil hjælpe med til at lukke solar
plexus centret og til at stabilisere det emotionelle legeme;
ydermere skulle det forbedre din almene fysiske tilstand.
2. Fremsig dernæst den følgende invokation med bevidstheden
stabilt i hovedet, ved afslutningen af det sidste mellemstadium:
»Må energien fra det guddommelige selv inspirere
mig, og lyset fra sjælen lede. Må jeg blive ledt fra
mørke til lys, fra det uvirkelige til det virkelige, fra
død til udødelighed.«
3. Dernæst, stadig med bevidstheden i hovedet og ved at visualisere en sfære af dyb elektrisk blå, virkelig og levende, fremsig de følgende ord, idet du søger at forstå deres betydning,
mens du udtaler dem:
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»Jeg står i åndelig væren, og som en sjæl tjener jeg.
Jeg står i lyset, og idet lyset stråler gennem hele min form,
udstråler jeg dette lys.
Jeg står i Guds kærlighed, og idet den kærlighed strømmer
gennem og fra hjertet, magnetiserer jeg dem, jeg søger
at hjælpe.«
4. Tænk dernæst i fem minutter over den åndelige betydning af
de følgende fire ord: stabilitet, sindsro, styrke og tjeneste, idet
du tager et om ugen i en måned. I et tidsrum af seks måneder,
byg dem da ind i din egen natur og hjælp derved med til at
lukke solar plexus og til at transmutere dets kraft.
I en frivillig lydighed over for det foreslåede arbejde (og ikke
over for mig) vil du opnå en forøget evne til at leve opfyldt af
glæde og til at tjene. Det er, ved jeg, dit høje og viede motiv.
Hold forbindelsen med mig gennem tankens kraft og ikke gennem kærlighed og hengivenhed. Disse to egenskaber besidder du
allerede, min ven fra gamle dage, og du har ikke brug for yderligere at udfolde dette aspekt af din natur. Opbyg dit fysiske
legeme ved afspænding, megen solskin og ro. Læs meget og
studer hovedsageligt emner af international karakter og de forhold, som primært vedrører menneskeheden som helhed. Med
hensyn til din personlighed er du på første stråle, og det er let for
dig at forstå generelle tendenser og omfattende planer. Se verdensbilledet som en helhed og flyt din opmærksomheds fokus
fra det lille individuelle menneske til den større plan. Undersøg
gruppers psykologi. Du har et bredt kendskab til enkeltindividers
psykologi. Studer nu verdens psykologi og massebevægelser.
Sammen går vi fremad til større erkendelse, og mit samarbejde
med dig som enkeltindivid er ikke så meget at undervise som at
stimulere. Min velsignelse hviler på dig.
August 1934
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg ser tiden an med denne specielle gruppe af mine disciple. Jeg
finder det nødvendigt at arbejde langsomt. Jeg søger ikke at
ændre det anviste arbejde, før gruppen er mere udviklet. I enhver
lille gruppe af disciple er der altid én blandt medlemmerne af
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gruppen, som definitivt har et kontaktpunkt, der bringer den
integrerende kraft ind, ligesom en mester i centret af hans ashram er den integrerende sammenholdende energi. Du kan tjene
således med denne gruppe af disciple, fordi du i mange år har
fulgt vejen. Du har derfor et specifikt ansvar over for gruppen,
som du vedkender dig idet du holder dig vedvarende i lyset ved
konstant at opløfte dit hjerte til Herren i dit liv, og ved at du selv
udgør en kanal for lys og kærlighed for dine meddisciple. Dette
beder jeg dig om. Det er alt, hvad jeg har at sige til dig i dag.
Marts 1935
MIN BRODER OG MIN VEN:
(For det har du været igennem mange liv, selvom din nuværende
fysiske hjerne ikke registrerer denne kendsgerning). Det foregående år har været vanskeligt for dig, som det nødvendigvis har
været for alle, som er sensitive, og hvis fysiske legeme er dårligt
udrustet til at klare nutidens pres eller til at gøre den indre åndelige kraft tilgængelig. Særligt vanskeligt har det desuden været for
dig at etablere den indre forbindelse med dine meddisciple. Det
har du erkendt, og det har bekymret dig. Det vanskelige skyldes,
at din polarisering hovedsagelig er et menneske, der er hengivent
over for Hierarkiet og er forbundet med dette Hierarki. Din orientering – esoterisk set – er rettet mod Shamballa. Jeg benytter
denne formulering, fordi den udtrykker noget som du helt sikkert
forstår. Jeg søger ikke at uddybe det yderligere, for du forstår
betydningen af det, jeg siger. Du tjener og elsker dine medmennesker, fordi vi, lærerne på den indre side, også tjener og elsker
dem. Din tilnærmelse til menneskeheden og til dine meddisciple
er gennem dem, du tjener på »livets herres oplyste vej.«
Du arbejder med mennesker, og du søger at integrere dig i
denne, min gruppe, fordi jeg, som du kender og elsker, har bedt
dig om det. Det er en hjælp for dig, men der må for dit vedkommende ydes en endnu større indsats. Efterhånden som du erkender din sjæls status, må du nå frem til en forståelse af, at du
tjener sammen med os, og ikke blot fordi du bliver bedt om at
tjene. Giv til dine gruppebrødre af kærlighedens store gave, som
så grundlæggende er din, men som endnu kun er på vej til at
finde sit fulde udtryk. Dit problem er opsummeret i de ord, som
jeg gav dig tidligere. Jeg fortalte dig, at du egoisk set overgår fra
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sjette stråle for hengivenhed til anden stråle for kærlighed-visdom – den stråle, jeg selv er på. Din første stråle personlighed
giver dig stor styrke over for mennesker. Du er klar over, at du
besidder denne styrke, og du har bestræbt dig på at bruge den
med visdom. Din sjette stråle sjælspolarisering har tjent til at øge
den dynamiske målrettethed hos din første stråle kraft. Nu er
denne tilstand ved at ændres, og i denne overgangsperiode lider
du meget. Men du har fået til opgave at gennemføre denne overgang og at legemliggøre kærlighed-visdoms kraften før afslutningen af dette liv og, min broder, det er et krav, som du kan
opfylde. Du kan også beskytte dig selv med hensyn til for megen
lidelse over andre og over almindelige livsbetingelser, og din
første stråle energi kan hjælpe dig med at virkeliggøre denne
víse ubundethed.
Set fra sindets synsvinkel vil denne sjælsaktivitet og ændring
af fokusering tvinge dine idealistiske tendenser til at finde udtryk
i undervisning. Idealisme er sjette stråle kraftens største gave.
Undervisning er et udtryk for anden stråle energi. Denne kombination af idealisme og undervisning er din vej.
Set ud fra det emotionelle legeme markerer denne overgang
en vital ændring fra personligt til upersonligt arbejde. Denne
evne til at være upersonlig har været højt udviklet hos dig gennem din første stråle i den lavere natur, som så let gør dig upersonlig – hvis du vælger det. Men for dig, som for alle andre
disciple, må den lektie læres at være upersonlig på en personlig
måde. Det er ikke let at opnå. Målet for dig er en bundet ubundethed. Det er for at hjælpe dig med at lære denne lektie, at du
er blevet placeret i min discipelgruppe, som (i det mindste for en
tid) kan udgøre »tumlepladsen« for din sjæl. At elske dine meddisciple, at identificere dig upersonligt med gruppens subjektive
liv og rytmisk, at arbejde sammen med dem, er ret vanskeligt for
dig, men særdeles værdifuldt. Jeg beder dig om at prøve det, min
broder, og at forfølge dette mål på trods af alle personlighedens
indvendinger. Efter nogle få år vil du have en bedre forståelse af
mine planer for dig.
Fra det æteriske legemes synsvinkel vil denne sjælsovergang
eller ændrede fokusering af energier fra sjælsplanet indebære en
overføring af energier, opsamlet og sendt gennem solar plexus
centrets centrale udvekslingssted – dette centrale center midtvejs
mellem de højere og de lavere centre – til hovedet og hjertet. Det
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vil kunne virkeliggøres, når du søger at leve mere bevidst i
sjælens rige og – som en sjæl – søger at være mere definitivt
orienteret hen imod verden. Det vil på ingen måde ændre dine
ydre aktiviteter, men det vil med sikkerhed frembringe en dybere
relation til dine medmennesker. I stigende grad vil du se dem i
os og os i dem. Tænk nøje over disse ideer, for jeg ønsker at se
dig arbejde med stadig større effektivitet og frigørelse.
Jeg har allerede antydet over for dig, dit ansvar over for min
discipelgruppe og din funktion i min gruppe. Den kraft, gennem
hvilken denne specielle gruppe vil integreres, må komme gennem dig. Enhver af mine disciple har noget at give til gruppen
som helhed … Jeg fortæller dig endnu engang, at den kraft, som
udtrykker sig i kærlig magnetisk kohærent energi, må strømme
igennem dig til alle i denne gruppe. Jeg beder dig om at meditere
over denne opgave.
Det er den eneste form for meditation, som jeg vil foreslå dig.
Tænk dybt over gruppearbejde og studer omhyggeligt alt, hvad
jeg har sagt om gruppeaktivitet og teknikken for de nye grupper.
Dette eksperiment i gruppeaktivitet, som jeg forsøger at indlede,
er af virkelig potentiel værdi; jeg søger din hjælp til at fremme
det. Gør ideer og idealer for gruppearbejde i den nye tidsalder til
dit vigtigste studium i de næste seks måneder. Du vil ikke fortryde det.
November 1935
MIN BRODER OG MIN MEDARBEJDER:
For alle disciple har de seneste få måneder udgjort en intens
periode med test, prøvelse og lidelse i den mest sande og betydningsfulde forstand. Det var du naturligvis ikke undtaget fra.
Sørg imidlertid ikke over det og tænk ikke for dybt over dine
reaktioner på alt det, som er hændt. At du kunne svækkes under
det, eller at du på nogen måde kunne give afkald på din flammende aspiration har på ingen måde bekymret mig. Det er der
ingen fare for. Men presset kunne blive så stort, at alle dine
kræfter ville blive brugt til udelukkende at stå fast, således at du
ikke ville have nogen styrke til at leve glædesfyldt – det er det
punkt, som jeg virkelig har fæstnet mig ved.
Der er dog ingen grund til modløshed. I dag, i timen for
verdens prøvelser og nød, ser vi efter disciple, som kan leve
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opfyldt af glæde og uden bekymring med hensyn til deres individuelle evne til at leve op til muligheden. Vi ser efter dem, som
ikke bliver grebet af forvirring eller ængstelse, fordi de ikke
formår at leve op til den foreliggende mulighed eller deres egen
vision om discipelskab. Lev op til vor vision, broder fra gammel
tid, og vid at tid er uden betydning, og at sjælen vokser og udvider sin livsblomst, når den rækker op mod solen. Den sender sin
skønhed og duft ind i sjælenes verden og følgelig ind i menneskenes verden.
Et vink vil jeg her give dig. Din målrettede hengivenhed er
kendt, og den magtfulde vibration fra din aspiration er realiseret.
Lad nu hengivenhed blive transmuteret til en altfavnende kærlighed til alle væsener, således at denne kærlighed inden for sin
udstråling kan favne det sete og det usete, det kendte og det
ukendte, det elskede og det som behøver kærlighed. Således er
den bevidstheds holdning, som udstråler fra livets herre.
Vær lidt varsom med din fysiske styrke og lev ikke i så høj en
spænding. Søg at afspænde lidt i de kommende måneder og værn
om de lettere øjeblikke med afspænding, som giver din sjæl
mulighed for at tage sig af dens egne anliggender på dens eget
høje plan. Da kan den med større kraft og med en mere magtfuld
vibration vende tilbage til sin bolig – den trefoldige personlighed. Det har disciplen let ved at glemme i hans intense længsel
efter sjælskontakt, efter indre oplysning, virkeliggørelse og
bevidst kontakt med sin mester. Husk imidlertid på, at når denne
kontakt en gang er etableret på discipelskabets vej, så brydes den
aldrig. Stå derfor fast på denne tro og slap af og leg til tider.
Som det har været min vane i forhold til dig, overlader jeg det
til dig selv at håndtere din egen meditation. Jeg foreslår dog, at
du centrerer den omkring problemet vedrørende gruppeliv i dets
reneste essentielle betydning, og at du søger at leve efter de
regler for gruppeliv, som jeg har skitseret.
Oktober 1936
MIN BRODER:
Dette år har været et år med indre ekspansion for dig og et, som
har givet dig en øget evne til at se visionen med større klarhed.
Et af målene for alle sande søgere er udvikling af »sand indsigt«,
og det er et mål, som du stadig kommer nærmere. Du vil selv
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vide, hvad jeg hentyder til.
Som du ved, finder jeg det nyttigt at antyde over for alle i min
gruppe af forpligtede disciple, deres fem bestemmende eller
betingende stråler, således at de kan arbejde intelligent på
sammensmeltning af:
a. De forskellige personlighedsstråler.
b. De forskellige personlighedsstråler med sjælsstrålen.
Der findes to vigtige faktorer af altovervejende interesse for alle
aspiranter, og i dit tilfælde bliver opgaven noget vanskeligere,
fordi du til disse to opgaver må føje arbejdet med at ændre din
sjælsstråle fra sjette stråle for hengivenhed til anden stråle for
kærlighed-visdom. Det er ikke let at fuldføre uden et mellemstadium, der forårsager intense vanskeligheder og energiafbrydelse,
ofte ledsaget af et tab af personlighedens balance. Du har ikke
desto mindre næsten fuldført opgaven, og den værste del af
processen er overstået. Den havde primært en fysiologisk virkning på dig, som viste sig i den svære tid, du havde for et par år
tilbage. På det tidspunkt forsøgte jeg, som du ved, at hjælpe dig.
Denne tilstand er nu i klar bedring. De psykologiske implikationer findes i overførslen af den psykiske energi, som du overfører
fra solar plexus centret til hjertecentret. Det er et levende udtryk
for, at du kan transmutere hengivenhed til kærlighed og idealisme til bevist visdom. Er det ikke dit umiddelbare mål, min broder?
Som du ved, er din sjælsstråle anden stråle, for din sande
natur er i sit inderste væsen kærlighed-visdom. Din personlighedsstråle er første stråle, strålen for vilje eller magt. Den har i
lang tid været underlagt din tidligere sjælsstråle, den for hengivenhed til sjælen, til Hierarkiet, til menneskeheden såvel som til
dig selv. Dit personlighedsproblem har ændret sig fra en betoning af hele tiden at indpræge din personligheds holdninger,
ideer og ønsker på dine omgivelser (som det var tilfældet i dit
sidste liv) til en lejlighedsvis cyklisk og næsten voldsom betoning af at indpræge dem på et enkeltindivid. Det sker nu kun en
gang imellem (relativt set). Du lærer at lade andre stå frit – en
vanskelig lektie for en første stråle personlighed, ansporet som
din er af viden og god vilje.
Strålen for dit mentale legeme er også første stråle. Det bety234
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der at dit intelligente sind kan dominere efter behov og kan være
langt mere magtfuldt i sit udtryk end det sædvanligvis er. Det er
altid en interessant og en let proces for sjælen at styre og at
oplyse sindet, når første og anden stråle er så tæt knyttet, som de
kan være i dit tilfælde.
Da dit emotionelle legeme imidlertid er på sjette stråle (som
din sjæl var det, da du inkarnerede), er det der sjælens betoning
har været, og der du har fundet den mindste modstands vej. Nu
skulle vejen for den mindste modstand og dit vigtigste mål i livet
og i din meditation blive sindet samt en voksende indre oplysning – dette for at kunne yde stadigt mere omfattende tjeneste
for dine medmennesker. Deraf den meditation som jeg har skitseret for dig, og som jeg vil bede dig om at følge. Den er kort og
magtfuld.
Dit fysiske legeme er også på første stråle, så du kan se, hvor
magtfuld en kombination du har for tjeneste, hvis du virkelig
kan forstå dit problem og arbejde med en sans for syntese. Det
er ikke så meget den mystiske forening, som du skal søge, min
broder, for den udfolder sig progressivt, men derimod en intensiveret oplysning af det konkrete sind. Dine stråler er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Første stråle for magt eller vilje.
Første stråle for magt.
Sjette stråle for hengivenhed.
Første stråle for magt.

Det er denne magtfulde første stråle kombination af kræfter i din
udrustning, der har frembragt den emotionelle ustabilitet, som du
altid har været bevidst om. Men overføring af din sjælsenergi til
anden stråle vil nu helt klart fjerne denne ustabilitet og føre til en
tilstand af fokuseret stabilitet. Det vil sandsynligvis også bedre
din fysiske tilstand.
Jeg vil bede dig om, at udføre følgende korte øvelse:
1. Stræb efter at fokusere dig i sjælens lys gennem samordning.
Du må erkende:
a. Sjælen er lys.
b. Lys reflekteres i sindet.
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c. Derefter bliver du automatisk en af lysbærerne.
d. Lyset skinner på et mørkt sted.
2. Foretag en bevidst samordning af vehiklerne med sjælen,
mens du fastholder disse tanker i sindet.
3. Hold derpå sindet vedvarende i lyset.
4. Brug fem minutter til:
a. At vie personligheden til lysets tjeneste.
b. At påtage dig ansvaret som en lysbærer.
c. At se Hierarkiet af tjenere, som du definitivt er tilknyttet,
som et kraftcenter af lys.
5. Brug fem minutter til meditation. Noter enhver tanke ned,
som på lysstrålen fra din sjæl, måtte komme ind i dit sind.
August 1937
MIN BRODER OG MIN UDVALGTE VEN:
De sidste få måneder har været vanskelige for dig. De har bragt
beslutning, forandring, megen misforståelse på visse områder og
en fornemmelse af dyb ensomhed. Hvis du vil studere, hvad jeg
tidligere har fortalt dig om dine stråler, vil du se, hvorfor det er
sådan. Der er i dit nuværende livs udtryk eller »præsenterede
fremtræden« en overvægt af første stråle attributter. Din personlighedsstråle, sindets, dvs. din mentale stråle og strålen for dit
fysiske legeme, beherskes alle af første stråle energi, og det udgør
et reelt problem, fordi det prædisponerer dig for de følgende
tilstande:
1. En ensomhed, der er baseret på en tilbøjelighed til isolation.
Det skyldes også den tilbøjelighed til isolation, som første
stråle altid giver. Denne stråle er i sit inderste væsen strålen
for ubundethed. Det udlignes for dit vedkommende af din
sjælsstråle.
2. Som følge af at første stråle energi hos dig er fokuseret i din
personlighed og i to af dens udtrykslegemer, udøver du – på
grund af ubalancen – en usædvanlig indflydelse på alle, som
du møder og søger at hjælpe. Heldigvis for dig er din virk236
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ning på dem, du søger at tjene, god, hvilket er en følge af din
sjælsstråles kvalitet og et vist mål af opnået kontrol. Du er
imidlertid klar over (er du ikke?) den magtfulde indflydelse,
du kan gøre gældende og derved påvirke andre menneskers
liv. Du kender også den kraftige reaktion, du kan fremkalde
hos dem. Det er virkningen af første stråles kraft, når den
fokuseres på det fysiske plan. Den er både et aktiv og et problem. Du blev inkarneret i dette liv for at lære at anvende
denne kraft på rette måde, og i bestræbelsen efter at gøre dette
har du i mange tilfælde hæmmet dens ydre udtryk, til tider
med katastrofale følger (ofte af fysisk art) for dig selv.
3. Din emotionelle natur har været et udvekslingssted for al
denne første stråle energi. Det vil forklare meget af din indre
oplevelse og meget af det, som du har lidt og lider.
Når jeg nu har påpeget disse ting, så vil jeg tilføje, at denne
magtfulde polariserede første stråle personlighed giver dig evnen
til at gøre tre ting:
Først og fremmest at tage himmeriget med storm eller med
voldsom kraft og som følge deraf – i dette liv – at forcere visse
resultater og virkeliggøre visse sjælsmål. Vær derfor ved godt
mod.
For det andet at muliggøre visse former for tjeneste i dit
personlighedsliv. Jeg har tidligere benyttet en formulering med
dette for øje, da jeg lærte dig, at »dit intelligente sind kan dominere efter behov.« Det var en fastslået kendsgerning. En af de
måder, hvorved du med rette kan anvende første stråles energi,
som hos dig er fremherskende, er at gennemtvinge mentale
afgørelser og få dig selv til at gøre det, som din sjæl eller Hierarkiet beder dig om …
For det tredje gør din første stråle energi det meget let for dig
at dominere dem, du møder. Det ville have været farligt for dig
at gøre i dit sidste liv, hvor kærlighed ikke med så stor styrke
styrede dine reaktioner. Det er ikke farligt i dette liv, hvis du
holder dig til kærlighed og undgår ydre former og fremgangsmåder for autoritet og kontrol og udelukkende udvikler visdom og
praktiserer upersonlighed. Dine motiver er sjældent forkerte.
Dine metoder er for det meste første stråle metoder, magtfuldt
anvendt til tider. Det er til skade for dem, du søger at hjælpe.
Det nuværende liv har været vanskeligt og et vendepunkt for
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dig, men du er moden til den opgave, som din sjæl har anvist.
Det vil vare ved på denne måde, og der er for dig (som det altid
er tilfældet med disciple på et vist udviklingstrin) intet ophør,
ingen lettelse af situationen og ingen reelle hvilepauser. Undlad
derfor at lede efter dem. Gå sejrrigt frem i din sjæls kærlighed og
din personligheds styrke.
Tag vare på dit helbred, min broder. Hold dig tæt til dine
udvalgte meddisciple, din forbindelse med dem er stærk. Sørg
også for at dit astrallegeme ikke modtager for megen første stråle
energi, men beskyt det mod denne indstrømning ved aktivt at
koncentrere dit sind om dit valgte tjenesteområde, og søg at
udvikle en øget indstrømning af sjælens visdom. Koncentrer dig
om visdom, som i relation til astrallegemet betyder udvikling
(gennem kærlighed) af intuitionen. Det rene udtryk for sjælens
kærlighed er ikke så vanskeligt for dig at give til kende, men det
er svært for din emotionelle natur at håndtere den. Er det ikke
sådan, min ven og broder?
April 1938
MIN BRODER OG MEDARBEJDER:
Lige nu har jeg kun lidt at sige til dig eller andre i denne specielle discipelgruppe. Jeg ønsker virkelig oprigtigt, at gruppeintegrationen må blive styrket, ved at gruppearbejdet udføres i fuld
forståelse. Det vil i sig selv frembringe en fusion eller sammensmeltning. Denne fusion vil virke som en styrkelse af grupperelationen og som en stimulering af den enkelte i gruppen – et
aspekt af arbejdet, som ofte bliver glemt, men som er af reel
betydning. Til denne stimulering af gruppen og den enkelte kan
du yde noget, og din evne til at tjene vil blive forøget …
Igen vil jeg bede dig om at tage vare på dit helbred, men primært
– og i disse dage med anspændelse og vanskeligheder – dit astrale
helbred. Vil du hver dag fremsige følgende mantra:

»Inden for omkredsen af Guds vilje står jeg.
Uden for rækkevidde af blændværkets verden indtager jeg
min plads,
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og der står jeg.
Foran den åbne dør, som kun lader antyde en anden oplyst
vej,
stiller jeg mig.
Foran nærværelsen vil jeg indtage min plads, og der vil jeg
stå fast.
Og idet jeg står, ser jeg.«
Tre ord er fremtrædende i dette mantra og det er dem jeg vil
henlede din opmærksomhed på. De er: vejen, nærværelsen og
syn. Min velsignelse hviler på dig til enhver tid.
Januar 1940
Hvordan skal jeg nærme mig dig, min elskede broder, på dette
tidspunkt, og hvordan skal jeg antyde dit fremherskende blændværk uden på samme tid at såre din følsomme natur, så jeg gør
mere skade end gavn? Jeg spørger mig selv, hvor meget jeg
behøver at gøre opmærksom på, for er det ikke sådan, at du selv
er opmærksom på de to former for blændværk, som hindrer dit
fulde sjælsudtryk og hindrer den fuldstændige modning af dit
oprigtigt viede liv?
Tænk over disse ord, mens du gennemlever de kommende
måneders »pånødede afsondrethed«, for derved kan din personlighed skænke din sjæls tilpasninger den rette opmærksomhed.
Jeg vil kun bestemme dine to former for blændværk og dernæst
overlade det til dig selv at håndtere dem eller ikke, alt efter hvad
du synes bedst. Effektiviteten i din fremtidige tjeneste for os vil
imidlertid afhænge af den måde, hvorpå du håndterer dem. Du
er urokkeligt viet til tjeneste, og intet vil lede dine skridt bort fra
denne tjeneste. Men der kan opstå forsinkelser, indtil den nødvendige lektie mestres.
Et af de blændværk, som du ligger under for, findes på det
astrale plans højeste niveau. En af mestrene har kaldt det
»blændværket om aspirationens rose, når den strømmer gennem
solar plexus og ikke gennem hjertet.« Et andet er den brændende
grunds blændværk, der kan optage disciplens eller den indviedes
opmærksomhed i en sådan grad, at hans åndelige placering og
resultaterne af de rensende ild og lutringens hede bliver det
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ligheden må tabes af syne i »den Enes herlighed.«
Behøver jeg at uddybe det yderligere? Er min mening ikke
klar for dig, omend for ingen andre? Jeg står ved din side og
fortsætter med at stå, for om jeg befinder mig på den brændende
grund eller på bjergets tinde, om jeg er tavs i det hemmelige sted
eller omgivet af menneskehedens bølgende menneskemasser, så
er det uden betydning. Lektien om guddommelig indifferens vil,
når den en gang er lært og mestret, frigøre sjælen til forening
med den Ene. I sandhed kan det siges, at Kristus, han, som jeg
og du og alle disciple tjener, i Getsemanes have beviste sin
sensitivitet over for denne lektie og ligeledes, at han mestrede
den.
BEMÆRKNING: Denne broder samarbejder stadig aktivt med
Tibetaneren.
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Til L.F.U.
August 1937
TJENENDE BRODER:
Nu har jeg i nogle år iagttaget dig, hvor lidt du end har anet det.
Det var under min indflydelse, at du fandt vej ind i min discipelgruppe, hvor du nu arbejder, og samtidig fandt du dit tjenesteområde. Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen i denne
gruppe af studerende. Den personlige kontakt er fornuftig for dit
vedkommende, for du hverken frygter eller kræver den.
For enhver aspirant kommer der et liv, hvor han finder eller
opdager den gruppe, han tilhører. Jeg refererer til den indre
discipelgruppe såvel som den ydre gruppe af tjenere, som han
kan og bør arbejde sammen med. Når disse to opdagelser
synkroniseres (hvilket ikke altid er tilfældet) spares megen tid,
og muligheden er stor. Det har været tilfældet for dig, og det tror
jeg, at du begynder at erkende.
Din sjælsstråle, min broder, er første stråle, og din personlighedsstråle er tredje stråle. Som følge af tidens pres og arbejdet
for den nært forestående cyklus har du måske hørt det omtalt, at
jeg aflaster nogle af lærerne på den indre side og derved gør dem
fri til udvidet og mere krævende tjeneste. Jeg tager mig af nogle
af deres elever og forbereder nogle af deres aspiranter (som de
har iagttaget) til det accepterede discipelskab. I denne sidste
kategori befinder du dig nu. Det var, da du subjektivt kom under
min indflydelse, at du forstod, at uddybningen af din kærlighedsnatur var det næste skridt i din forberedelse til tjeneste. Dine
strålekombinationer nødvendiggjorde dette, og min anden stråle
indflydelse var derfor til hjælp. Der findes ikke en aspirant i
verden, som ikke med fordel kunne intensivere sin guddommelige kærlighedsnatur, ikke sin astrale emotionelle kærlighedsnatur.
Men for dig er det nødvendigt altid at forstå baggrunden for en
udvikling, derfor min forklaring.
Du er ret hurtigt kommet et langt stykke videre på vejen i den
senere tid og har tydeligvis øget både din vibrationsevne og din
indflydelse. Nogle år med virkningsfuld tjeneste er mulige for
dig, og endnu en forklaring er da i sin orden. Han, som du en dag
vil kende som din mester, når du fuldt bevidst gives adgang til
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hans discipelgruppe (mesteren M.), er i dag overhovedet for alle
esoteriske skoler i verden. Heraf kan du se, hvorfor du har fundet
vej ind i min discipelgruppe, og også hvorfor du deltager aktivt
og med succes i dens ledende og organisatoriske arbejde. Det er
i overensstemmelse med din indre gruppekraft, og når den forstås
og håndteres rigtigt, kan den gøre dig til et magtfuldt brændpunkt
for mesterens energi på det sted, hvor du har valgt at tjene. Du må
derfor med tiden, og når din sensitivitet forøges, lære at skelne
mellem:
1. Vibrationens indflydelse (indkommende og udgående) fra din
egen sjæl.
2. Vibrationens indflydelse (indkommende og udgående) fra
denne specielle discipelgruppe.
3. Vibrationens indflydelse (indkommende og udgående) fra de
esoteriske skoler.
4. Vibrationens indflydelse (indkommende og udgående) fra
lederen af alle esoteriske grupper, mesteren Morya.
Dette vil du ikke kunne gøre en tid endnu, men udvikling af
denne form for sensitivitet er for dig en nødvendighed, og den
vil til sidst indfinde sig, hvis du vil følge mine anvisninger med
omhu og lade sand kærlighed i stigende grad strømme gennem
det lavere personlige selv. Det kan strømme igennem, min broder, fordi du (som du rigtigt fornemmer) kender en del til kærlighedens natur. Det er imidlertid ét at elske, noget andet er at være
kanal for sjælens og gruppens kærlighed.
Dit arbejdsområde står dig klart, og der er du både nødvendig
og til nytte, hvilket er alt, hvad du ønsker. Grundtonen for dit
daglige arbejde bør være forståelse, ligesom grundtonen for dit
arbejde med dig selv på alle tre plan bør være frygtløshed, og
kærlighed bør farve hele dit liv. Det er disse tre ord, som bør
være tonen, eller bør farve dit livs udtryk fra nu af og indtil
kaldet kommer til dig om at tjene på den anden side af livets
slør. Tænk dybt over disse tre ord – forståelse, mod eller frygtløshed, og kærlighed – i resten af dit liv med tjeneste, for »som
et menneske tænker, således er han.«
Vi vil nu ændre din meditation, og for fremtiden og indtil jeg
igen foretager en ændring, vil jeg foreslå følgende:
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Meditationsarbejde:
1. Samordning med sjælen og en klar bevidst polarisering af
erkendelsen så højt i hovedet som muligt, og så højt på det
mentale plan som muligt. Derefter pause.
Visualiseringsøvelse:
2. Se derefter med din forestillingsevne ud over menneskenes
verden. Se den verden af lys, hvor der her og der, i særlige lokaliteter eller centre eller områder, er et mere intensiveret lys.
a. Forestil dig dernæst, at dette lysnet med dets udstrålende
kraftcentre pulserer i rytmen af verdens aspiration.
b. Se dig selv som iagttageren, men også som en kanal,
blandt de mange kanaler, for det åndelige Hierarkis energi,
fokuseret på dig gennem mesteren Morya, og nedtrappet til
dig gennem mig, din tibetanske broder.
c. Brug derefter de formuleringer, som legemliggør din
aspiration, og som kommer til syne i dine svar:
»Kærlighed er incitament for vor aspiration på vejen.
Kærlighed er substansen af vort liv i verden.
Kærlighed er lyset og frihedens lys for alle skabninger.
Kærlighed pulserer gennem universet i en guddommelig
rytme.
Kærlighed er Guds bevidsthed.«
d. Forestil dig, idet du gør dette, at kærlighedens energi flyder gennem lysvævet og stimulerer hvert af de mange,
mange centre til endnu større udstråling.
3. Intoner OM idet du ånder det ud gennem personligheden.
4. Udfør derefter noget mentalt arbejde i meditationen, idet du
holder sindet vedvarende i lyset. Led din tjeneste i min gruppe og alle andre aspekter af dit arbejde i verden ind i dette lys,
idet du ser det hele som en del af det ene store tjenestearbejde. For dig er det særdeles nyttigt at stå som et formidlende
mellemled, for det hjælper til at fremme forståelsen.
5. Søg derefter at få forbindelse med dine gruppebrødre, idet du
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også holder dem i lyset som en gruppe.
Såfremt du ønsker det, kan du to dage hver uge følge en hvilken
som helst meditation, som du finder egnet og til hjælp. Det står
dig frit for.
Februar 1938
MIN BRODER:
Du har i nogen tid arbejdet med den anviste meditation. Du har
gjort fremskridt – større fremskridt end du måske selv kan fornemme. Jeg siger det til dig til din opmuntring. I dit livs disciplinering og regelmæssighed, og i din tjenestes stabile rytme er
høje øjeblikke med erkendelse og opløftelse forholdsvis sjældne.
Krisepunkter af åndelig art kan udeblive. Jeg nævner det, så du
kan blive klar over, at der i det indre liv er en magtfuld og dynamisk impuls til stede, selvom det ydre liv synes at ligge i faste
rammer. Det er nødvendige faste rammer, fordi det gør din
tjeneste mulig. Det øjeblik et menneske lægger sin hånd på
ploven og begynder at pløje, fra det øjeblik og indtil han har
fuldført sin opgave, forbliver han fri indadtil, men bundet udadtil. Sådan må det altid være med tjenere i vort arbejde.
Men højdepunkter er betydningsfulde, og at stræbe efter et
jævnt forløb er sædvanligvis ikke godt for en discipel, hvis det
trækkes i langdrag, især ikke på det udviklingsstadie, hvor du
befinder dig. Det er godt for den aspirant, som søger at få kontrol over det emotionelle legeme og at opnå astral ligevægt. Det
er ikke så godt for den forpligtede discipel, hvis livsvej burde
rumme – som Kristi liv – bjerg- og daloplevelsen, samt huleerfaringen med dens ensomhed og dens periode med introspektiv
fordybelse. Derfor opfordrer jeg dig, min broder, til et mere
dynamisk liv end hidtil. Din ydre indstilling til dit valgte arbejde
har været god. Den indre orientering til sjælen som kærlighed er
også god. Lad der ikke være tvivl i dit sind på dette punkt. Men
parallelt med dette stadige fremskridt må der komme flere af
erfaringens højdepunkter, og flere livlige mellemliggende perioder. Jeg tror du ved hvad jeg taler om, fordi jeg taler dine egne
ønskers sprog.
Vælg i det kommende år at skrive om emnet kriser i din
åndelige dagbog. Skab ikke disse kriser for dig selv. De er ikke
fysiske, og de behøver heller ikke at være emotionelle. Men de
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bør være mentale og høre sjælen til. Hvis kriserne opstår i det
astrale legeme bevirker de en sammentrækning – som er en følge
af selvisk koncentration på den smerte eller nydelse, som opstår
gennem tilfredsstillelse eller nægtelse af det, som kræves emotionelt eller sansemæssigt. Er det ikke sandt, min broder? Men
sjælens kriser er udvidelser, registreret ved indstrømning af
kærlighed og lys. De er mentalt erkendte kriser som drejer sig
om at omfatte stadigt mere. De fører et menneske fremad og
forbereder ham til de senere mægtige ekspansioner, som vi
kalder indvielser. Det er disse udvidende kriser i de forskellige
aspekter af din natur, som jeg beder dig om at være opmærksom
på og at registrere, og skrive ned i løbet af det kommende år.
Læg mærke til i hvilket legeme eller vehikel for erfaring de
finder sted. Iagttag også din reaktion over for dem og deres
eftervirkning i dit personlige liv og i din tjeneste. Det vil være
af største betydning og interesse for dig.
Du er i en position, hvor du kan yde megen tjeneste for andre.
Din anvendelighed afhænger af din evne til at opnå en stadig
indre vækst og progressiv erkendelse og din deraf følgende evne
til at møde alle, som søger din hjælp, i en ånd af kærlighed, fri
for personlig kritik og med den intelligente tilbageholdenhed,
som er et af dine særlige kendetegn. Intensiveringen af din auras
kraft (din personligheds udstråling) er særdeles ønskelig, for det
er gennem den rette brug af auraen, at vi stimulerer andre til
fornyet anstrengelse eller mindsker deres stærke udtryk. Denne
intensivering er afhængig af kvaliteten, styrken og tempoet i dit
subjektive liv. Deraf de forslag, som jeg tidligere gav dig.
Vedrørende dit meditationsarbejde, vil jeg ændre det en del.
Den følgende fremgangsmåde vil være ønskelig i de næste ti
måneder. Sørg for, at du ved det tidspunkt, hvor solen bevæger
sig mod nord, har tilegnet dig denne fremgangsmåde og vænnet
dig til meditationens formaspekt, således at det vil foregå automatisk, og din indre opmærksomhed derfor kan rettes mod betydningen af det viste arbejde. Målet er at sætte dig i stand til at følge
to aktivitetsbaner nøjagtigt og samtidigt.
Meditationsarbejde:
1. Brug fem minutter på en bevidst opnået samordning og til at
trække din bevidsthed tilbage til så højt et stadium som muligt.
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2. Brug dernæst fem minutter til fuldstændig stilhed for både det
indre og det ydre menneske. Åndedrættet skulle, hvis det
følges korrekt, hjælpe meget hertil.
3. Intoner derefter uhørligt og i den opnåede stilhed det hellige
ord, OM, idet du lytter, mens du intonerer det og forestiller dig,
at det intoneres af sjælen. Sjælen ånder lyden ud og sender den
gennem alle tre legemer og således ud i menneskenes verden,
idet den fører kærlighed og kraft med sig.
4. På baggrund af disse instruktioner og med deres generelle
indhold i sindet, vælg seks korte sentenser, som skulle udgøre
dine sædtanker i de næste seks måneder. Vælg dem fra en
hvilken som helst kilde du foretrækker, men vælg dem alle
samtidig inden for nogle få dage fra modtagelsen af dette.
Hvis du foretrækker det, kan du benytte de følgende seks
symbolske sentenser, som jeg har udvalgt til dig. Jeg har udvalgt dem til dig, fordi de – hvis de anvendes korrekt og forstås – kan virke som brændpunkter for åndelig energi, der
nedbryder det, som hindrer, og sender en rensende strøm gennem hele din personlighed. Du søger at være en kanal, og du
længes tilstrækkeligt efter at tjene. Det ved jeg. Vær derfor
villig til at lade »lysets kræfter« frembringe deres vilje i dit liv,
selvom du overrasket vil opdage ukendte og uerkendte aspekter af dig selv – både gode og mindre gode.
Første måned.. . . . En barriere af sten. En flod med
rensende vand og derefter visionen.
Pilgrimmen kan da synge: Jeg står i
kærlighed.
Anden måned. . . . En båd der ligger stille på et blåt
hav. Og dernæst en tidevandsbølge.
Men efter den, ro. Manden i båden
synger: Stormen har bragt mig hertil.
Tredje måned. . . . En bjergtinde. Sne med en sænkning
i solskin. En gruppe pilgrimme på
vejen op. En pilgrim synger: I kærlighed går vi vejen.
Fjerde måned. . . . Tre fugle i et træ. En bidende vind
og en silende regn, og derefter nattergalen – den fugl, som synger tæt ved
Guds hjerte.
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Femte måned.. . . . En port af messing, en gylden døråbning og så en elfenbensfarvet dør.
Tre indgange, men kun to er lukkede.
Gå videre, o pilgrim på vejen, og find
den åbne dør.
Sjette måned. . . . . Det lysnende morgengry; en kølig
brise og en lysstribe. En træt pilgrim
og igen visionen. Han synger: Jeg står
i kærlighed for evigt.
5. Bring derefter mentalt dine gruppebrødre ind i lyset, og se hele
gruppen fungere som en enhed og holdt sammen af kærlighed,
gensidig forståelse, fælles vision og forenet tjeneste.
November 1938
MIN BRODER:
Hvor lidt du end måtte ønske at høre det eller at anerkende det, så
ønsker jeg at fortælle dig, at du har gjort langt større fremskridt
i det sidste år end i et af de foregående ti år. Du kunne spørge
mig, hvordan jeg ved dette, og på hvilken måde jeg kan registrere
denne udvikling? Ved at skære gamle sammenvoksninger op (for
at bruge kirurgens tale, og sjælen er en særdeles effektiv kirurg)
og ved at se gamle krystalliseringer forsvinde bliver det tydeligt
for mig, at kraften fra din sjæl er ved at gøre sig gældende. Det er
godt. Men jeg vil også pege på noget, som alle aspiranter er
tilbøjelige til at overse, og det er, at en vellykket overføring af
sjælskraft til personlighedslivet altid vil indebære overstimulering i et af legemerne, og det må man sikre sig imod og afgjort
forhindre.
Du har en ejendommelig strålekombination at arbejde med,
min broder og min ven, men en korrekt forståelse af de fem
kræfter, som styrer dig i denne inkarnation, skulle gøre det
muligt for dig at kunne foretage den rette tilnærmelse til det
livsarbejde, som vil blive dit i din næste inkarnation. Dette liv,
som du gennemlever nu, er ganske enkelt forberedende. I den
tidligere del af dette liv arbejdede du helt klart med det, du
havde arvet fra et tidligere liv, idet du fulgte den mindste modstands vej. Det kulminerede for dig i visse aspekter af skabende
arbejde, men det var kun en fuldbyrdelse af iboende evner og
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helt klart en personlighedsfuldbyrdelse og ikke en sjælspræstation. Glem imidlertid ikke, at personlighedsfuldbyrdelse på rette
tid og sted er guddommelig fuldbyrdelse.
Men det, som du må forstå, er, at den senere del af dit liv er
en udtalt forberedende skoling med henblik på skabende
gruppeindsats i dit næste liv. Et af de problemer, som vi, lærerne
på den indre side, altid møder, er, hvordan vi skal bringe vore
disciple til en erkendelse af den midlertidige og forholdsvis
betydningsløse beskaffenhed af et hvilket som helst givet liv. Op
til en alder af treogfyrre havde du ingen virkelig gruppefornemmelse. Du inkarnerede igen for at opnå den og fandt vej ind i
gruppeaktivitet. Den viste sig til tider som tilfredsstillende for
din sjæl men ofte også som konfliktfyldt. Og, min broder, du har
gjort virkeligt fremskridt i fremkaldelsen af gruppebevidsthed.
Det har i dit tilfælde været særligt vanskeligt på grund af de to
hovedstråler, som behersker dig – første stråle for magt, isolation, ubundethed og en fornemmelse af at være unik, og tredje
stråle for intelligens, som har en tendens til at fremkalde en form
for intellektuel stolthed. Den sidste har du fået kontrol over med
stor succes. Men i denne specielle inkarnation må ethvert skridt
tages der kan øge sjælens kontrol, og det sker gennem konfrontation med bestemte prøver, i relation til din vej for mindst
modstand, og disse prøver må bestås med åbne øjne og et åbent
sind for at undgå ensomhedens og isolationens faldgruber. Det
tror jeg, at du ved.
Dit problem kompliceres yderligere af den kendsgerning, at
dit mentale legeme er på tredje stråle for aktiv intelligens, som
også er din personlighedsstråle. Det betyder to ting for dig: Det
letter helt afgjort integration af din personlighed, og det sætter
dig også i stand til, med relativ lethed, at kontakte din sjæl, hvis
du vælger det. Ikke desto mindre betoner det også alle tredje
stråle egenskaber og anlæg i din personlighed – at være kritisk,
analytisk, separatistisk, stolt og fuld af egeninteresse – og da du
er ved at gennemgå en hurtig integrationsproces, fremkalder den
situationer, som kræver en yderst varsom håndtering og årvågenhed.
Dit astrale eller emotionelle legeme er på sjette stråle for
hengivenhed. Det bringer konflikter med hensyn til idealisme
med sig og udgør kernen i dit livs problem. Det gør det også
muligt for dig at tilføre din personligheds og sindets stråle visse
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afbalancerende og meget værdifulde egenskaber.
Da dit fysiske legeme ligeledes er på sjette stråle, er din hjerne
som følge heraf særdeles modtagelig over for dine astrale impulser, særligt med henblik på idealisme. Kombinationen af disse
to sjette stråle kræfter i din udrustning er dine eneste berøringspunkter (i denne inkarnation) med anden stråles kraftlinje. Det
må du huske på og ihærdigt og oprigtigt dyrke den højere idealisme eller gruppeidealismen, for det er gennem denne idealisme,
at hele dit personlighedslivs udtryk kan opnå den nødvendige
balance og de nødvendige erkendelser.

Marts 1939
MIN BRODER:
Dine blændværk er ikke mange eller magtfulde, for du er mere
underlagt illusioner end blændværk, fordi du i overvejende grad
er en mental type. Det spørgsmål, som jeg har i tankerne, og som
jeg stiller dig i dag til besvarelse, er om den mentale betoning,
som du påtvinger hele din daglige levevis, både indre og ydre,
ikke i sig selv kan udgøre et hindrende blændværk og derved
hæmme hjertecentrets fulde opvågnen? Du har gjort meget i de
sidste fem år i forbindelse med hjertets tiltagende sensitivitet.
Alligevel kan det rationaliserende intellekt stadigvæk svække
hjertets modtagelighed over for liv og omstændigheder, og frem
for alt over for den fremherskende appel fra menneskeheden som
helhed.
Er du stærk nok til, uden at danne barrierer, at deltage i den
nuværende verdens smerte, verdens lidelse og verdens opvågnen?
Menneskehedens hjerte kommer nu til live, og det udgør et
problem i sig selv.
Kombinationen af et skolet sind og et vakt hjerte er målet for
den discipel, som på dit udviklingstrin er under forberedelse til
indvielse, og relationen mellem de to bliver ofte glemt. Det er et
ikke-erkendt blændværk på grund af den kendsgerning, at opnåelse af intellektuel balance midlertidigt kan forrykke hele menKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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neskets sande balance. Som jeg fortalte dig for nogle år siden, så
er det hjerte, der flammer af kærlighed (ikke med sentimentalitet
eller med emotion), dit livs mål, og det må opnås, ikke ved at
kvæle intellektet, men ved en intellektuel opfattelse af det kærlige hjertes betydning såvel som en aktiv forståelse af betydningen
af menneskelig lidelse, der til sidst fører til, at der må tages del
i dens udfrielse. Det er denne relation mellem det skolede sind
og det vakte hjerte, som udgør den sande brændende grund, og
et studium af den menneskelige situation på nuværende tidspunkt vil vise rigtigheden i min påstand.
Juni 1940
MIN BRODER OG VEN:
Du er en af de få i gruppen, som, bevidst eller ubevidst – har
gjort en reel indsats for at udvikle de kvaliteter, som jeg har
antydet. Kærlighed er du hurtigt ved at udvikle og at udtrykke,
og meget, som syntes uforklarligt for dig, da jeg tidligere nævnte
det (da jeg begyndte mit samarbejde med dig), synes nu at være
klart opfattet. Behovet for frygtløshed vil blive erkendt af dig i
et nyt lys, hvis du grundigt studerer enhver meddelelse, du måtte
modtage fra mig på ethvert tidspunkt. Jeg vil ikke sige mere, for
du vil forstå, hvad jeg taler om og ligeledes grunden til denne
meddelelses korthed. Din forståelse vokser hurtigt. Et vink vil
jeg alligevel give dig her. Lad det blive forståelsen af andres
synspunkter og ikke så meget din forståelse af deres forståelse.
Det, du er nødt til, om jeg så må sige, er at udvikle en tæt identifikation med andre og ikke at udvikle en bestræbelse for at
forstå. Tænk over det. Jeg har ikke mere at sige til dig i denne
instruktion, og årsagen dertil kender du.
BEMÆRKNING: Denne discipel samarbejder stadigvæk med
Tibetaneren.
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Til I.B.S.
Marts 1932
MIN BRODER:
Du er kommet ind i min discipelgruppe med en bestemt og
specifik skoling for øje, og i dette ord »skoling« har du
grundtonen for dit tilsigtede mål. Den skoling, der skal gives,
kræver ingen påtvunget lydighed, men den indebærer at personligheden underlægges sjælens vilje og ikke den lavere begærnatur, uanset hvor ædel eller aspirerende den måtte være. Jeg søger
at antyde for dig hvilken retning din udvikling bør tage og at
give dig vink om dine evner. Jeg går ikke længere end dertil.
Du har i årevis arbejdet og tjent, og det er den tjeneste og
aspiration, som har ført dig fremad til den definitive forberedelse
og skoling til indvielse. I en vis forstand er du derfor blevet
accepteret som discipel, og arbejdet med at beskytte dig er blevet
mig betroet. Jeg siger helt bevidst »arbejdet« og beder dig om at
tænke over den udtryksmåde, jeg har anvendt. Hvor længe du vil
forberede dig til et sådant skridt med udvidelse af din bevidsthed
er uden betydning, og jeg beder dig om at se bort fra det. Men
det er vigtigt, at du udnytter denne mulighed helt og fuldt.
Du kan meget vel forestille dig, min broder, at det ikke er min
hensigt at spilde min tid eller din ved at nære stolthed med
smiger eller ved at holde en vision op for dig om en betydningsfuld fremtid. Det fysiske plans realiteter kommer til syne gennem en sand indre åndelig udvikling, og hvis du er oprigtig (og
det tror jeg at du er), så vil du byde direkte tale og sandheden
velkommen – uanset hvor ydmygende du måtte finde den lige
nu. Hvis i sidste instans alt må åbenbares, efterhånden som
mennesker udvikler sjælens evner, så er det på tide, at vi lærer
hinanden at kende, som vi er, og at se enhver afsløring som et
middel til eliminering.
Du har to store vanskeligheder, og før du kan gå videre til
større frihed, så må de i et vist omfang overvindes. Det, som
træder mest frem i din bevidsthed, er dit fysiske handikap, dit
ustabile fordøjelsessystem. Det, som derimod træder mere frem
(i bevidstheden hos dem der søger at hjælpe på den indre side),
er en overbetonet personlighed, hvis opmærksomhed kun er
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fokuseret på personligheden og dens gøremål i stedet for på den
inspirerende sjæl.
Resultaterne af denne tilbøjelighed er usædvanligt stærke
vibrationer, som nedbryder mekanismen. Din sjette stråle personlighed bevirker, at du klynger dig til dine idealer og til sandheden, sådan som du ser den. Den fremkalder også en ensidighed, der har ført til en fokusering af energi i hovedet. Tilstanden
er yderligere blevet forstærket, fordi vor vestlige civilisation er
dybt nedsænket i tankeformer fra Fiskenes tidsalder – sjette
stråles tidsalder – som vi stadig befinder os i. Når sjælens første
stråle energi strømmer ind og blander sig med sjette stråles kraft,
øges den nedbrydende virkning, og personligheden tilføres mere
kraft, end den kan håndtere. Denne energi er også ujævnt fordelt.
Den går hovedsageligt til struben og solar plexus og forårsager
forstyrrelse og ubalance i legemet. Det bevirker på sin side en
forstyrrelse i fordøjelseskanalen, og når denne forstyrrelse næsten er en fast vane, foreligger der et reelt problem.
Du spørger nu: Hvad kan der gøres? Jeg vil give dig nogle
forslag, som du kan følge eller ikke følge, alt efter hvad du
synes.
1. Tab dig selv af syne i din kærlighed til andre mennesker og
giv ikke næring til personlighedens tilfredsstillelse ved stadig
at tage sig af deres anliggender.
2. Du har forståelsens og kærlighedens gave. Brug den som en
sjæl og ikke som en personlighed.
3. Lær at lade de vigtigste ting komme først, og undgå at ofre så
megen opmærksomhed på de små og altopslugende detaljer
du præsenteres for af andre mennesker og omstændigheder.
De nærer den personlige tilfredsstillelse, når du håndterer
dem med din ubestridelige effektivitet. Forhold dig rolig og
lad livsaspektet arbejde i dig og i andre.
Dine fordøjelsesproblemer vil bedres meget og kan forsvinde,
når du har etableret en konstruktiv relation mellem din sjæl og
din personlighed, og når du kan leve i hjertet og ikke i solar
plexus.
November 1933
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MIN BRODER:
Dette er ganske enkelt en meget kort bemærkning. Du har gjort
nogle fremskridt ved at trænge personligheden i baggrunden, og
du er nu mere inklusiv eller vidtspændende end tidligere. Sørg
for at du til stadighed gør fremskridt i denne retning. Med en
aspirant så prøvet og fokuseret som du er, behøver jeg ikke
bruge milde ord for at sige sandheden. Jeg kan tale i et direkte
sprog og kan være sikker på at du har din opmærksomhed på
det, som bliver sagt.
Det fremskridt, du har gjort, kræver, at jeg giver dig en meditation, som må følges nøje i de kommende måneder … Og nu,
min broder fra gammel tid, siger jeg til dig (som jeg siger til alle
aspiranter, der skoles til discipelskab): Lær den okkulte tilbageholdenhed, som frembringer indre styrke og ydre stilhed. Tal
mindre og vær mere kærlig …
Marts 1934
MIN BRODER:
Hvad skal jeg fortælle dig nu, hvor jeg igen har mulighed for at
kommunikere med dig? Mit hjerte er med dig, og jeg har forståelse for den vej, du har fulgt. Selve din intensitet og din stærke
aspiration har ført dig ind i vanskeligheder, og du er offer for
dine dyder og din okkulte uerfarenhed. Ved du ikke, min broder,
at disciplen altid er afbalanceret i sin stræben og ikke går til
yderligheder af nogen art? Alligevel har en afbalanceret indsats
ikke kendetegnet dit arbejde i de sidste få måneder. Du er blevet
overmandet af en emotionel tankeform, og virkningen af den
astrale energi har været en forøgelse af den emotionelle hengivenhed og den fysiske nervøsitet, som altid har hæmmet dig.
Virkningen af sand undervisning, der udgår fra mentale niveauer, er at stabilisere og mentalt at forankre disciplen i åndelig
væren. At være, det er målet for dig.
Det er ikke den sande lærers funktion altid at kritisere. Det er
hans funktion at holde øje med disciplen og i visdommens og
barmhjertighedens lys at støtte ham med vejledning. Jeg har i
dag kun nogle få ting at sige dig, og de må udtrykkes ganske
kort, fordi din træthed er langt større, end du erkender. Du har
brug for hvile og omsorg. Det skyldes den overdrevne emotionelle stimulering, som blev påtvunget dig. Den kommer fra en
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gruppe velmenende aspiranter, der er samlet om en tankeform af
mig, som findes på de højere niveauer af det mentale plan. Det
er kun en tankeform, som de ser i blændværkets lys, og sådanne
tankeformer af lærerne findes ofte, og de er helt astrale og uvirkelige.
For det første vil jeg sige: Tab ikke modet, men erkend at din
intuition har svigtet. Vær imidlertid oprigtig over for dig selv, og
hvis du mener, min broder, at situationen ikke er, som jeg har
beskrevet, så stå ved din egen beslutning og vær ærlig over for
dit højere selv. Det er det, der er af allerstørste betydning –
personlig sandhed og integritet. Denne beslutning kan føre til, at
du fortsætter med at tage del i arbejdet i min discipelgruppe – et
samarbejde, som har været afbrudt i de seneste måneder – eller
det kan føre til et samarbejde med den gruppe, som på det seneste så kraftigt har påvirket dig. Men bedøm situationen, som du
ser den, i en rolig og besindig meditation. Højere stillingtagen
kan ingen forvente.
Gør dig imidlertid klart, at dit fysiske legeme ikke er stærkt
nok til at udholde presset fra to gruppers vibration og indtil det
tidspunkt, hvor du træffer dit valg, vil vi stille det arbejde, som
du udfører sammen med mig, i bero. Valget er udelukkende dit.
Du står helt frit med hensyn til at handle, som du synes, det er
bedst, og der vil ikke være nogen kritik fra os vedrørende den
beslutning, som du vil tage.
For det andet, skulle du ønske at fortsætte med mine instruktioner, må du ophøre med at følge de instruktioner, som er kommet til dig fra den gruppe, hvis fokusering er på astralplanet.
Genoptag derefter det arbejde, som jeg skitserede for dig tidligere, og som du har forsømt på det seneste og følg mine anvisninger i detaljer og med minutiøs omhu.
I forbindelse med meditationsarbejdet og den energi, som du
opnår, må du huske på, at den ikke vil stimulere dit nervesystem
på dette tidspunkt, men den kan blive et gruppeaktiv. Virkningen
af det arbejde, som du har udført med den gruppe, som arbejder
under indflydelse af blændværk, har været at nære din hengivne
natur, at betone din udvikling, din skoling, dit arbejde, dit behov
og det, som du tænker. Intet af dette har været af værdi for den
discipelgruppe, som du har forpligtet dig til, eller for dem, du er
knyttet til i tjeneste, og som du har været forbundet med så
længe, eller dem, der har forbindelse med dig i det daglige liv.
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Det har i sandhed bevirket en adskillelse mellem dig, din gruppe
og dine omgivelser. Det ved du godt, og det foruroliger dig dybt.
Din manglende efterlevelse af min ashrams krav har heller ikke
hjulpet, vel?
Alt det arbejde, som jeg søger at udføre sammen med dig og
sammen med mine andre disciple, udrettes med henblik på at
intensivere deres grupperelation, at uddybe deres gruppekærlighed og at knytte dem sammen som gruppe. For det er gruppearbejde, som Hierarkiet og de, der er knyttet dertil, udfører. I min
gruppe gives der ikke personlig skoling for at fremme personlig
vækst. Lad mig endnu engang understrege dette, min broder. Jeg
underviser dig ikke, så du kan vokse. Jeg underviser en gruppe
af disciple, således at de kan fungere som en enhed og sammenføjes til en helhed. Denne subjektive indre enhed har du negligeret, mens du er vandret ned ad en sidevej med særdeles personlig og emotionel skønhed, som i virkeligheden tilhører illusionens verden og ikke lysets og visionens verden.
Din store sensitivitet gjorde dette let. Din latente kærlighed til
magt gjorde, at du let blev ført bag lyset. Din manglende efterlevelse af gruppekravene fremkaldte blændværket. Men din indre
forbindelse er stærk og din aspiration levende, bare du vil se
sandheden i øjnene og handle beslutsomt.
Det næste som jeg vil sige til dig er, at dit æteriske legeme
(som udtrykker sig gennem nervesystemet) er i en revnet tilstand. Glem ikke, at disse tankeformer om magt tapper og dræner dem for kraft, som fæstner sig ved dem. Som følge af de
seneste måneders devitalisering er der meget, du skal genvinde
fysisk …
Igen siger jeg: Tab ikke modet. Gennem vore fejl og vore
reaktioner over for blændværk lærer vi i tillid at gå lysets vej.
Ved at forfalde til kritik kan vi blive klar over vor manglende
respons på sjælens kvalitet. Hverken kritik af dem, som leder
min gruppe, og som du har været knyttet til, eller kritik af dem,
som leder gruppen på det astrale plan, og som har bragt dig ind
i blændværkets verden, vil gøre mere end at afsløre for dig, at
personlighedsreaktioner blokerer for sjælens vej. I sidste instans
er dit problem ikke, hvilken af disse to retninger for undervisning du vil acceptere eller hvilken af visse ledende personligheder, der er mine repræsentanter. Dit problem er, om din intuition
kan skelne mellem en sjælsvibration og vibrationen fra en højt
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forfinet astral form. Din tibetanske broder og andre enkeltindivider tæller ikke. Hvis de tæller for dig, så tager du fejl. Det er
sandheden, der tæller og den forbindelse med den højeste sandhed, som du kan kontakte.
Jeg har skrevet sådan til dig, min broder, fordi jeg fornemmer
spændingen i din natur og din forvirring ved situationen – en
situation, som du ikke havde forudset, og som foruroliger dig
dybt. Slap af og kom til ro – for på den måde vil du træffe den
rette beslutning. I lyset af evigheden vil disse små hændelser
forsvinde (og hvor små er de ikke, når de ses i det rette lys – og
tør jeg sige dette? – håndteres med en vis humoristisk sans!). Gå
fremad med nyt mod. Lær af fortiden, men afvis at lade dig
binde af den. Lad ikke nogens ord eller indflydelse lede dig. Må
lyset fra din egen sjæl lede dig til stadig større styrke og åbenbare for dig det motivets renhed, som vil gennemstrømme dit liv
med kærlighed.
September 1934
MIN BRODER:
I dag har jeg et meget enkelt budskab og en enkel instruktion til
dig. Jeg vil sige det med den indviede Paulus' ord: »Idet jeg
glemmer, hvad der ligger bagved, rækker jeg efter det, der er
foran.« Det blændværk, som indhyllede dig, er forsvundet. Det
er forsvundet, min broder. Du lider nu primært under frygt og
ydmygelse. Disse er begge to destruktive og unødvendige. Du
var fokuspunkt for blændværk, men du var også fokuspunkt for
den gruppekærlighed, som hjalp dig meget til at vågne. Ophold
dig lidt ved det.
Du bevæger dig nu ind i noget ændrede omstændigheder, og
dit liv vil i fremtiden tage en anden retning. Det må du være
forberedt på. Men alle veje er veje for tjeneste, og ved at tjene og
hjælpe dine medmennesker finder du frigørelsens vej. Vær
optaget af gruppearbejdet og dets rette processer. Din sjæl vil
være din vogter. Fortsæt med at give dit fysiske legeme hvile og
søvn. Giv det normal og fornuftig næring og eksperimenter ikke
med det, således som du så ofte og så tåbeligt gjorde tidligere.
Vær travlt optaget af mesterens arbejde og begynd hver dags
opgave med glæde … Din gave til gruppen har været at skabe
mulighed for tjeneste. Du må lære at blive tjent såvel som at
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tjene, for derved brydes din personlige vilje og det højere gode
sættes i stedet.
Februar 1935
Min broder, vi kan nu begynde at udføre et mere specifikt arbejde. Selv da må du imidlertid gå frem med forsigtighed, og jeg vil
foreslå, at du i endnu nogle få måneder ikke arbejder med andet
end det, som jeg her vil anføre. Riften i det æteriske legeme, som
bragte dig i en så alvorlig tilstand tidligt sidste år, er nu forseglet, men der skal kun lidt til at åbne den igen, hvis du udsættes
for unødig belastning. Det var gennem denne rift, at blændværk
med fuld kraft kunne komme ind og skabe et midlertidigt kaos
i dit liv.
Det blændværk, som stillede dig på prøve, kan tjene hele min
discipelgruppe som en illustration af det, som I senere vil studere. Følgelig kan det tilsyneladende onde altid fravristes noget
godt. Det onde i sig selv er kun en illusion, for det er den brug
personlighedens separatisme og selviskhed gør af motiv og
mulighed, som udgør det onde. Fra det rette motiv og de samme
omstændigheder kan det gode bryde frem. Hvis der ikke kommer
andet ud af det, så vil denne tidligere erfaring tjene til at gøre dig
og dine meddisciple langt mere forsigtige i fremtiden og knapt
så hurtige til at drage konklusioner. Blændværk, når det er af en
så bestemt art, er særdeles overbevisende og ligner virkeligheden. Dette er en definition af ordet »blændværk«, og ordet »ligner« giver nøglen.
Jeg har sagt, at det er min hensigt at tage mig af hver enkelt
af jer med fuldstændig åbenhed. Vi kan nu som en discipelgruppe begynde vort virkelige arbejde og kan betragte de foregående
cykler udelukkende som forberedende. Målet for hver og en af
jer er at underkaste jer disciplin og at udvikle jeres åndelige
natur med det formål at kunne bidrage til arbejdet i min ashram.
Hver enkelt af jer må arbejde hen imod en sådan relativ fuldkommenhed, at jeres bidrag er af værdi, og intet i jeres natur kan
længere udgøre en hindring. Vi arbejder hen imod en syntese og
en moden gruppeaktivitet – således som alle ashramers lærere
gør – og vil en eller anden dag opnå den, men i denne specielle
gruppe er betingelserne for et sådant arbejde endnu ikke til
stede. Arbejd derfor stabilt på selvforbedring og på eliminering
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af de personlige fejl, som står i vejen for den generelle anvendelighed.
Min broder, du har længe været midtpunkt i dine egne tanker.
Du er ikke jaloux i ordets almindelige forstand, fordi din stolthed nægter at tillade den sædvanlige form for jalousi. Men du er
til enhver tid bevidst om at være midtpunkt i din kreds af menneskelige kontakter og nærer en følelse af uvilje – som hyppigt
ikke er erkendt – når dette ikke er tilfældet. Det var en af hovedfaktorerne i din ydmygelse sidste år. En sådan holdning er let at
opnå og let at bevare. Det er vejen for mindst modstand for din
personlighed. Mit budskab til dig i dag er decentralisering. Du
må kæmpe for at flytte din tanke bort fra dig selv som lærer, ven,
hustru, arbejder, eller Tibetanerens discipel. Du må udvikle det
forstående hjerte, som vil gøre dig mere opmærksom på andre
end på dig selv. Et barsk udsagn, som ikke er let at udtrykke i
tanken og virkeliggøre i livet! Dit egentlige problem er at undertvinge din sjette stråle personlighed din første stråle sjælsimpuls.
Et studium af sjette stråle kendetegn vil hjælpe dig her, især hvis
du husker på, at fordi du er en discipel vil det blive din sjette
stråle vibration, som vil volde dig de fleste vanskeligheder, og
det er via denne, at blændværk med lethed kan komme ind. Det
er for eksempel din personligheds fanatisme og din personligheds hengivenhed (både over for mennesker og ideer), som har
brug for at blive dæmpet, hvis din første stråle kraft skal manifesteres. Din fanatiske hengivenheds vilje må underordnes din
første stråle sjæls hensigt, ordnet og urokkeligt. I denne sidste
sætning findes for dig nøglen til din fremtidige udvikling. Den
hengivne aspirants stålhårde, beslutsomme dynamiske vilje må
ændres til sjælens urokkelige, magtfulde rolige hensigt, der
arbejder gennem disciplen. Sjælen er bevægelig i sin tilpasning,
men ubøjelig i sit sigte. Ligeledes må den stærke fanatiske hengivenhed til dette eller hint eller den og den person eller det ideal
give plads for sjælens milde uforanderlige kærlighed – din sjæls
kærlighed til andres sjæle. I dette ligger for dig et vink og din
fremtidige succes. Jeg tror, at du vil forstå, hvad jeg taler om.
Form dit liv i overensstemmelse med sjælsimpulsen og gå fra det
høje begærs og aspirationens område over til en fast hensigt og
en ubøjelig binding til virkeligheden.
Du kan genoptage dit aktive studiearbejde og dit meditationsarbejde som skitseret … Når du mediterer så sørg for at være
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afslappet og sid ikke så forfærdeligt stift og oprejst, som du har
for vane. Sid lidt tilbage og find behag og selvforglemmelse.
Den givne meditation vil fremkalde en nødvendig reorganisering af dine indre legemer, og det vil desuden give frugtbare
resultater med hensyn til dine andre kontakter. Det er alt, hvad
jeg har at sige til dig for øjeblikket, min broder. Må din sjæls
fred, dine meddisciples kærlighed og din mesters velsignelse
hvile på dig. Giv til alle det bedste, som du har at give og tænk
ikke på resultater.
November 1935
MIN BRODER:
Det foregående års indsats skulle have forberedt dig til forandringer og øget brugbarhed i tjeneste. At din vilje er rettet hen
imod tjeneste er velkendt for mig og dine meddisciple, men dit
tjenesteområde burde nu være større, end det er. Hvori ligger
vanskelighederne? Hvorfor er din hjælp til andre ikke mere
virkningsfuld, end tilfældet er? Skal jeg fortælle dig hvorfor,
min broder?
Årsagen findes i den vanskelige kombination af dine to stråler
– sjette stråle og første stråle. Når din sjette stråle personlighed
kan arbejde uafhængigt af din sjæls indflydelse og rettes målbevidst hen imod et eller andet besluttet program, så er der ingen
hindring i dit udtryk på det fysiske plan. Når dit første stråle ego
ligeledes kan arbejde på denne måde, da kan du udrette meget.
Men for øjeblikket frembringer dit første stråle udtryk, i samspil
med din sjette stråle personlighed, mere destruktivt arbejde end
en manifestation af din sjæls guddommelige hensigt. I dine
bestræbelser for at hjælpe mennesker har din sjette stråle hengivenhed fx en tilbøjelighed til at skræmme dem bort fra dig, og
din første stråle kraft nedbryder ofte det specielle indre legeme,
som for dem er det svageste punkt. Du bliver da forladt som
»den, der altid står alene.« Det er kendetegnet for begynderen i
en første stråle sjæls bevidste liv. Er det ikke ofte tilfældet med
dig, min broder? Det er ikke fordi mennesker ikke holder af dig
– for det gør de. Det er ikke fordi du ikke elsker dem, for det gør
du. Det er, fordi du er for dynamisk i din tilnærmelse og den
kraft, som flyder gennem dig nedbryder ligeså hurtigt, som den
bygger op og skubber ved sin »voldsomme udstrømmende kraft«
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det bort, som du søgte at tiltrække, og som midlertidigt er blevet
tiltrukket. Du mister så mange mennesker i din indflydelsessfære, det ved du godt, men det forvirrer dig. Fejlen ligger først
og fremmest hos dig, ikke hos dem.
Du ser, min broder, jeg søger at begynde med din skoling som
den arbejdende discipel. Derfor min betoning af dette første
stråle kendetegn hos din sjæl (som vitaliserer din sjette stråle
natur). Du må begynde at håndtere det med visdom, hvis du
nogensinde skal kunne bruges.
I en tidligere belæring søgte jeg at gøre dig opmærksom på
risikoen for bestandigt at indtage positionen som »den ene i
centrum«. Den indstilling, såvel som den jeg i dag refererer til,
er også karakteristisk for en første stråle sjæl, og tilstedeværelsen af disse to indstillinger (den ene i centrum og den, som står
alene) er tegn på at din første stråle sjæl begynder at tage kontrol
over personligheden. Er det ikke til stor opmuntring? Du er ved
at kunne se resultaterne af dit arbejde med din egen natur. Hvis
du kan acceptere det, som jeg har at sige i forbindelse med de
nedbrydende aspekter af din sjælskontakt, så kan du skånes for
mange vanskeligheder og problemer og ligeledes skåne andre
mennesker. Du kunne med rette spørge mig, hvordan du kan
eliminere disse tilbøjeligheder. Jeg kan kun svare dig med enkle
og almindelige sandheder – så enkle og så almindelige, at deres
videnskabelige værdi meget let bliver overset. Jeg siger til dig:
Tab interessen for dit personlighedsliv, dets kontakter og anliggender, ved at sætte en dynamisk interesse for verdensarbejde i
stedet. Opnå ikke denne ubundethed ved en intensivering af din
sjette stråle personligheds holdninger. Vi ønsker ikke at knytte
fanatikere til os. Opnå denne ubundethed ved en uddybning af
din kærlighedsnatur, idet den inkluderer andre og udelukker din
egen lavere natur. Jeg siger til dig, arbejd med ubundethed, og
når du intet kræver for det separate selv, vil alle ting komme til
dig. Du vil da ikke stå alene, men vil virke som en tiltrækkende,
magnetisk enhed i gruppetjeneste. Her ligger derfor dit umiddelbare problem. Du må lære at være decentraliseret og at træde ud
af dit eget billedes centrum. Du må lære at være magnetisk og at
bygge op og ikke at bryde ned. Tænk over disse forslag og
arbejd ganske enkelt i al stilhed og i glæde med dit problem.
Du står over for forunderlige og nye kontakter, og derfor kan
du, hvis du vil, udvide dit tjenesteområde. Glem imidlertid ikke,
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at enhver udvidelse af bevidstheden, der resulterer i øget mulighed for tjeneste, må ske på bekostning af noget, og det må du
være forberedt på. Men du er en stærk og stabil sjæl, forudsat du
kan bevare en ligevægtig og stabil holdning i sindet og følelseslivet og holde dig fri af personlig ambition. Da kan du nå frem
til dit mål.
Lad mennesker være frie og søg ikke at påvirke dem eller at
påtvinge dem dine ideer. Din fortolkning af dem og af deres
behov (uanset hvor nær de måtte stå dig) er ikke nødvendigvis
korrekt. Lad mennesker være frie i alle henseender – med den
frihed du forventer og kræver for dig selv. Må jeg i al kærlighed
og varsomhed foreslå at de ideer, metoder og læresætninger for
den rette levevis, som synes at være rigtige for dig (og som er
rigtige for dig) kan være helt uegnede for andre. Såfremt du
påtvinger andre disse ideer, kan deres sjæle fjerne dem fra din
indflydelse for at give dem frihed til ekspansion. I disse ord
finder du nøglen til det, som er destruktivt i dine bedste bestræbelser, og det skulle give dig metoden til din og deres frigørelse.
Du kan nu genoptage hele din del af arbejdet, og jeg foreslår
dig følgende åndedrætsøvelse. Fortsæt med den samme meditation. Udfør en enkel åndedrætsøvelse hver morgen, og mens du
arbejder med den, kan du betragte den som din meditationsproces
og således følge en dobbelt linje for tanke og arbejde.
Fortsæt som angivet her:
1. Medens du tæller til 8 ånder du ind og siger til dig selv, idet
du holder hele processen i hovedet og på mentale niveauer: »I
selvforglemmelse samler jeg det, jeg har brug for, til at hjælpe mine medmennesker.«
2. Derefter følger et mellemstadium, hvor du langsomt tæller til
12, mens du tænker over den styrke, visdom og kærlighed, som
du må stille til rådighed for dine medmennesker.
3. Mens du tæller til 10, ånder du ud og siger: »I selvforglemmelse ånder jeg kærlighed ud til mine medmennesker.«
4. Derpå kommer et mellemstadium, hvor du tæller til 12 og
tænker over kærlighed til alle væsener.
Gentag derpå denne proces, men udfør nu arbejdet udelukkende
i hjertet i stedet for i hovedet.
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Februar 1936
Jeg havde ret, ikke sandt min broder, da jeg i en tidligere instruktion fortalte dig, at der ville ske forandringer i dit liv, i dine
omgivelser og i dine forhold. Du har set meget, har rejst meget
siden, og hvad har du opnået indtil dette øjeblik? Føler du, at dit
indre liv er blevet beriget? Er du mindre indadvendt og mere
selvforglemmende udadvendt? Altid drog du ud for at hjælpe
andre, men aldrig glemte du din position som hjælperen. Derfor
var der altid en ubevidst dragen til dig selv i personlig forstand
af dem, som skulle hjælpes, ofte med deres tilbagetrækning som
følge. Ansporer du dem nu til at tabe dig af syne i deres egne
sjæles vision?
Det er spørgsmål, som du alene kan besvare, og de antyder
stadig, at der påhviler dig en nødvendig opgave. Frigørelse
ligger for dig i at tabe dig selv af syne i din gruppe af meddisciple og i en eliminering – som jeg tidligere har fortalt dig – af
din sjette stråle fanatisme. Du har gjort store fremskridt på dette
sidste område og fortjener megen ros. Nu må første stråles liv
for vilje eller kraft mere og mere træde i forgrunden. For dig er
det ikke så meget påtvingelsen af viljeaspektet, der er behov for,
men derimod en forståelse af planen og dit deraf følgende intelligente samarbejde med denne plan. Men det er planen for menneskeheden og ikke planen for dig som en deltager og medarbejder
i den større plan. I din personlige læsning og dit studium for de
kommende måneder foreslår jeg, at du udsøger alle referencer til
planen i mine bøger og noterer de aspekter, som er af umiddelbar
betydning og ikke vedrører planen for den kommende race og
den fjerne fremtid. Gør en kort og koncis opstilling af de vigtigste iøjnefaldende punkter i planen. Vær ikke omstændelig, men
opøv en kortfattethed, som på ingen måde mangler klarhed.
Fortsæt med de åndedrætsøvelser, som jeg anviste dig, for de
skaber i dig de yderst tiltrængte ændringer. Overhold nøje mine
instruktioner og før arbejdet videre; det burde nu ske automatisk.
Bemærk hvordan du, når du gør dette, følger tre aktivitetsbaner
samtidig:
1. En fysisk aktivitet …
2. En imaginær aktivitet, som ser den ovenstående energibevægelse i en ordnet rytme, og som visualiserer, at den bliver løftet.
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3. En tankeaktivitet, som er subjektivt fuldt bevidst om den
dobbelte proces og dens mål. Disse mål er at organisere energilegemet og derved ordne legemets kræfter, således at et
mentalt resultat opnås.
Til alle disse kunne føjes en fjerde aktivitet – dvs. iagttagerens,
sjælens på dens eget plan, som opfatter eller observerer udviklingen af denne trefoldige funktion. Glem ikke, min broder, at alle
disciple må lære at blive bevidst på alle tre plan samtidig og
bevidst at udføre flere aktiviteter. Denne øvelse burde skole dig
i dette. Jeg vil minde dig om, at der ofte er et dybt videnskabeligt
grundlag for de øvelser og forslag, som jeg giver. De vil ikke
altid være åbenlyse for dig i begyndelsen, men din uvidenhed
hindrer på ingen måde virkningen af det, der bliver foreslået. Det
indre organiserende arbejde kan med lethed fortsætte, selv hvor
der ikke er en forståelse af grunden til, hvorfor det gøres.
Vedrørende dit meditationsarbejde så søger jeg at ændre det
nu. Du har igennem lang tid fulgt det, som jeg har givet dig
tidligere. Jeg foreslår nu at meditationen følges meget omhyggeligt og virkningerne overvåges. Hele denne meditation skal
udføres i hjertet – ikke i det fysiske hjerte, men i hjertecentret
mellem skulderbladene og i det æteriske legeme. Tanken må
imidlertid holdes adskilt fra dette sted efter den første klare
fokusering af bevidstheden i det æteriske legeme. Her er meditationen:
1. En samordning med sjælen, der udføres så hurtigt som muligt, indtil den bliver næsten øjeblikkelig. Sig derefter langsomt: Jeg er sjælen. Sjælen er jeg.
2. Centrér så din bevidsthed på din naturs kærlighedsaspekt, og
på den energi der strømmer gennem hjertecentret, og bestræb
dig på at holde den vedvarende der. Glem imidlertid kendsgerningen om hjertecentret og koncentrer først og fremmest
sindet på sjælens kærlighedsaspekt. Sig derefter: Jeg sender
kærlighed ud til alle mennesker.
3. Reflekter dernæst i femten minutter over kærlighedens natur
og betydning.
4. Efter at have tænkt over emnet kærlighed i tre uger hver
måned, kan du (i løbet af den fjerde uge) med omhu studere
de tanker, som er opstået i dit sind i forbindelse med dette
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emne. Det kan du gøre ud fra de følgende tre synsvinkler:
a. Den rette eller forkerte handling, som et udtryk for kærlighed.
b. Motivet, højt eller lavt, som et udtryk for kærlighed.
c. Sjælsaktivitet, som et udtryk for kærlighed.
Sjette stråles udtryk for kærlighed er sædvanligvis idealistisk
og fanatisk anvendt. Hyppigt mangler ægte kærlighed og andre
påtvinges den pågældendes egen opfattelse af kærlighed. Det
var anden stråle energien for kærlighed, som hos Kristus dominerede hans sjette stråle personlighed. Langsomt og gradvist
må denne dominans vinde indpas hos dig.
Resten af meditationen kender du, og der er ikke behov for at
gengive den her.
August 1936
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Det ligger mig stærkt på sinde, at du erkender, at ved tidspunktet
for fuldmåne dette år afsluttedes en undervisnings- og integrationscyklus, og den næste cyklus blev påbegyndt. Grundtonen
for den cyklus, som blev afsluttet, var det at opdage eller at
erkende – erkendelse af svaghed, ikke en negativ erkendelse,
men en erkendelse af ansvarets byrde. Erkendelse af dine meddisciple og brødre, som pilgrimme på vejen. Erkendelse af målet
og din deraf følgende forpligtelse over for dette mål. Erkendelse
af det arbejde, som skal udføres og erkendelse af planen. Alle
disse erkendelser har du opnået og de har udviklet sig i din
bevidsthed i løbet af de sidste få år. Du har lært og ved meget.
Nu begynder en ny cyklus, og grundtonen for denne må blive
integration med vægt på dens essentielle natur, dens nødvendighed og det arbejde, som må udføres i løbet af de kommende år.
Hvordan skal denne integration kunne opnås?
Når jeg iagttager disciplene i denne specielle gruppe, som er
tilknyttet min ashram, så spørger jeg mig, om det er muligt, at de
kan bringe sig ind i den nødvendige rytme og derved lære at
arbejde sammen, som en enhed. I er allesammen så udpræget
individualistiske, og ikke kun det, men I er stolte af det. I er i
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jeres underbevidsthed dybt tilfredse med denne separative indstilling. Gruppens rytme, gruppens enhed, gruppens integritet og
gruppens syntese er sekundær i bevidstheden hos mange af jer
i forhold til jeres egen individuelle udvikling, i forhold til jeres
egne holdninger og i forhold til jeres egne personlige synspunkter.
Jeg har kun tre disciple i denne bestemte gruppe, som ikke har
denne brist, og som overvejende er beskæftiget med gruppeliv i
modsætning til den enkeltes udviklende liv. Resten af jer er
stadigvæk individualistiske, og er ikke gruppemedlemmer integreret i gruppen. Når jeg siger dette, antyder jeg for dig dit problem. Jeg ved, at du elsker dine meddisciple, og at du nærer en
virkelig hengivenhed over for mig, din lærer. Du elsker den vej,
som fører til lys, men du og de andre er stadigvæk det dramatiske
midtpunkt i jeres egne liv, og I er alt for meget de magtfulde
aktører på jeres egen scene, hvor I prøver at spille en hovedrolle.
Det, at underordne sig gruppelivet, som er en så nødvendig faktor
i det arbejde, der skal udføres, påskønnes endnu ikke. Årsagen til
dette er, at I stadigvæk befinder jer på det astrale plan, dér er jeres
bevidsthed fokuseret. Indtil I kan gå over til mentale plan, og dér
lære at holde sindet vedvarende i lyset, må jeres sans for proportioner nødvendigvis være forkerte, og det vigtigste og mest
nødvendige vil ikke nødvendigvis komme først og opfattes som
det vigtigste.
Jeg søger at gøre to ting for hver enkelt discipel i denne
specielle gruppe:
1. At gøre opmærksom på de særlige anlæg til gruppelivet, som
findes i jer alle, og hvad de er baseret på.
2. At antyde hvordan I kan blive mere integreret i gruppen og
derved nære gruppelivet og ikke kun modtage fra gruppen til
jer selv.
Idet jeg fremsætter dette udsagn, spørger jeg mig om, hvor åben
jeg tør være, og hvor langt jeg kan gå med mine instruktioner til
jer? Er det muligt, at I alle ville acceptere min synsvinkel, for jeg
vil ikke kalde det kritik? Kritik er altid destruktiv, uanset fra
hvem den kommer. Antydninger om en nødvendig holdningsændring, tilbydt jer i kærlighed og ud fra et dybt ønske om at se jer
alle frigjort til mere fyldestgørende tjeneste, er helt sikkert i en
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anden kategori. Må jeg derfor tale frit til jer alle? Og vil I skænke ligeså megen opmærksomhed til mine ord, som I ville til en
ældre, elsket og betroet ven? Jeg beder ikke om andet end det.
Jeg har ikke til hensigt at tvinge jer. Jeg ønsker kun at hjælpe, at
stå jer bi i frigørelsesprocessen og at se jer gå i lyset opfyldt af
glæde.
Hvad er derfor tonen i mit specielle budskab til dig, min broder? Hvad er det, som du primært har brug for at lære, som ville
styre din indstilling til gruppen og som, når det er lært, vil integrere dig tættere i min gruppe? Ganske enkelt dette:
Du kan tjene min gruppe mest og dig selv bedst ved at udvikle upersonlighed der, hvor det vedrører din personlighed. Når
du er fri af personlighedens blændværk, vil du integreres i din
gruppe på en ny og mere virksom måde. Du vil blive til nytte for
min gruppe og vil nære dens liv, fordi du vil blive en kanal,
gennem hvilken hierarkisk liv kan strømme, og ikke kun en
modtager af dette liv, som nu. I de ovenstående sætninger er hele
dit livs problem opsummeret. Det er I.B.S. der elsker og tjener;
det er I.B.S. der taler klogt og som arbejder for mig. Brændpunktet for din opmærksomhed i din skoling og i dit livs udtryk er:
Hvor langt er jeg, I.B.S., fra at opfylde kravene? Hvad nytte har
jeg, I.B.S., af denne information? Hvilke resultater opnår jeg,
I.B.S., i mine meditationer? Hvilke fænomener registrerer jeg,
I.B.S., ved tidspunktet for fuldmåne? Altid jeg. Altid I.B.S. Søg
tilbage, min broder, og læs alle de beretninger, som du har skrevet om dit arbejde i de foregående to år. Gå dem hurtigt igennem
for at fange den generelle tendens i dem og se om mine ord ikke
er berettigede?
Heri består din krise. Her antydes det, hvad det næste skridt
fremad og ind i lyset bør være. Det spørgsmål der melder sig nu
er, hvad du bør gøre, hvordan du bør fortsætte, og hvordan du
bør arbejde hen imod frigørelse fra »jeg-komplekset.« Lad mig
for klarhedens skyld og ganske kort anføre de stadier, som du
må gå igennem:
1. Afvis den dramatiske side af I.B.S. Fortsæt med dit arbejde,
din planlægning, din undervisning og dine studier, men gør det
i selvforglemmelse, fordi du tilskyndes dertil af gruppens
behov, af verdens behov og af mit behov for hjælp i det arbejde, som jeg har planlagt.
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2. Lær at gøre dette ved at reflektere over sjælen, ved at styrke
din sjælskontakt og ved at frembringe en mere fast samordning. Lær altid at tænke i relation til gruppen og ikke i relation til I.B.S. Det må nødvendigvis tage sin tid, for en rytme,
der er blevet etableret over en årrække, bliver ikke så let brudt
og opløst. Gamle rytmer tager tid at ændre.
3. Vær meget opmærksom på aftenens tilbageblik, idet du erstatter det emne, som du nu anvender, med et om upersonlighed
…
Hvis du fortsætter dette arbejde pålideligt, så vil du frigøre dig
fra personlighedens greb, og da vil der ikke eksistere de barrierer
for gruppeintegration, som nu er til stede. Når jeg nu har peget
på dette, min broder, så lad mig tilføje, at du ikke rigtig har
nogen grund til at miste modet, for du har gjort reelle fremskridt.
Du har som en sjæl meget at give. Når du én gang har befriet
kanalen fra det, der i dag hæmmer og hindrer, kan du virkelig
berige gruppelivet og give meget til dine meddisciple. Gå derfor
fremad i glæde mod rigere tjeneste og i en mere sand selvforglemmelse. At bryde indflydelsen fra den sjette stråles energi,
som den kommer til udtryk i dit personlighedsliv, er ingen let
opgave, men det er en, som du kan magte. Tidligere har jeg helt
klart lagt fundamentet til det, som jeg her har sagt til dig, for du
vil erindre, at jeg refererede til sublimering af din personlighed.
Februar 1937
MIN BRODER:
Dine svar på de spørgsmål, som jeg stillede, var ærlige. Det er
imidlertid ikke klogt at fortsætte den introspektive proces for
meget, da dit analytiske sind er rigeligt aktivt i denne tid og
faren for overaktivitet altid er til stede. I et liv som er viet til
undervisning (som dit er), uanset om undervisningen formidler
emner, der vedrører det fysiske plan eller giver esoterisk vejledning, så må læreren altid praktisere decentraliseringens guddommelige kunst. Skønt han gennem omstændighederne er placeret
i centrum, så må den indre tilstræbte indstilling være en påtænkt
opmærksomhed på periferien, en identifikation med dem, der
skal undervises, samt tab af den bestandige identifikation med
det lille selv. Den iagttagende sjæls praktisering af ubundethed
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fra selvinteresse og selvkloghed, er ikke let at opnå, især ikke for
én der har dit temperament. Hvordan kan dette opnås?
Betingelserne for frigørelse er så enkle, min broder, men
efterlevelsens kunst er svær. Hvilke er disse betingelser? Jeg vil
opremse dem i korthed, for efter den skoling du har gennemgået,
behøver jeg ikke at uddybe dem.
1. Opmærksomheden må fokuseres i hovedet.
2. Koordination af legemerne gennem korrekt og kontrolleret
åndedræt og til sidst abstraktion. Tænk over disse to krav, for
du kan efterleve dem nu, og studér også Patanjalis ord fra
gammel tid, som udførligt behandler dette emne.
3. Identifikation med andre for til sidst at tabe det lille selv af
syne. Sørg imidlertid for, at det rette motiv er til stede i dette
tilfælde.
4. En intens dynamisk interesse for tidens spørgsmål, fri for
fanatisme og begrænsninger, med den erkendelse, at alle
spørgsmål – med den rette håndtering – er af åndelig betydning.
Du burde kun vise interesse for selvet ved aftenens tilbageblik,
som jeg vil bede dig om omhyggeligt at fortsætte med. Det er
virkelig gavnligt for dig … Livet tilbyder dig på dette tidspunkt
megen tjeneste. Sørg for, at du ikke krystalliserer. Efterhånden
som man bliver ældre i fysisk forstand (en tanke, som du for det
meste søger at undgå, min broder), så er der altid en tilbøjelighed
til at blive sat eller stivne i livsrytmer og mål. Livets indhold
ligger fast og faren for usmidighed er meget reel. Sørg for, at du
holder dig fleksibel og bevægelig, og at du altid er villig til at
lære. Min broder, undervis med udgangspunkt i de levende
erfaringer, som du undergår nu og ikke ud fra en akkumuleret
indsamling af livets tidligere hændelser. Dette må du nøje tænke
over. Kun på denne måde kan dine ord og dit livs indflydelse
bringe andre den levende ild, som kan opflamme deres liv til
guddommelighed. Vælg ikke selv emner for din tjeneste, men
hjælp alle som søger din hjælp. Søg dem ikke for dig selv. Denne sidste tanke rummer meget, som du vil forstå på et senere
tidspunkt.
En ting vil jeg fortælle dig, men jeg kan kun formidle min
tanke i ord, der nødvendigvis er uklare. Det er ikke min opgave
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at kaste for meget lys på fremtiden. Et vil jeg imidlertid sige:
Begynd at leve dit liv som en sannyasin og hold ikke fast ved det
fysiske plans bindinger og forhold, for hvis du gør det, vil de
skuffe dig, og smerten ved at fastholde dem vil ligge som hindringer for dine fødder og du vil snuble på vejen. Gå frit, min
broder, og støt dig ikke til nogen, og lad ingen støtte sig til dig
i bindingens lænker. Kan du blive en ægte sannyasin og stå fast
i livet alene eller kun med dine discipelbrødre, som kammerater
og venner? Sørg for i de næste to års udvikling, at mine ord
stadig vender tilbage til og gentages i dit sind, for derved vil du
håndtere mulighederne i livet på en åndelig måde. Skulle du
blive i stand til at se livets omgivelser blive bygget op omkring
dig eller at se dem styrte i grus til det rene intet med lige stor
sindsro, da kan dit tjenesteområde virkelig udvides. Du vil ingen
interesse have i det lille selvs anliggender. Når de mange små
selv erfarer dette vil de komme til dig for at få hjælp.
September 1937
MIN BRODER:
Det, som jeg har at sige til dig er en fyldestgørende beskrivelse
af de fem stråler, der betinger dig i dette specielle liv. Siden jeg
sidst havde forbindelse med dig har dit liv mere og mere åbnet
sig for tjeneste for dine medmennesker og for os. Jeg vil sige dig
noget i denne sammenhæng: Lad ikke denne tjeneste tage pladsen fra din sjæl i din vågne bevidsthed, lad heller ikke den tilfredsstillelse – som uundgåeligt kommer – fortrænge længslen
efter den lyksalighed, som er sjælens kendetegn, og som bevirker en magnetisk forbindelse med sjælenes verden. Lev altid på
sjælens hemmelige sted og vær altid stille.
Du har i mange år reflekteret over den relation, der eksisterer
mellem din første stråle sjæl og din sjette stråle personlighed. Du
har erkendt at kærlighed og tjeneste må beherske dit livs udtryk
(i denne inkarnation), hvis første stråles ambition og stolthed
samt sjette stråles fanatisme med dens blændværksskabende
egenskaber skal kunne ophæves og balance opnås. Dette forhold
er dit største problem. Lad os komplicere problemet endnu mere
ved at se på de tre legemers strålekvaliteter. Muligvis vil yderligere komplikation kunne undgås ved et studium af de mere
detaljerede personlige tilbøjeligheder, der kan afsløre for dig
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kilder til styrke og derved skabe klarhed. Det er vigtigt at kende
vejen for mindst modstand.
Dit mentale legeme er på fjerde stråle, og det kan helt klart
være en hjælp for dig, hvis den energi, der er involveret, bliver
benyttet rigtigt, fordi den – selvom det vil betyde opnåelse af
harmoni gennem konflikt – desuden aktiverer endnu et anden
stråle attribut og derved hjælper i arbejdet med at »mildne« din
natur, hvis jeg kan bruge det ord. Fordi denne stråle styrer dit
mentale legeme, placerer den dig, symbolsk set, i krigerkasten
og får dig til at kæmpe, selvom det kun måtte være rent idealistisk eller til andre tider under indflydelse af blændværk.
Dit astrale legeme er et reelt problem, fordi det lægger eftertryk på personlighedens stråle; det er også på sjette stråle. Det
må erindres, at strålerne i sig selv har deres sekundære attributter
og ligesom sjette stråle – der finder udtryk i din personlighed –
kan føre til, at du fanatisk følger idealet (uanset hvad det måtte
betyde for dig), så fremkalder den samme stråle i astrallegemet
et udtryk for hengivenhed. I dit tilfælde indeholder denne hengivenhed kimen til uselviskhed. Denne hengivenhed er for dit
vedkommende ikke en hengivenhed over for dine egne selviske
interesser, men er for dig en stor udadvendt faktor. Den leder dig
frem på tjenestens vej. Når to redskaber eller vehikler og sjælen
er på samme stråle, så opstår der problemer med den rette afbalancering af kræfter og denne form for problem har været meget
reel i dit tilfælde, er det ikke rigtigt?
Du har et tredje stråle fysisk legeme. Dette giver dig evnen til
kontakt og bringer dig ned på jorden, noget som en sjette stråle
person frem for alt har brug for, især når vedkommende er højt
udviklet. Den hjælper dig med at udtrykke dig på det fysiske
plan. Den skaber et brændpunkt for manifestation af sjælen, for
det er i særdeleshed den stråle, hvorigennem guddommens tredje
aspekt kommer til udtryk. Den kan bevirke større kraft eller
indflydelse i det personlige udtryk, men den kan også udgøre en
definitiv hindring.
Sammenfattet kan det siges, at dine stråler er følgende:
1. Sjælens stråle. . . . . . . . . . . . . . . . . Første stråle for vilje eller magt.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed eller
idealisme.
3. Sindets stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
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4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

Dette vil for dig tydeliggøre de energilinjer, som præges af dette
solsystems to hovedstråler: I dit tilfælde finder de deres udtryk
gennem strålerne 4 og 6 og gennem strålerne 1 og 3. Det er en
hjælp at vide dette, er det ikke?
Min broder, på dette tidspunkt vil jeg give dig endnu et vink.
Pas på dit helbred i de kommende år og gør derved øget tjeneste
mulig, og hold dig bevægelig med hensyn til hensigt, formål og
aktivitet. Med tiden vil du forstå, hvad jeg refererer til.
Februar 1938
MIN BRODER:
I det kommende år vil du blive stillet over for to grundlæggende
beslutninger. Hvori de består er ikke min opgave at antyde.
Gennem forståelse af livets afgørende kriser vinder disciplen
styrke til at stå alene og ubundet, og gennem evnen til at stå
ubundet kommer den kraft, som den guddommelige iagttager
kan mestre, hvis han ikke identificerer sig med omstændighederne. En af de ting, som vil vise sig i det næste århundrede, vil
blive en bedre forståelse af loven om cykler. Der vil da komme
en forståelse af livsrytmen med dens høje øjeblikke, dens mørke
og tyngende timer (jeg taler ikke om emotionelle reaktioner, men
om alternativerne til højdepunkterne) og dens vanskelige intervaller, hvori forståelse opstår gennem anvendt fornuft. Det er i
særdeleshed klogt for sjette stråle mennesker at mestre loven om
cykler og rytmisk vækst, for deres prædisposition til fanatisk og
voldsom aktivitet kan elimineres ved en fornuftig håndtering af
livsrytmen.
Du har gennemlevet en periode med stadigt mere omfattende
tjeneste. Den har bragt dig langt væk fra de tidligere års holdning
til livet, og nye relationer og nye kræfter præger dit daglige liv.
Sørg for at tilstrækkeligt mange af de gamle omstændigheder og
relationer bevares, så kontinuitet og stabilitet er sikret. Jeg søger
at formulere den undervisning, jeg giver dig og de andre disciple
i denne gruppe, på en sådan måde, at den subtile opfattelsesevne
aktiveres hos dem, som denne specifikke lære er beregnet til, dog
siges intet, som ville kunne fremkalde nysgerrighed i sindet hos
de andre disciple i gruppen.
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Du har vandret langt i løbet af de sidste seks år og dit livs
retning (og hermed mener jeg dit åndelige livs retning) er nu fast
etableret. Jeg anvender disse ord for at udtrykke ideen bag sjælens hensigt. Kan du i tankerne gå tilbage til det år, hvor denne
orientering blev definitiv? Et sådant tilbageblik er yderst værdifuldt, min broder.
I dag søger jeg at beskæftige mig med de mentale problemer
hos disciplene i denne gruppe. Jeg fortalte dig tidligere, at dit
mentale legeme var betinget af fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt. Det er en stråle, som har løst mange af de problemer,
der var forårsaget af din sjette stråle personlighed, fokuseret og
magtfuldt forstærket af et sjette stråle astrallegeme. Personligheden er altid overvejende forbundet med eller fokuseret i et af
sine tre aspekter. Jeg vil nu vise dig de vehikler, som sjælsstrålen i sjælden grad udtrykker sig igennem:
1. Sjælens energi søger i dit tilfælde udtryk gennem det vitale
eller æteriske legeme.
2. Personlighedens kraft er fokuseret i astrallegemet.
Lidt eftertanke vedrørende disse to faktorer vil gøre det klart for
dig, hvor dit livs problem findes. Det har været problemet med
sammensmeltning og fusion af personligheden, således at sjælsstrålens energi fra mentale plan kunne få kontrol, og derved
anvende dit fjerde stråle mentallegeme på en sådan måde, at
overaktiviteten i det astrale og vitale legeme kunne overvindes.
Det er en hjælp at vide dette, er det ikke? Der er visse store
samordnende egenskaber, som bliver taget i anvendelse, når
sjælen anvender og styrer det vitale legeme, men de tilkendegiver sig mere som fysisk vitalitet end som egenskaber i bevidstheden. Det tror jeg, at du ved. Hvis du i resten af dit liv vil
arbejde med og (som en sjæl) styre dit mentallegeme, så vil du
træde ind i din næste inkarnation med kontrol over en personlighed som er centreret i sindet. Det betyder en stærkt udvidet
bevidsthed og en langt større evne til at tjene – en evne der er
tilpasset det aktuelle behov.
Min broder, hvilke er kendetegnene for et fjerde stråle mentallegeme? Lad mig nævne nogle få af dem og overlade det til dig
selv at finde anvendelse for dem i sandhed og forståelse.
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Destruktivt

Konstruktivt

En indre mental kamp. . . . . . . . . . . . . . . Opløsning af modsætningernes par.
Mange modstridende kræfter. . . . . . . . . . Ikke tage parti. Den midterste vej.
Fordomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolerant forståelse.
Personlig enhed og syntese. . . . . . . . . . . Gruppens enhed og syntese.
Disharmoni, indre og ydre. . . . . . . . . . . . Harmoni, indre og ydre.
Problemer med omgivelser.. . . . . . . . . . . Fred med omgivelser.
Påtvingelse af den personlige vilje.. . . . . Tilkendegivelse af viljen til
kærlighed.

Der er naturligvis mange andre egenskaber og tilbøjeligheder,
men jeg har nævnt dem, der er til størst nytte for dig. Jeg vil
minde dig om, at fjerde stråle, når dens kraft er en del af personlighedsudrustningen, er eksponent for viljen til kærlighed (enten
i den materielle eller i den åndelige forstand). Den er derfor
forbundet med første stråle gennem dens betoning af vilje. Det
skulle som følge heraf ikke være så vanskeligt for dig at flytte
din sjæls betoning til »sindets område« og derfra styre det fysiske legeme i stedet for (som det nu er tilfældet) at søge at styre
det med stort besvær fra sjælens plan. Dette er et vink til din
frigørelse.
Husk imidlertid, min broder fra gammel tid, at når du søger
at lægge vægt på dette, så må det være viljen til kærlighed, som
er det vigtigste for dig. Det er med dette mål i sigte, at jeg foreslår den givne meditation. Jeg vil foreslå, at du koncentrerer din
opmærksomhed omkring denne fjerde stråle, med dens grundtone af viljen til kærlighed udtrykt gennem harmoni midt i konflikt. I din næste inkarnation skal du fungere gennem en anden
stråle personlighed, men det vil afhænge af, om du lykkes med
din nuværende indsats og af din evne til at forstå din opgaves
hovedtræk. Du må derfor transmutere eller forvandle din sjette
stråles tendens til hengivenhed og fanatisme, til åndelig kærlighed og styrke. Din målrettethed må være baseret på en omfattende orientering. Den har hidtil været baseret på sjette stråle
aspiration, men i fremtiden må den baseres på intelligent overbevisning og blive mental af natur – en ganske anden sag, min
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broder.
Jeg vil bede dig om at foretage et indgående studium af alt,
hvad du kan finde om fjerde stråle i En afhandling om de syv
stråler og søge at anvende det konkret i din egen mentale udvikling og at søge en praktisk udlægning af dens ønskede virkninger med hensyn til dit eget liv. Du skulle stille dig selv følgende
spørgsmål: Hvad vil virkningen blive i personlighedslivet på det
fysiske plan, af en etableret samordning mellem min første stråle
sjæl, min fjerde stråle mentalitet og min fysiske hjerne?
Jeg giver dig følgende meditation:
1. Opnå samordning, bevidst fusion og stabilitet.
2. Flyt derpå udtrykkeligt og bevidst din opmærksomhed til det
mentale legeme …
3. Tænk derpå over de modsætningernes par, som din personlighed må befatte sig med i dette liv. Gør det ved hjælp af dit
fjerde stråle mentale legeme.
4. Visualiser disse modsætningernes par som to høje bjerge,
adskilt af et snævert pas. Det er for dig symbolet på »den
smalle vej.«
5. Se disse bjerge på hver side, det ene i skyggen og det andet i
lyset. Se den smalle vej imellem, som en gylden sti. Se dig
selv som »gående imellem.« Mens du gør dette, så husk, at
din sjæl iagttager dig, personligheden, der går frem på den
midterste vej.
6. Tag derefter følgende sædtanker op til nøje eftertanke:
Første måned. . . . . . Jeg står i lyset, den som kan iagttage.
Anden måned. . . . . Den fjerne vandrere, som er mit eget
lille selv, kalder jeg til mig.
Tredje måned.. . . . . Mellem vejens søjler passerer jeg. Jeg
lader dem begge stå tilbage, en på hver
side.
Fjerde måned.. . . . . Den midterste vej fører til en bro, og
på denne bro står jeg.
Femte måned. . . . . . På denne bro møder jeg mit højere selv.
Sjette måned. . . . . . Således er de to én, og harmoni er
nu etableret.
Februar 1939
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MIN BRODER:
I min sidste meddelelse til dig behandlede jeg indgående problemet med din »manifestation inden for det planetariske liv« (som
det esoterisk kaldes), og omtalte ret udførligt din stråleudrustning. Du har så oprigtigt og seriøst, som du kunne, forsøgt at
bestræbe dig på at drage nytte af denne information for bedre at
kunne virkeliggøre din sjæls mål gennem dit daglige liv. Det har
ikke undgået min opmærksomhed. Du har set, at du allerede står
over for en af de beslutninger, som jeg refererede til, har du ikke?
Denne opgave forbliver endnu uløst, for afkaldets opgave er ikke
let. Jeg vil sige til dig, at det, der skal gives afkald på, ikke er det,
som du for tiden lægger vægt på. Jeg vil desuden minde dig om,
at loven om offer altid bliver fulgt af loven om ny tilegnelse i
åndelig forstand. Jeg vil bede dig om at tænke over denne
kendsgerning.
Verden er i dag i en så ulykkelig tilstand, at det væsentlige
behov i ethvert land er tilsynekomsten af »vedvarende strålende
lyspunkter«, som kan oplyse vejen for andre, sprede mørket og
fremkalde den rette reaktion, baseret på et klart syn med hensyn
til problemernes sammenhæng. I den enkeltes liv kan de mindre
hændelser hjælpe ham med at tilegne sig evnen til således at se
og at stråle. I opgaven med at sprede mørket kan de af jer, der
arbejder i min discipelgruppe, hjælpe ved at vise vejen, hjælpe
med til at bestemme tempoet og derved øge antallet – der endnu
er lille – af dem, der udgør de »lysende punkter.« For at kunne
gøre dette tilfredsstillende må der være en personlig og gruppemæssig decentralisering til stede, som endnu kun få af jer magter, men som I kæmper for at opnå og må fortsætte med at kæmpe for.
Kultivering af en guddommelig indifferens eller neutral
holdning med hensyn til hvor du er og hvad du foretager dig,
ville være særligt værdifuldt for dig og det ville gavne dig meget, hvis du hver aften ville meditere fem minutter over din evne
til at tilkendegive denne nødvendige åndelige ubundethed.
Jeg vil også bede dig om at udføre en meget kort meditation,
således at der lettere kan opnås en fusion eller sammensmeltning
mellem din sjæl og din personlighed, mellem disse to stråleenergier – den ene, som betinger dig i rum og den anden, som betinger dig i tid. Problemet er ikke så ligetil, fordi din første stråle
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energi – der forbinder sig med og undertvinger dine sjette stråle
kræfter – vil fremkalde en kraftig stimulering, hvis ikke du
følger mine anvisninger meget nøje. Virkningen vil kunne mærkes i dit astrale legeme. Denne stimulering er ikke ønskelig og
er noget, som du for enhver pris må undgå. Hvis du derfor mærker, at brugen af denne meditation bevirker et stærkere udtryk af
sjette stråle kraft, og at din astrale styrke tiltager, at den er mere
»hengiven« over for det, du gør, mere kritisk og irritabel og
mere fanatisk – så undlad at benytte den. Arbejd udelukkende i
hjertecentret, når du bruger denne foreslåede form. Du må være
helt sikker på, at ingen tanker når ned til solar plexus – den åbne
dør til det astrale plan. Foretag en kort og hurtig samordning
med sjælen. Kend dig selv i sandhed som den, hvis natur er
åndelig ubundethed og isolation (ikke adskilt eller delt fra andre), hold da en pause og stabiliser dig selv i den opnåede bevidsthed. Lad det personlige selv – på det hemmelige sted i hjertet – møde det virkelige selv, ansigt til ansigt, og lad det der vie
sig til tjeneste for sjælen med dyb troskab, hengiven kærlighed og
bevægelig hensigt. Med bevægelig mener jeg en villighed til at
gøre det, som sjælen kræver, når det registreres og erkendes af
dig, som den næste pligt.
Min broder fra gammel tid, lad ikke blændværk med hensyn
til opnåelse af dine tjenestemål blinde dine øjne over for behovet
for yderligere og vedvarende skoling. Disciplen bliver hyppigt
så opslugt af det arbejde, som skal udføres, at han glemmer, at
det ydre tjenestearbejde ville blive ufrugtbart og for personligt,
hvis det ikke følges parallelt af en voksende sensitivitet over for
sjælens impulser. Denne sjæl er kærlighed og forståelse. Ophør
ikke med at arbejde på problemet om sand åndelig perception
eller modtagelighed, og vær ikke så fordybet i tjenesteopgaven,
at du forsømmer de lektier, som du selv må lære. Lev som du
lærer andre og bevar sansen for værdier. Du har udført god og
trofast tjeneste og har hjulpet mange. Hjælp dig selv uden unødigt at betone dit eget behov i din bevidsthed.
BEMÆRKNING: Denne discipel har aldrig givet op og tilstræber oprigtigt at arbejde for Tibetaneren og at gå discipelskabets
vej under hans vejledning.
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Til L.D.N-C.
April 1939
BRODER FRA GAMMEL TID :
Hvad skal jeg sige til dig en flammende kriger i vort arbejde?
Kun dette: I stilhed og i tillid skal du finde din styrke, og i
den altomfattende kærlighed ligger din mulighed. Det tror
jeg, at du ved. Du har gjort virkelige fremskridt ved at frigøre
dig fra begrænsningerne af en sjette stråle personlighed gennem de sidste tre år. Jeg har nu iagttaget dig i over syv år, og
du har for en stor del revet dig løs fra visse meget markante
vanskeligheder. Det, som hindrer dig nu, er for det meste
gamle tanke- og talevaner – også de må forsvinde. De må
forsvinde, ikke gennem en drastisk påtvunget hæmning, men
snarere skylles bort af kærlighedens indstrømmende tidevand.
Du har en vanskelig strålekombination, min broder, som
stærkt har betinget dit liv. Din egoiske stråle er første stråle,
og din personlighedsstråle er sjette stråle for hengivenhed.
Magt, vilje, hengivenhed, idealisme, fanatisme – således er
kombinationen. Heldigvis for dig var din personlighedsstråle
i dit foregående liv anden stråle for kærlighed, og det har den
været i adskillige liv. Det har hjulpet dig meget med at afbalancere de dynamiske destruktive virkninger fra din sjette
stråle kraft. Det bør du være glad for.
Nu bevæger du dig langsomt ind i en ny aktivitetscyklus.
Lad den blive kendetegnet af kærlighed og ikke af det separate selvs begær. Du kunne svare ved at sige, at du selv mener,
at du er fri for alle begær i den retning. Men, min broder, var
du så fri, så ville du ikke lide så meget på grund af mennesker
eller den frustration, som altid kommer – og altid vil komme
– indtil disciplen ikke længere lader sig gå på af succes eller
mangel på samme, påskønnelser eller mangel på samme.
Tænk over det og søg dybere i dit hjerte. Du er på grænsen til
virkelig frigørelse, og jeg fortæller dig det som en trøst og
hjælp.
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

277

For at komme videre med den nye tjeneste, som du har viet
dig til, har du brug for den magtfulde frigørende kærlighed,
som er din sjæl. Glem ikke at du er på magtstrålen. Det er
kærlighedens magtfulde, intelligente evne til at tjene. Lad
disse ord være grundtonen for din eftertanke og din stræben
i de kommende måneder. Jeg vil give dig en meditation, som
vil lette dit arbejde …
Jeg har også foreslået, at du udfører det vedlagte tilbageblik
over ubundethed. Du vil se, at det lønner sig at benytte det et
stykke tid. Gå fremad i fred og med tillid, min broder. Du har
meget at give; megen visdom, megen erfaring og megen forståelse. Du står imidlertid ofte »i dit eget lys«, og din personlighed stiller sig imellem det virkelig åndelige selv og dem, som
du så brændende ønsker at tjene.
BEMÆRKNING: Livets pres i Europa under verdenskrigen
i 1939 har gjort det umuligt for denne discipel at fortsætte på
dette tidspunkt.
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Til R.V.B.
November 1931
Mine ord til dig, min broder, er følgende: Du har i dette liv nået
en større grad af frigørelse, end det var forventet af din sjæl,
eller af dem der iagttager fra livets indre side. Den gunstige
lejlighed åbnede sig for dig, og du greb den. Jeg har søgt inden
for din aura efter det, som jeg skulle tage under behandling, og
mit budskab til dig er måske noget uventet – budskabet om
hurtighed. Ikke hast eller jagen fremad og ud i oplevelser med
utilbørligt hastværk, men den stabile, bevidste forøgelse af den
vibration, der fører til magtfuld styrke. Din ydre fremtræden
giver ikke fyldestgørende udtryk for det pulserende indre liv.
Din sjæls aktivitet er begrænset af dine aktiviteter på det fysiske
plan. En hurtigere koordinering mellem det indre og det ydre er
påkrævet, og det hverken på bekostning af din opnåede ligevægt
eller din virkelig fine effektivitet. Du vil vide, hvad jeg taler om,
for i dine høje øjeblikke pines du af din langsomhed, hvad angår
respons på det, som sanses indadtil. Du har balance, mod og
viden, og »disciplens vej«, som disciplen må gå, kender du, men
cellerne i det fysiske legeme må udvikle en langt hurtigere modtagelighed og det ved at bringe energi ind og ikke ved diæt eller
andre fysiske metoder. Send i de næste seks måneder den energi,
som du måtte kontakte, til strubecentret – ikke til den fysiske
hals, men til det center, der ligger bagved det fysiske organ ved
rygsøjlen, dog uden for det fysiske legeme. Denne kendsgerning
bør erindres af alle disciple. De syv energicentre findes omkring
otte centimeter bag de sædvanligvis angivne steder. Hvis dette
huskes, vil megen fysiologisk fare undgås. Hurtighed i den
åndelige reaktion i alle legemets celler er beskeden til dig, min
broder …
Gå fremad i styrke (som du har) og i fred (som er din) og i
ligevægt. Åndedrætsøvelser vil hjælpe dig meget.

Juni 1932
BRODER FRA GAMMEL TID:
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Du har båret et stort ansvar og har udført meget arbejde med
sjælsstyrke, men du må nu huske på, at alle belastende perioder
blot er forberedelser til håndtering af endnu mere arbejde med
øget effektivitet og hurtighed. En ting vil jeg minde dig om. Alle
disciple, som skoles til det stadium, der gives det lidet dækkende
navn »accepteret discipel«, undervises i at benytte deres egen
magnetiske vibration til at samle dem omkring sig, som vil
udgøre deres egen gruppe, dem, som de specielt kan hjælpe.
Dette arbejde bliver de undervist i ved at få en tillidspost i forhold til deres medmennesker. Din opgave er derfor arbejdet at
oplære og skole mennesker til at blive medarbejdere og at forberede dem til at samarbejde med planen. Du vil ikke kontakte
dem, der har brug for dig, som leder eller som lærer. Det vil
blive dem, som du kender og som du føler har behov for skoling
og hjælp. De må undervises i at arbejde inklusivt og i at besjæles
af intelligent kærlighed. Tag dem ind i din aura og hold dem i
lyset. Læg mærke til deres øgede kapacitet og senere deres
individuelle reaktion over for dig. Derved vil du nå frem til en
forståelse af din vibration og din magnetiske evne. Sjælens natur
er kærlighed, og kærlighed er den store tiltrækkende kraft.
I tilknytning til min bemærkning om »accepterede disciple,«
så vil jeg minde dig om, at når alt kommer til alt, så accepterer
mesteren ingen. Han anerkender udelukkende de opnåede evner
og anlæg og tilstræber derpå at bruge disse til at fremme den
guddommelige plan. Disciple må derfor spørge sig: Tiltrækker
kærlighedsaspektet i min natur mennesker til mig personligt, så
jeg kan hjælpe dem, eller skaber det et sjælssamspil mellem dem
og mig? Det er noget, som jeg gerne ser, at du tænker nærmere
over og fører ud i livet. Graden af din magnetiske udstråling
kunne meget vel fordobles, for den svarer endnu ikke til den
kraft, som findes latent i dig.
Det mantra, som jeg har valgt til dig, har til formål at legemliggøre og at give udtryk for dit livs hensigt. Det lyder således:
»Jeg kender loven, og jeg stræber mod målet. Intet kan
standse mine fremskridt på vejen. Hvert lille liv i min form
responderer. Min sjæl har udsendt denne opfordring, og
den lyder klarere dag for dag. Blændværk holder mig ikke
tilbage. Lysets vej løber klart forude. Min bøn går ud for
at nå menneskers hjerter. Jeg søger og tragter efter at tjene
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dem. Giv mig jeres hånd og gå vejen sammen med mig.«
Din brugbarhed i min gruppe skyldes emotionel ligevægt. Sørg
for at du ikke mister den, uanset hvad der sker. Den betyder
mere for dine meddisciple, end du aner.
Januar 1933
MIN BRODER:
Siden jeg sidst havde forbindelse med dig, har du måttet se
mange situationer i øjnene, som uvægerligt har fremmet din
vækst og udviklet din intuition. Den sidstnævnte evne vågner
støt, og for dig er en af vejene til eksternalisering af din indre
bevidsthed brugen af en åndelig dagbog. Saml sædtanker fra din
bevidsthed, uddyb dem og søg at udvikle dem medens du skriver. Din daglige meditation kan tjene et sådant formål og de to
krav til korrekt meditation (for dit vedkommende) er formulering af sådanne sædtanker og en bestemt form for visualiseringsarbejde …
Årsagen, til at jeg giver dig denne meditation, er at fremme en
dyb intuitiv erkendelse af den virkelighed, som ligger bag den
discipelgruppe, som du nu er tilknyttet gennem din relation til
mig. En anden årsag er stimuleringen af strubecentret, gennem
hvilket du må lære at arbejde i det tredje stadium af det anviste
meditationsarbejde … Overvåg meditationen nøje og sæt dig i
forbindelse med A.A.B., hvis du skulle føle behov for rådgivning.
Dit bidrag til mit arbejde kender du. Du må udgøre et stabilt
brændpunkt. Du må være en vís leder og ven, og du må selvudslettende fastholde ledelsens tøjler og samtidig vise virkelig
indsigt. Det er din opgave, min broder. Du må også fremme
upersonlighed hos dem, som arbejder i dine omgivelser. Det kan
først opnås, når du selv lærer at blive mere upersonligt personlig.
Upersonlighed falder dig ikke svært, men den mere vanskelige
opgave med personlig interesse og kontakt må stadig mestres,
for du vil udvikle dig ved denne metode. Hvad du har gjort er
kendt og anerkendt, min broder, men tak er ikke noget, du søger.
Juni 1934
MIN BRODER:
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Døren til mulighederne – der vil komme til syne ved den forstærkede indsats i de næste to år – åbner sig helt for dig. Du
bemærkede måske, da du læste de instruktioner, som jeg gav
gruppen, at jeg til dels ændrer min metode og viser hver enkelt
af jer en lidt større personlig interesse. Grunden hertil er, at jeg
i begyndelsen af det fjerde år for vort samarbejde nødvendigvis
må anerkende jeres oprigtighed som en gruppe, og jeres villighed til som enkeltindivider at leve op til kravene. Denne oprigtighed og villighed er opstået af egen fri vilje. Dette berettiger til
en større indsats fra min side – en indsats, som gruppen selv har
fremkaldt. Min tid er meget kostbar i denne periode med stor
aktivitet i verden, men jeg er rede til at samarbejde med gruppen,
såfremt den stadig viser sig villig til tjeneste. Med en lidt mere
personlig skoling kan resultatet vise sig langt at overstige det,
som ville kunne forventes i forhold til min indsats.
Husk på, når jeg tænker på jer (ved min forbindelse med jer
på fuldmånetidspunktet hver måned), så vil det uundgåeligt
bevirke en stimulering og en indstrømning af energi. Det er først
nu konstruktivt muligt. Vi, der underviser, må sikre vore disciple
mod den magtfulde styrke fra den gruppe, som vi repræsenterer.
Faren for overstimulering består altid. Det er af denne årsag, at
du vil finde det nyttigt indgående at studere alle de anvisninger,
som disciple i min gruppe (hvem du måtte kende) vil være villige til at dele med dig. Min åndelige interesse og de deraf følgende virkninger i form af energi er fordelt over hele rækken af de
belæringer, der er givet individuelt eller til gruppen som en
helhed. På denne måde nedtrappes kraftens styrke en del. Gruppen bliver mere integreret, og den enkelte discipels liv, hans
problemer og bedrifter eller resultater, bliver en del af gruppens
liv, gruppens problemer og af gruppens bedrifter. Jeg anbefaler
disse ord til din eftertanke – liv, problem, bedrift eller set i lyset
af dualitet, liv-bevidsthed og form-aktivitet.
I denne forbindelse (for jeg vælger mine ord med omhu) vil
jeg især minde dig om, min broder, at den víse discipel anser
ethvert udtryk på det ydre eller fysiske plan for erfaring som et
opnået resultat. Der findes som sådan ikke mislykkede bestræbelser. På dette stadium i disciplens liv kan disciplen svigte med
hensyn til at kunne leve helt op til de stillede krav. Der kan opstå
cykler med tørke og en tilsyneladende statisk tilstand. Der kan
komme tider, hvor oplevelsen af nytteløshed er dyb og virkelig.
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Men ingen af disse vil vare ved. Sjælens greb om redskabet,
personligheden, er for stærk for disse cykler til, at de kan blive
mere end kortvarige episoder.
Jeg foreslår ingen ændring af dit meditationsarbejde på nuværende tidspunkt. Fortsæt med det, som blev skitseret i min
sidste meddelelse. Se efter det symbol, som findes over hovedet
på hver enkelt af dine meddisciple. Det er en interessant form for
arbejde, og for dig må det netop nu være særdeles udviklende.
Husk på at i kærlighedens vekselvirkning (kærlighed som gives,
og som modtages) vil åbenbaringen pludselig komme. Nogle få
vink om dette punkt kan være nyttige for dig:
1. Ved at forbinde hjertet og ajnacentret vil der udvikles en forøget evne til at udføre dette arbejde. Denne forbindelse vil skabes, når du sender kærlighed til dine meddisciple, og idet du
søger at fokusere din bevidsthed mellem øjenbrynene (ajnacentret). Det er i denne fremgangsmåde, at du har fejlet …
2. Led din tankeenergi (som er bæreren af kærlighedsenergi) til
ajnacentret hos hver enkelt af dine meddisciple …
3. Studér grundigt de instruktioner, som er givet dine meddisciple, og søg at tilpasse dig bedre og mere definitivt den
generelle plan. Du er indadtil mere fri end før og må tilstræbe
at bevare dit personlighedsliv frit og enkelt. Jeg mener, at du
i dig selv vil vide, hvorfor jeg på indeværende tidspunkt
understreger de to ord: Frihed. Enkelthed. De er din nøgle til
fremgangsrig tjeneste. Lad intet og ingen bortlede dig fra din
opnåede indre ligevægt. Men vend alligevel ikke ryggen til
noget af den glæde og lykke, der måtte komme på din vej, og
som måtte forøge din effektivitet i arbejdet – det sted, som
din sjæl, din karma og din forbindelse med min gruppe har
stillet dig.
Forøgelsen af din vibrationshastighed forløber fortsat på tilfredsstillende vis. Hvis du kan opretholde denne forøgelse gennem
din meditations kraft, så vil du bringe dine indre legemer ind i en
sådan rytme, at fremtidens krav vil finde dig rustet til at møde
dem.
At du til stadighed og med glæde må gå videre til det kommende års arbejde, og at du må give gruppen hele din styrke –
dette er min bøn for dig.
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Juli 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg gav dig i min tidligere instruktion meget, som du stadigvæk
kan arbejde med. Der er en hel del, som du endnu ikke har forstået, og jeg ser gerne, at du igen læser det, som jeg har sagt, med
fornyet grundighed og forståelse. Med undtagelse af to i denne
specielle discipelgruppe, er alle under skoling til stærkt forøget
tjeneste, og den tjeneste vil begynde at tage form meget snart …
Arbejd – indtil den tid er inde – på en intensivering af din forståelse og en højnelse af din vibration.
I den daglige gerning med pligter og særlig tjeneste har du
mulighed for at transfigurere og forvandle livet gennem fuldbyrdelse. I disse ord findes for dig målet med dette livs bestræbelse.
Virkelig fuldbyrdelse indebærer et liv med vedholdende udstråling og stabil regelmæssig aktivitet; men, min broder, gennem
denne aktivitet og generelle fuldbyrdelse må der – efterhånden
som årene går – komme det, som jeg kunne kalde fuldbyrdelsens
kriser, dvs. kriser som følge af opnåede mål. Der må være kulminerende øjeblikke, hvor den regelmæssige aktivitet når højdepunkter med dynamisk krise. Da afsluttes en arbejdscyklus i den
ene eller den anden retning og en ny cyklus for aktivitet begynder på samme sted og inden for grænserne af den samme generelle bestræbelse; det erkendes bevidst som en ny begyndelse.
Hvis ikke sådanne kriseperioder indfinder sig, så svinder livet
ind til et dødt niveau og (selvom det måtte være nyttigt), så
frembyder det ikke en mulighed for større indsats, med den deraf
følgende nødvendighed for fuldt og helt at trække på sjælens
ressourcer.
De daglige kravs rutine kan sædvanligvis opfyldes gennem
den teknik, som en samordnet personlighed anvender, og det
gælder i særdeleshed for dit vedkommende. Den må imidlertid
rumme – hvis den skal være fyldestgørende over for kravene
med hensyn til denne periodes mulighed – de øjeblikke, hvori
personligheden kræver sjælens fulde samarbejde. Enhver sådan
periode med fusion eller sammensmeltning forøger personlighedens potentiale og dens vibrations indflydelse. Det sætter også
den udviklingsrække i gang, der grundlæggende og i dybden
forhindrer livets rytme. I disse dage må alle arbejdende disciple
lære at benytte hele deres udrustning og ethvert aspekt af deres
fysiske natur, hele mennesket i den trefoldige verden for menne284
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skelig udvikling.
Et punkt skal bemærkes her. Den yderste indsats hos disciplen
i tjeneste, påkalder sig til sidst sjælens interesse. Efter den tredje
indvielse fremkalder sjælens yderste anspændelse eller nød
monadens samarbejde (symbolsk set og uden at give nogen
virkelig mening for aspiranten). Derfor er tjeneste den videnskabelige metode, der i særlig grad er egnet til at fremkalde åndelig
integration og til at kalde ressourcerne frem hos en guddommelig
gudesøn. Jeg understreger dette, fordi jeg ønsker, at du i det
kommende år er opmærksom på kriseperioderne i dit liv, som er
udslag af det indre pres efter at tjene.
Iagttag dem efter følgende retningslinjer og stil dig selv
følgende spørgsmål, idet du skriver krisens forbindelse ind i din
åndelige dagbog:

1. Hvilken form for tjeneste fremkaldte krisen?
2. Var det i området for det emotionelle eller mentale liv?
3. Hvilke skridt tog jeg for i større grad at bringe sjælens erfaring ind som løsning på krisen?
4. Fremkaldte kriserne nogle bestemte eftervirkninger af en
relativt permanent natur i de lavere legemer?
I løbet af de kommende år er sådanne kriser mulige. Det er også
muligt, at to af dem kan passere ubemærket af dig. Min broder,
iagttag dit daglige liv og vær opmærksom på de perioder, der –
ved lidt stimulering – giver dig den mulighed at udvide dit
område for fuldbyrdelse, og som kan forøge din vibrationshastighed.
Januar 1936
Som du har set, min broder, så foretager jeg ingen ændringer af
betydning i gruppens arbejde nu. Mere fremdrift i tjenestearbejdet og en hurtigere åndelig reaktion til enhver tid bør nu være
den vigtigste opgave. Jeg har fortalt jer alle så meget i løbet af
de foregående fire år, at I (hvis jeg ville indstille mine anvisninger nu) som enkeltindivider såvel som en gruppe i min ashram
havde tilstrækkelig undervisning og information til at lede jer et
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meget langt stykke hen ad vejen. Men jeg fortsætter med min
opgave, som er at vække jer hver især på de mere subtile plan for
at intensivere det bidrag til verden, som I kan yde, og at stimulere jer som gruppe til at udnytte den gunstige lejlighed til verdenstjeneste.
Fortsæt derfor med det samme arbejde, som skitseret i de
foregående instruktioner. Tag i løbet af de næste seks måneder
tre sætninger ud af den tidligere undervisning, som sædtanker
for din meditation:
1. Søg at forvandle livet gennem fuldbyrdelse. Virkelig fuldbyrdelse indebærer et liv med vedvarende udstråling.
2. Der må altid være opnåelsens eller fuldbyrdelsens kriser, som
vil trække på alle sjælens ressourcer. Disse må personligheden kræve.
3. Søg at forstå den samordnede personligheds teknik, for disciplens yderste indsats i tjeneste fremkalder til sidst sjælens
interesse.
Hvis du vil tænke over disse ideer i de kommende måneder, idet
du gør dig klart, at de er udtryk for noget du må lære og nødvendige for at du til sidst kan nå målet eller den ultimative fuldbyrdelse, og at de tillige på en særdeles overraskende måde antyder
arbejdet og fuldbyrdelsen for den nye gruppe af verdenstjenere.
Juni 1936
MIN BRODER:
I dag vil jeg rose dig for det arbejde, som du i det stille har
fuldført i dig selv. Hvor meget, der er blevet gjort, kan kun du
bedømme. En stadig tilpasning har fundet sted i dit liv og i din
forståelse af arbejdets grundlæggende punkter, og det er lykkedes for dig at frigøre dig i det indre fra meget af det detaljerede
arbejde, som du er blevet stillet overfor. Det var det jeg ønskede.
I fremtiden kan du udrette meget med hensyn til et aspekt af mit
arbejde, som gør det øvrige arbejde muligt. Her hentyder jeg til
finansieringen af det arbejde, som jeg har planlagt. At samarbejde med dem, som stræber efter at sikre de nødvendige midler til
det arbejde, som skal udføres i de kommende år, vil styrke dig
indadtil og eliminere den frygt, som stadig præger meget af det,
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du gør. Den frygt, som jeg hentyder til, er ikke så meget manglende mod, som det er frygt for målbevidst handling, for klar
tale, hvor det vedrører enkeltindivider, hvor der er behov for
direkte appel og en åben præsentation af kendsgerningerne.
Denne frygt bliver overvundet, derfor har jeg megen ros til dig,
for den frygt nåede helt ned til dit væsens rødder. Den er grundlæggende i formlivet og ligeledes i den specielle aktivitet, der
kendetegner en anden stråle type, og den falder sammen med din
anden stråle evne til at reagere sensitivt på andre. Det er derfor
et særligt vanskeligt problem for dig, fordi det er et sjælsudtryk
og ikke et personlighedsudtryk.
Hele spørgsmålet om penge er særdeles vanskeligt for
øjeblikket og på samme tid meget enkelt. Det vanskelige skyldes
den fejlagtige tænkning, som i generationer har hvilet over
problemet og ført til forkerte holdninger, selv blandt de mest
hengivne disciple. Menneskehedens holdning til penge er blevet
farvet af grådighed, af det lavere selvs krav, af jalousi, af materielt begær og af den fortvivlende nødvendighed for penge – som
på sin side er et resultat af disse forkerte holdninger. De forkerte
holdninger fører til de katastrofale økonomiske betingelser, som
vi finder overalt omkring os. De er virkninger af årsager, som er
fremkaldt af mennesket selv. I regenerationen af penge og i
ændringen af menneskets indstilling til dem, vil verdens frigørelse til sidst komme. Hvis dette ikke kan finde sted, da vil der
opstå en eller anden katastrofal situation. Penge (som vi kender
dem) vil forsvinde fra jorden, og situationen må blive mødt på
anden måde. Lad os håbe, at det ikke vil blive nødvendigt, men
at det vil blive muligt at ændre menneskehedens tænkning med
hensyn til penge, så de kan anses som et stort åndeligt aktiv, som
et klart åndeligt ansvar og som et redskab til reelt arbejde i
verden. Da vil pengenes vogtere bære deres ansvar uden frygt og
med passende forståelse. For øjeblikket fortsætter de som hidtil
på grund af frygt for fremtiden og i mistillid til hinanden. Nøglen til den rette fordeling af penge og deres korrekte anvendelse
kan opsummeres i følgende erklæring, som jeg vil bede jer alle
være opmærksom på:
Hvor penge førhen har tjent til personlig og familiemæssig
brug, så må de i fremtiden bidrage til gruppe- og verdensbehov.
Hver enkelt har før i tiden søgt at virke som en magnet og at
tiltrække det, som kunne dække, hvad han skønnede var hans
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

287

behov ved at anvende personlig aktivitet og arbejdskraft og –
hvis han ikke havde indflydelse eller uddannelse – ved finansiel
manipulation, hvor det var muligt. Grupper må i fremtiden virke
som magneter. De må sørge for at være besjælet af kærlighedens
ånd. Jeg giver dig her en tanke, som kan udvides meget. Behov,
kærlighed og magnetisk kraft er de tre ting, som – bevidst eller
ubevidst – tiltrækker penge. Men de må alle manifesteres samtidigt. Behovet har før i tiden ikke altid været reelt, selvom det har
været følt (sådan opleves verdens blændværk og illusion). Kærlighed har været selvisk eller uvirkelig. Begær efter materielle
ting har været begær efter det, som ikke er nødvendigt for at
sikre helbred eller lykke. Den magnetiske kraft er derfor blevet
forkert motiveret, og denne proces – der fortsatte en lang tidsperiode – har ført til den nuværende uholdbare finansielle situation i verden.
Ved en transmutation af disse faktorer og ved at udtrykke de
højere modsvarigheder – gennem den rette kærlighed, den rette
tanke eller meditation og den rette fremgangsmåde – vil de
finansielle behov hos de nye grupper og hos den nye gruppe af
verdenstjenere blive afhjulpet. Jeg vil foreslå, at en nærmere
uddybelse af disse ideer bliver udbredt blandt alle dem, som du
ved, kunne hjælpe. Jeg vil bede dig om at tænke disse ideer
igennem, for i skolingen af de intelligente verdenstjenere, må
man dristigt tage dette spørgsmål om penge op, samt desuden
den rette indstilling til og meditation på penge. Den vægt, som
visse store meditationsgrupper har lagt på at rejse midler (sædvanligvis til personligt brug eller for at fremme selviske mål til
deres egen organisation eller gruppe) har været baseret på dette
frembrydende begreb om gruppeanvendelse af penge. Da de
imidlertid har været selvisk og personligt interesserede, forestillede man sig pengene i relation til den enkelte og ikke i relation
til gruppen. Denne indstilling må og vil blive ændret.
En ting mere vil jeg bede dig om, min broder, og den gruppe,
som læser mine ord. Penge er manifestationen af energi. Al
energi kan anvendes på forskellig måde, idet den i sig selv er en
upersonlig og blind kraft. Den kan anvendes selvisk eller uselvisk. Det udgør hovedforskellen. Motiv og skabende tanke bestemmer den magnetiske kraft hos ethvert enkeltindivid, enhver
gruppe eller ethvert center. Bestem dit motiv; sørg for at dit
gruppeideal og din gruppekærlighed er fremherskende; brug
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dygtighed i handling; det vil indebære den rette indledende meditation samt den korrekte tænkning; så vil du erfare at det, som du
har brug for, vil komme til dig.
Jeg har kun lidt at sige til dig personligt på dette tidspunkt.
Hos dig, ligesom hos alle gruppemedlemmer, findes der megen
viden. I har modtaget og er blevet undervist meget, både af jeres
egne sjæle og af mig gennem instruktioner og mine forskellige
bøger. Det er ikke muligt for mig at fortsætte uophørligt med at
fortælle jer, hvad I allerede ved i teorien og det, som I har behov
for at virkeliggøre i praksis. Den opgave påhviler hver enkelt af
jer. Når I har praktiseret det, som I har kendskab til, da vil der
formidles mere til jer. Jeg kan imidlertid undervise jer en del i
gruppearbejdets nye aspekter, og det ønsker jeg at gøre.
En ting, jeg vil sige dig her, er af en personlig natur: Hvil
meget i denne sommer; vær meget udendørs og læg fundamenterne til arbejdet for de kommende vintermåneder gennem megen rolig tænkning i den frie luft.
Januar 1937
BRODER FRA GAMMEL TID:
Der er kun lidt, jeg behøver at sige til dig. Du er modtagelig for
megen undervisning på den indre side, og en form for reflektivt
samspil er blevet etableret mellem:
a. Din indre psykiske natur.
b. Din sjæl.
c. Din hjerne.
Dette burde gradvist udvikles og kultiveres. Det er en af de
større integrerende kræfter og den, som skaber de rette betingelser.
Der er kun en ting, som jeg måske på dette tidspunkt kan
understrege for dig, og jeg kan bedst gøre det gennem de okkulte
sætninger, som jeg har valgt til dig, og som har form af fire
dynamiske påbud. Hvis du følger dem lydigt og villigt og med
intelligent forståelse af deres mening, så vil din lydighed øge din
vibrations hastighed, og som følge deraf din magnetiske indflydelse. De vil også fremme dit praktiske resultat på det fysiske
plan og højne din værdi i det arbejde, som du søger at udføre
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som et medlem af den nye gruppe af verdenstjenere. Lad mig
formulere dem for dig uden kommentarer:
1. Se dine omrids klart og lad ingen uklarhed af nogen art sløre
deres konturers skarphed.
2. Lad begge aspekter af sandheden fremstå i din bevidsthed –
de gode, de onde, de sande, de falske, de virkelige og illusionen. Registrer begge aspekter, for begge er kendsgerninger –
den ene i tid og rum og den anden i evigheden.
3. Lev på bjergets top og gå der med dine brødre. Hold således
visionen klar over jordens tåger.
4. Frygt ikke at tale sandhed, uanset hvad den måtte være. Du er
tilstrækkelig kærlig.
Juli 1937
MIN BRODER:
Når du studerer dine stråler, så vil årsagen til det nære forhold, der
består mellem dig og nogle af dine meddisciple, komme tydeligere
frem i din bevidsthed. Det er et forhold, der ikke blot skyldes en
livslang gensidig tjeneste og forståelse, men også beslægtede energier og kræfter og lighed i anvendelse.
Dit mentale legeme er på fjerde stråle. Deraf din evne til at
harmonisere og til at undgå konflikt, og deraf din evne til at
virke som et roligt midtpunkt i den hvirvelstrøm af aktivitet, som
du er omgivet af. Det er dit altdominerende bidrag til arbejdet.
Jeg ønsker at du tænker over dette og intensiverer din indsats for
at spille den rolle, og frem for alt spille den dynamisk. Det er
vigtig tjeneste, som du kan yde, min broder, og du har hidtil ydet
den med succes. Jeg ønsker nu, at du yder den mere bevidst og
derfor mere dynamisk.
Dit emotionelle legeme er på anden stråle, og din udvikling i
den retning er sund og god.
Dit fysiske legeme er på tredje stråle. Det er her, at dit største
problem findes. Det er tæt forbundet med dit mentale problem,
som er en intensiveret dynamisme. Din sjæls dynamiske kraft må
strømme gennem dit fjerde stråle mentallegeme eller sindet, og
stimulere det til en fornyet mere omfattende kærlig harmoniserende aktivitet. Vær mere udadvendt (som en del af din selvindledte skoling) fx over for dem, som du til daglig er sammen
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med. De har brug for hjælp. Giv dem den hjælp helt og frit.
Tredje stråle for aktivitet, som behersker dit fysiske legeme, er
unødigt passiv og burde vækkes af sjælen til forøget koordineret
hensigt.
De følgende stråler må derfor tages med i betragtning, når du
søger at leve som en sjæl og at koordinere din personlighed:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . .
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . .
3. Sindets eller det mentale
legemes stråle. . . . . . . . . . . . . . . .
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . .
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Fjerde stråle for harmoni.
Fjerde stråle for harmoni.
Anden stråle for kærlighed-visdom.
Tredje stråle for aktiv intelligens.

Du vil i denne opstilling kunne se den relation, der findes mellem din personlighedsstråle og din mentale stråle og den, der
findes mellem dit ego og det emotionelle legeme. Disse viser dig
vejen for mindst modstand.
Januar 1938
MIN BRODER:
De fire påbud, som jeg tidligere gav dig, har gjort deres virkning, har de ikke? Du ser mere klart nu og kender dig selv, for
du har set de forskellige sider af dig selv mere tydeligt – de
gode, de onde, de sande, de falske, de virkelige og illusionen.
Denne klarere vision – der rummer nogle aspekter, der hidtil
ikke er realiserede – vil nødvendiggøre, at du lever på bjergets
top og i den klare luft, der findes der, ser livet, som det virkelig
er, og din opgave og dine meddisciple, som de er. Du har haft
behov for denne virkelige opdagelse af dig selv for at kunne gå
videre til større anvendelighed. Noget af den kundskab er du
kommet til i løbet af det sidste år, og du er blevet bevidst om
visse værdier, som åbenbarer mange skjulte ting hos dig selv og
hos andre, hvilket bringer nye komplikationer og personlige
vanskeligheder ind i dit liv.
Senere, når de nødvendige tilpasninger til dine valgte ændrede
omstændigheder og livet er blevet foretaget, og roen igen har
indfundet sig, har jeg mere at sige til dig. Disse perioder med
oprør og reorganisering kommer til tider – nogle gange er de
fremkaldt af sjælen, og til tider er det personlighedens tilskyndelKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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ser. De må gennemleves, de skjulte lektier læres og de mulige
bevidsthedsudvidelser virkeliggøres. Vi fremmer eller hindrer
disse ekspansioner ved de afgørelser vi træffer. Vi fremskynder
eller udsætter vor vækst gennem vore udførte beslutninger. Den
sande discipel fortsætter imidlertid på sin vej for enhver pris, og
intet kan standse hans fremskridt på vejen.
Jeg har spurgt mig selv, hvad jeg kan sige til dig på dette tidspunkt, som vil være af virkelig værdi. Fire ting – som er korte og
relevante – melder sig i mit sind, når jeg ser på dig med en følelse
af taknemmelighed for din hidtidige hengivenhed over for planen
og med fortrøstning til din fremtidige tjeneste.
Det første jeg vil sige til dig er: Uddyb din hengivenhed og
lad de vigtigste ting komme først. Lad intet og ingen stå mellem
dig, visionen, planen og dine meddisciple.
For det andet: Forbered dig på komplikationer i dit liv, for nu
vandrer du ikke alene. Dit liv har været relativt frit indtil nu,
men valget af en kammerat må og vil i ethvert tilfælde bringe
andre spørgsmål og værdier ind i billedet. På sjælens og sindets
plan må du stadig stå alene, og hvis du forstår det fra begyndelsen, vil du ikke finde komplikationerne af nogen større betydning. De vil kun fremkalde en større emotionel livlighed og
forståelse. Det har du haft megen brug for, og det kan du nu få.
Du kan også håndtere dette klogt, hvis du lever på den højere
bue og ikke stiger ned i blændværkets og illusionens verden.
Husk på, min broder, at der kan være lighed i kærlighed og
hensigt (set fra det grundlæggende og essentielle synspunkt),
men ikke lighed i indre forståelse eller det opnåede stadium på
vejen. Disciplen kan gøre meget for aspiranten på prøve, set fra
sjælens vinkel. Aspiranten på prøve kan ikke gøre det samme for
disciplen.
For det tredje: Følg din fremtidige vej modigt og frygtløst. Stå
med styrke og beslutsomhed ved dine meddisciples side på den
valgte vej. De står uden at svigte ved din side.
Endelig, min broder, bliv et mere strålende center af magnetisk liv, der forener de mennesker, som du kan samarbejde med
i kærlighed og forståelse. Dette er en tung og vanskelig opgave,
for det betyder at samle de mange elementer, som ellers ikke
kunne forenes og sammensmeltes i tjenestens bånd. Det indebærer en forståelse, en analyse af mennesker, samt et langsomt
og tålmodigt arbejde. Efterhånden som dit arbejde vokser og
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dets grænser udvides, så vil du i stigende grad stå over for de
indviklede tilstande og vanskeligheder, der ledsager menneskelige relationer. Disse må behandles med upersonlighed, kærlighed
og tavshed.
Søg at integrere andre i tjeneste for menneskeheden ved selv
at stå fast i åndelig væren og udstråle kærlighed og visdom. Jeg
gentager igen til din eftetanke og hjælp i de kommende måneder
den tredje sætning, som jeg tidligere gav dig:
»Lev på bjergets top og gå der med dine brødre. Hold
visionen klar over jordens tåger.«
Fortsæt med din meditation, som du nu udfører den. Min velsignelse er med dig.
BEMÆRKNING: Denne discipel arbejder stadig i Tibetanerens
ashram.
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Til D.A.O.
August 1933
MIN BRODER:
Jeg har undladt at skrive personlige instruktioner til dig tidligere,
da jeg kunne fornemme dit behov for at gennemtænke tingene,
og din stærke indre tilskyndelse til frit og på din egen måde at
kunne udarbejde en plan for dette gruppearbejde. Gruppearbejde
i forbindelse med det åndelige liv er ikke let for dig. Din skoling
i livet, som kunstner inden for dit eget område, har lært dig at
arbejde i gruppeformation på det fysiske plan, men det er inden
for området for en esoterisk indsats, at du hos dig selv erkender
en antagonistisk eller modsætningsfyldt reaktion. Der består i
dig, og det med rette, en beslutning om at være dig selv og at stå
alene på egne ben. Denne beslutning er sund. Den har opfyldt et
særdeles nødvendigt krav fra din egen sjæl. Det har været nødvendigt for din personlighed at blive tvunget af din sjæl til at gå den
ensomme og isolerede vej.
Men det er selve denne kvalitet hos dig, som jeg ønsker at
tilføre denne gruppe. Den kan du tilbyde i tjeneste til gruppen.
Det er denne deltagelse i en subjektiv gruppeindsats – som er
løst organiseret på det fysiske plan, men har til hensigt at forblive en indre gruppetilstand – som vil give dig muligheden for at
lade andre få gavn af din livserfaring. Derfor vil jeg, min broder,
bede dig om at huske, at et af de bidrag, som du kan yde til
denne gruppe af medaspiranter, er den holdning, du har til organiserede former. En anden er din evne til intuitiv perception og
til at fornemme virkeligheden. Det henleder jeg din opmærksomhed på. Jeg tager oprigtige studerende ind i min gruppe, ikke
med den ene hensigt at give dem esoterisk skoling, men også for
det, som de kan give til hinanden i fuldkommengørelsens proces.
Denne gruppe i min ashram er sammensat af mennesker, som er
orienteret hen imod lyset, som har gjort fremskridt på vejen, men
dog besidder individuelle begrænsninger, karakterbrister og
overbetonede personlighedstilbøjeligheder. Der er en tendens til
at finde fred og afspænding i en vel tilsigtet åndelig tilbagetrækning og isolation. Det er altid en begrænsning for det mystiske
sind. Er det ikke sandt?
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I en hvilken som helst gruppe, der som sit mål har udvikling
af intuition, må sindets konkretiserende evne komme til syne.
Denne evne må intuitionen udligne og på samme tid benytte.
Sindet lægger vægt på formen og opbygningen af former. Intuitionen er formløs, og alligevel må de ideer, som sanses intuitivt,
komme til udtryk gennem form. Du er helt fri for denne konkretiserende evne, som følge af din sans for skønhed og din sans for
essentielle værdier. For dig eksisterer lektien om den ligeværdige guddommelighed i form og formbygning, ved det skabende
arbejde for organiserede detaljer i enhver afbalanceret frembringelse. Skønhed er dybest set så meget guddommelighed, der kan
udtrykkes gennem en given form. Husk på, at form og liv er ét.
Der er intet andet end manifesteret liv.
Din evne til at fornemme intuitivt vil derfor hjælpe gruppen,
så du må anse dit arbejde som en tjeneste, der helt bestemt må
ydes.
Emotionelt stress og belastning samt din intense kærlighed til
skønhed har været de principielle elementer i dit livs skoling.
Ofte har du været forvirret, og dine medmennesker forvirrer dig
til tider. Søg i et år at anvende intellektets lys på dem og på dig
selv, mens evnen fra en åndeligt anvendt analyse og det konkrete
sinds helligede virke benyttes helt bevidst. Vær altid iagttageren,
der benytter den konkrete tænkeevne som et guddommeligt
organiseret redskab.
At arbejde med symboler vil du finde af virkelig stor værdi,
hvis du holder ud. Jeg vil give dig et vink desangående, som din
intuition vil åbenbare. Hvor de konvergerende linjer i et hvilket
som helst givet symbol mødes og de mange linjer krydser hinanden, der findes et punkt for kraft og illumination, et fokuseret
center, som det oplyste sind kan trænge igennem. Tænk over det.
Min broder, vil du i seks måneder udføre den følgende meditation, men huske, at jeg kun foreslår og hverken ønsker at styre
eller at diktere …
Din anden meditation overlades til dit eget valg og skøn.
Opmærksomhed over for gruppebehov og etablering af en selvpålagt rytme i dit liv i et år vil give dig gode resultater.
Februar 1934
MIN BRODER:
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Spørgsmålet om dette bestemte gruppearbejdes nytte er til dels
blevet besvaret i din bevidsthed gennem din anvendelse i selve
arbejdet og det, som du har lært derved. Betydningen af den indre
integration af frie sjæle, der er uafhængige, og som står på deres
egne ben, men alligevel søger forening med sjælen i gruppeformation, begynder at få en mening for dig. En levende organisme,
ikke en vital organisation, berettiger eftertanke, og dens liv synes
værd at udvikle. Det har du erkendt.
Du spørger til tider dig selv: »Til hvilken speciel nytte er jeg
som enkeltindivid i lærerens gruppe?« Udviklingen af dine
meddisciple er ikke ensartet. Nogle er i besiddelse af denne eller
hin kvalitet, men mangler andre. Nogle virker primært på det
mentale plan, andre på følelsernes plan. Du har allerede udviklet
intuition i rimelig grad – som jeg tidligere pointerede for dig –
så du kan tjene din gruppe og i denne henseende lette deres
arbejde. Alle erhvervede kvaliteter, uanset hvilke, må af den
enkelte anses som et gruppeaktiv og ikke som en personlig
præstation. Dette må betones, og det indebærer klar tænkning og
indre afstand med hensyn til gruppemedlemmerne. Al virkelig
erkendelse forudsætter disse kvaliteter. Derfor, min broder, søg
mere og mere at nære dette intuitionens kim ud fra det rent
uselviske motiv for gruppeanvendelse, idet du husker på, at
forening af tænkeevne og intuition udvikler den åndelige evne,
der kommer til udtryk som styrke og magnetisk kraft eller udstråling i det personlige liv.
Din første stråle personlighed kan intensivere brugbarheden
af denne forbindelse, for så vidt som du kan arbejde konstruktivt
inden for dit valgte arbejdsområde og med dine medstuderende.
En første stråle personlighed kan berede sjælen mange vanskeligheder, når den ikke i al ydmyghed er underlagt gruppetjeneste.
Når personligheden ledes af intuition og af klar tænkning, og når
livet på det fysiske plan vies til rytmen i den frivilligt påtagne
tjeneste, da vil stor styrke være til rådighed og virkelig nytte
blive resultatet.
Du kunne her stille spørgsmålet og med rette, hvordan denne
intuitive sensitivitet hos dig kan tjene den gruppe, som du er
tilknyttet. Lad mig, hvis du ønsker det, give dig en meditation,
som vil yde gruppetjeneste, og som vil hjælpe mig i mit arbejde
med at vække disse medlemmer i min ashram til intuitionens lys.
Denne meditation er baseret på den erkendelse, at adskillelse
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beror på personlighedens liv, mens der ingen adskillelse er i
sjælens rige, kun en fri cirkulation af åndeligt liv, lys og kærlighed. Udfør denne meditation en gang om ugen, samt ved tidspunktet for fuldmåne, men fortsæt med den, som allerede anvist
af mig i min sidste instruktion til dig, som din egen daglige
øvelse.
Jeg vil også gerne pointere, at såfremt du arbejder på denne
måde og lægger vægt på aspektet med at give ud, da vil der ikke
opstå nogen fare for øget mental kontrol over dine gruppebrødre.
Femten minutter givet til denne tjeneste én gang om ugen, vil
bringe dig dens egen belønning. Men det behøver du ikke at
tænke på.
Stabilitet i alle relationer, i alle relationer, min broder, er en
nødvendighed for din vækst, og disciplin eller faste vaner er af
virkelig stor nytte for dig. Dette må blive en realitet, ikke så
meget set ud fra din personligheds udvikling, men ud fra din
frigørelse fra tidsbegrænsninger. Vær herre over din tid og gør
hver dags timer til dine tjenere, idet du fra hver time uddrager
den fulde andel af arbejde eller hvile, men uden fornemmelse af
overflødigt hastværk. Når du har løst tidsproblemet så vil du
opnå en stærkt forøget effektivitet. I denne henseende har der
allerede været en reel fremgang, men bestræbelsen kan føres til
et bedre resultat, når din forståelse for tidens betydning er blevet
større. Det må ske gradvist, for den skabende, intuitive arbejder
står foran problemet med at arbejde i de tidløse sfærer, og fra det
bevidsthedsniveau må han anvende tid i den kunst det er at
frembringe det, som han søger at udtrykke. Du vil forstå, hvad
jeg taler om.
Søg derfor i de næste måneder at forøge din intuitive tjeneste,
at være herre over din tid, at gå gennem livet og at håndtere alle
dine relationer fra det center af fred, som du kender, og som for
dig er en sikker realitet.
Juli 1934
MIN BRODER:
Det er kun lidt, jeg har at foreslå dig på dette tidspunkt, idet jeg
vil bede dig om at fortsætte med arbejdet som skitseret af mig i
min sidste meddelelse. Jeg tror, at du kender værdien af den
instruktion, som da blev givet, samt årsagen til, at jeg lagde vægt
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på et bestemt arbejde. Selvom du ikke erkender det, kan jeg, som
iagttager og vejleder, se kimen til den nødvendige organiserende
evne komme mere tydeligt til udtryk. Meget af din nytte for
denne gruppe har du ikke erkendt, fordi den hovedsagelig har
haft sin virkning på det astrale plan, som en stabiliserende og
kærlig evne til at integrere gruppen i kærlighed. Det er din fysiske hjerne knapt bevidst om.
Du har frem for dig en periode med relativ stabilitet i et liv,
der hidtil har været fyldt med uophørlig bevægelse, og det er for
dig nyt og lærerigt. Esoterisk set består dit livs arbejde i mentalt
at tiltrække og stimulere tænkere og arbejdere i verden, så de
kan leve op til behovet og efterspørgslen hos deres omgivelser.
Så mange mennesker føler og tænker. Du kan lære dem bevidst
at tænke og føle. Det udgør en stor forskel. Jeg vil bede dig om
til tider at korrespondere med en broder, hvis navn jeg vil give
dig. Han behøver din visdom og din styrke, og du kan hjælpe
ham gennem en periode med tilsyneladende ensomhed, som han
nu lider under.
Dit arbejde for gruppen består i at bane vejen til de høje
steder og at holde den åben.
Marts 1935
MIN BRODER:
I et år har jeg ikke ændret din meditation. Jeg har iagttaget dine
resultater i to henseender. Jeg har først og fremmest ønsket at se
dig (som jeg tidligere udtrykte det) som »herre over tid«, og jeg
har for det andet bemærket den intuitive hjælp, du har søgt at
yde til dine gruppemedlemmer. Jeg har lagt mærke til din opmærksomhed i disse forhold. Det, som vedrører sjælen, er for
dig i dag af langt større betydning end det, der angår personligheden. Det blev illustreret for dig i din personligheds skuffelse
og din gruppekontakt, som du oplevede i … for kort tid siden.
Hovedformålet med denne erfaring var integration af visse af
dine gruppebrødre i din bevidsthed. Ydre personlighedskontakter har en helt bestemt plads og er værdifulde, hvis de håndteres
rigtigt. Din hjælp fx til I.B.S. kan forøges gennem den nu
etablerede kontakt. Lad mig gøre et ophold her, min broder, og
takke dig for den måde, hvorpå du egoisk støttede hende, og
hjalp hende gennem en krise, der var mere alvorlig, end nogen
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af jer vidste på daværende tidspunkt.
Hvis du ser tilbage på de sidste tre år, så vil du bemærke et liv
fuld af erfaring på alle personlighedens plan. Du kan, hvis du vil,
se det som en voksende tendens til sjælskontrol. Jeg siger tendens, min broder, for det er, når tendensen er blevet til en vane
og en dynamisk daglig rytme, at indvielsens porte åbner sig for
disciplen. Din vigtigste opgave i denne tid er at etablere denne
vane. Den findes for dit vedkommende skjult i kontrol med tid,
som er dit største problem.
Udviklingen af visse mennesketyper viser sig gennem deres
kontrol over kraft. Hos andre typer viser det sig i deres kontrol
over tidsfaktoren og deres evne til at forstå den praktiske betydning af tid og tidsperioder, og deres rette og regulerede udnyttelse. Du tilhører denne sidste gruppe, og ved en indsats på dette
område vil du opnå frigørelse og virkeliggørelse af skønhed. Der
findes en mystisk skønhed der, som vi alle ved, kan skabes
gennem kunst. Den formidler en generel sans for skønhed, farve
og inspiration, og således iklædes og tilslører den ideer. Der
findes en okkult (skjult) skønhed, som også kan opnås inden for
kunstens område. Den formidler en anden sans for skønhed,
farve og inspiration, klædt i de former, som åbenbarer ideer.
Mystisk skønhed skjuler idealet i skønhed. Okkult skønhed
åbenbarer idealet i skønhed. For dig må det okkulte resultat blive
målet, og åbenbaring af ordnet skønhed i tid og rum må udgøre
din stræben efter syntese. Tænk over disse ord og definitioner,
for de rummer hemmeligheden bag alt sandt skabende virke.
Mediter over forskellen på mystisk inspiration og okkult åbenbaring, samt over deres syntese i alle store præstationer.
Integration af personligheden har været din seneste opgave,
den er båret fremad både bevidst og ubevidst. Berigelsen af din
livserfaring gennem mere alsidige menneskelige kontakter og en
dybere forståelse er for dig et løfte om skabende udtryk, forudsat
at du bruger hver dag, som en tilrettelagt mulighed for organiseret indsats.
Vil du forstå mig, min broder, hvis jeg giver dig følgende ord?
Tilbring din tid med at lytte. Giv den vision, som du fornemmer,
udtryk. Kultiver den afventende indstilling af psykisk årvågenhed, og når du hører det uhørte og fornemmer det uhåndgribelige,
forsøg da at formulere det i ord og udtryk, idet du bevarer den
ånd af psykisk drama, som besjæler alle sådanne begivenheder.
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Glem ikke den okkulte sandhed, at tid og begivenheder er én
grundlæggende fænomenal hændelse.
Vedrørende dit meditationsarbejde vil jeg foreslå den følgende fremgangsmåde. Husk, at jeg kun giver forslag. Det er op til
dig selv at efterprøve, om der ligger visdom bag mine forslag
eller ej, og om viden om dig har tilskyndet mig på dine vegne …
Skriv hver dag ved afslutning af dit meditationsarbejde dine
tanker ned. Se på et senere tidspunkt, hvad det endelige resultat
har været. Hvis du skulle ønske det, giv det en egnet form og del
det med dine meddisciple.
Denne meditation vil hjælpe dig til at bringe din syvende
stråle kraft eller organiserende skabende kraft ind, som er et af
dine virkelige behov, er det ikke? Alt arbejde, som skal udføres
i denne tid, må planlægges med henblik på at bringe sjælens
organiserende, synteseskabende og integrerende handling ind.
Fremgangsmåden vil variere i de forskellige tilfælde, men målet
er det samme.
Pas på dit helbred, min broder.
September 1935
Det er ikke meget, som jeg har at sige dig denne gang, broder fra
gammel tid. Du modtager megen undervisning fra mig subjektivt
og under søvnen. Det, som du af denne undervisning kan bringe
med ind i din hjernebevidsthed hver dag, er af uvurderlig værdi for
dig, fordi den etablerer en teknik og åbner den kanal, hvor du kan
»bringe det igennem«, som du fornemmer. Det er for dig en meget
nødvendig og nærliggende udvikling.
Dette eksperiment, hvor vi forsøger at tage nogle medlemmer
fra min ashram og danne en gruppe, som vil hjælpe med opløsning af verdens blændværk, nødvendiggør særdeles omhyggelig
overvejelse samt visdom. Det er et forsøg på at skabe et brændpunkt, hvorigennem Hierarkiet kan nå og hurtigere angribe
verdensillusionen. Det kræver en meget omhyggelig skoling af
gruppemedlemmerne. Hvis I alle underkaster jer denne skoling
og disciplin på intelligent vis, vil det blive muligt senere at
danne en enhed af okkult styrke, og jeg kan da give jer et klart
defineret arbejde at udføre som en gruppe. Det vil imidlertid
afhænge af de forskellige reaktioner hos gruppemedlemmerne og
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af deres forstærkede indsats for at lære og at forstå. Det er ikke
min hensigt i det næste år at gøre andet end at forberede jer alle
til denne fælles indsats.
På nuværende tidspunkt har jeg kun dette ene budskab til dig:
Stræb efter virkelig at fuldføre denne opgave. Jeg har bevidst
formuleret min tanke således, for at tiltrække din opmærksomhed. Der må for dig bestå det helt klare mål på det fysiske plan,
som vil materialisere sig i en ligeså klar fuldførelse, således at
din sjæl kan sige: »Jeg har fuldført det, som jeg havde til hensigt.« Disse fuldbyrdelser (af mindre og større karakter) må være
håndgribelige og skulle blive tilsynekomsten af det, som kan
erkendes som eksternalisering af dine indre sensitive perceptioner, dvs. din indre opfattelse.
Intuitive (som du) står altid over for problemet med at materialisere. Det er en skabende funktion. Det er din pligt over for din
sjæl, og her svigter du ofte. Kan jeg bruge dette ord »svigte«,
min broder?
Den integrerede personlighed, som ikke besidder noget åndeligt mål, ingen mystisk sans og ingen reelle intuitive evner eller
indre perception, kan aldrig »komme frem« i verden, som I kalder
det. Men mystikeren, disciplen og den intuitive aspirant er som
et hus, der er i splid med sig selv. Energien hos mennesket flyder
i to retninger. Det, der er behov for, er forståelse af, at – med det
rette motiv og den rette åndelige hengivenhed – da er fuldbyrdelse på det fysiske plan i det valgte udtryksområde en åndelig
fuldbyrdelse og derfor mulig.
Hvordan kan dette gøres? Gennem tre ting, min broder, som
jeg giver dig til din overvejelse i rækkefølge efter deres betydning.
1. Opnåelse af vision; en evne til at opfatte intuitivt; evne til at
kontrollere det, som må bringes igennem og materialiseres på
det fysiske plan.
2. At følge denne idé eller det ideal op:
a. Fra det opfattede intuitive indtryk til dets formulering i
mentale begreber, tankeformer, ord og læresætninger.
b. Til dens iklædning af begær, af emotion og med følelsens
skønhed.
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komsten af din idé eller dit ideal ind i lyset på det fysiske
plan.
3. Tilrettelægning af din tid, således at du når det optimale hver
dag, det fulde mål af inspiration, mentalt arbejde og aktivitet på
det fysiske plan. På denne måde vil du pånøde dig selv den
disciplin, som ikke vil ignorere eller hæmme dine anstrengelser, men som vil fremkalde de maksimale resultater med et
minimum af anstrengelse. Tænk over det.
Jeg ændrer ikke din meditation lige nu, min broder. Fortsæt med
denne i endnu seks måneder. Der har ikke været tilstrækkelig tid
til at resultater er blevet opnået. Jeg overlader i særdeleshed
I.B.S. til din omsorg. Tag dig af hende. Hjælp hende med din
visdom og din kærlighed og hjælp hende med at nå frem til
større brugbarhed. Til slut vil jeg sige til dig: Stå fast ved at vide
(hverken tro eller håbe), at alt arbejder hen imod din frigørelse
til større udtryk for skønhed og tjeneste.
Februar 1936
MIN BRODER:
Der er i løbet af de sidste seks måneder sket en kraftig stimulering af hele din psykiske natur, som følge af den nære opmærksomhed, hvormed du med rette har fulgt din personligheds
udvikling. Også som følge af din ihærdige indsats i forbindelse
med de erfaringer, som personligheden har været udsat for, og
som følge af din forøgede integration, såvel som den psykiske
atmosfære, som du lever i. Din bolig befinder sig i et stort psykisk center. Alt dette antyder et skridt fremad, forudsat at du
stadig bibeholder iagttagerens rolle og ikke identificerer dig med
de fænomener, som du oplever, og som du kan opleve i fremtiden. Disse oplevelser rummer, som du vel ved, kim til fare –
faren for detaljer, og for at de fænomenale begivenheder synes
vigtigere end helheden og det formløse. For dig var dette imidlertid et nødvendigt skridt i den integrerende proces. Sansen for
det abstrakte og formløse var overdreven hos dig. Du var den
sande mystiker og den åndelige visionære, idealisten, og den
hvis imagination, kærlighed til skønhed og sans for indre realitet
lukkede dig ude fra det praktiske livs verden, hvori – for dem,
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som har øjne til at se og ører til at lytte med – den mystiske
sandhed altid skjuler sig i al sin fylde, visionen om farve og
harmoni altid er at finde, og idealet kan ses, mens det undergår
materialiseringsprocessen. At blande, forene og sammensmelte
den subjektive skønhed og den ydre smukke realitet er din daglige opgave. De, der som du er intuitive, må lære og skole sig i at
blive fortolkere. Opgaven som virkelighedens og skønhedens
fortolker burde i stigende grad føre dig ind i organiseret og
planlagt aktivitet.
I denne sidste sætning har jeg sammenfattet den hovedopgave, der venter dig for resten af dit liv – en fortolker af skønhed
og virkelighed. Hvordan dette skal gennemføres er op til dig. Jeg
antyder kun målet. Efterhånden som man bliver ældre må metoden for det aktive udtryk nødvendigvis ændres noget, og måden,
som tilkendegiver de indre erkendelser, samt opgaven, må uvægerligt skifte, omend deres magtfuldhed hele tiden tiltager. Det
indebærer ikke en mindre virkningsfuld indsats, men brugen af
et anderledes arbejdsmedium. Jeg føler nødvendigheden af at
minde dig om dette. Målet er intensivering af det virkningsfulde
liv i centret, dette liv må uundgåeligt finde sine udtryk.
Du har meget at give din gruppe – kærlighed, skønhed, intuition og harmoni. Disse eksisterer som din sjæls evner. De bliver
(og kan blive) anvendt mere og mere. Dertil vil jeg også føje en
udpræget skabende evne. Som jeg tidligere fortalte dig, så er dit
umiddelbare behov udvikling af en tidsbevidsthed, som ikke
begrænser. Den vil derimod tjene til at bevare og organisere en
femte gave – dage, timer og minutter (som er uvurderlige gaver!).
Der er et guddommeligt aspekt i tid.
Jeg ønsker også at se dig udføre din meditation mere dynamisk og med en mere øjeblikkelig samordning og de deraf følgende resultater. Forsøg, i løbet af de kommende måneder, at
gøre dine meditationsperioder korte og dynamiske, idet du altid
husker, at for øjeblikket er hensigten med dem den indre organisering af legemerne og ikke så meget en realisering af det usete.
Denne realisering er ret let for dig at opnå. At føre den frem til
hjernebevidstheden og bruge den klogt i tjeneste er det, som du
må være opmærksom på. Jeg kan nu ændre din meditationsform,
for den du bruger nu, har du anvendt i et år. Noget af den vil jeg
bevare, men en del vil jeg ændre helt …
Denne meditation kan betragtes som en form for formidlende
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eller afbalancerende aktivitet, for det er et videnskabeligt redskab til at relatere ideen, idealet og dets ydre udtryk. Brug så
megen tid, som du ønsker, forudsat at din mentale indstilling
forbliver dynamisk og intens.

November 1936
MIN BRODER:
Jeg har ikke meget at fortælle dig i dag. Du er bange (som personlighed) for unødigt at blive påvirket og for at blive underlagt
en autoritet, der er stærkere end din egen, og som kommer til dig
fra en kilde, der ikke er din egen sjæl. Jeg forudså din nuværende sindstilstand, da jeg sidst skrev til dig, og det var erkendelsen
af det, som ville komme, som prægede hele min instruktion. Det
var den viden, der fik mig til at udbryde: »Du har meget at give.«
Det jeg har at sige i dag er følgende:
Du er fri, min broder. Ingen søger at holde dig i denne gruppe.
Ingen søger på nogen måde at udøve autoritet over for dig. Ingen
ønsker at få dig til at samarbejde, at studere eller at tjene, hvor din
egen sjæl ikke tilskynder dig til at samarbejde og til at udtrykke
dig selv. Men husk på, at der ingen frihed er, undtagen til at
foretage et frit valg og til at tjene. Tanken om frihed kan i sig selv
udgøre et fængsel. Der er ingen frie sjæle nogen steder undtagen
de, som efter frit valg fængsler sig selv og finder sig selv inden
for og under loven om tjeneste. Du kan forlade denne specielle
gruppe, men hvis du skal vokse, så vil du uundgåeligt finde dig
selv inden for en eller anden gruppe for at tjene. Du kan opgive
det ansvar, som du påtog dig, da du sluttede dig til denne gruppe,
men du kan ikke undvige byrden af andet ansvar. Du kan forlade
denne gruppe af brødre for så vidt angår forbindelsen på det ydre
plan, men du har allerede etableret forbindelser til dem, som ikke
kan brydes af nogen personlighedsaktivitet eller handlingsforløb,
for de er sjælsforbindelser og må på et eller andet tidspunkt
anerkendes. Det er tjeneste, ansvar og gruppearbejde, som tæller
og varer ved. Udsving og reaktioner, uanset hvilken personlighed, kan forsinke, men de kan ikke forhindre endelig succes.
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I dit inderste væsen, fundamentalt og essentielt, er du forpligtet til tjeneste for planen et eller andet sted, på en eller anden
måde, et eller andet tidspunkt. Udsving, ubeslutsomhed og din
personligheds spørgsmål har ingen virkelig betydning i det lange
løb og i lyset af sjælens aktivitet, men de har betydning i tid og
rum, og midlertidigt med hensyn til dine gruppebrødre.
Så føl dig fri, min broder, men vær helt sikker på, at det ikke
er en frihed, du kræver, fordi gruppetilknytningen trætter dig. Jo
mere din sjæl griber din personlighed, des mindre vil du være
optaget af problemet med isolation og frihed. Føl dig fri, men vær
sikker på, at det ikke er en frihed, du kræver, fordi den okkulte
skolings vedholdende disciplin skræmmer et sind, der i grunden
stadigvæk er mystisk. Jo mere din sjæl griber dig, desto mere vil
dit sind vågne og følelse (i personlig forstand) træde i baggrunden. Føl dig fri, men vær sikker på, at det ikke er en frihed, du
kræver, fordi følelsen af fiasko med hensyn til at organisere din
tid og tvinge din personlighed til rytmisk levevis sårer din stolthed. Jo mere din sjæl griber dig, des mere sikkert vil du lære at
bruge tiden ansvarligt.
Jeg sagde tidligere, at i alt gruppearbejde ville nogle være
nødt til at begrænse deres fremskridt og andre øge hastigheden
for at bringe ligevægt i gruppelivet. Du siger, at du aldrig er hørt
op med at tvivle på dette, og du anvender analogien om lys til at
forklare problemet. Din analogi er ikke helt rigtig. Jeg talte ikke
om individuelt lys, men om gruppetjeneste og grupperelationer.
Der er på dette tidspunkt mange i Hierarkiet, som har afvist
yderligere mulighed for fremskridt for at kunne blive og hjælpe
menneskenes sønner. Udviklingstrinnet for alle i gruppen er ikke
ensartet, og det er en kendsgerning, som du bør erkende, og som,
når den bliver erkendt, strider mod din beskrivelse. Din beskrivelse er helt rigtig, men har ingen relation til emnet.
Jeg foreslår, at du bruger tiden indtil næste maj, før du træffer
din endelige beslutning. Jeg har bedt et medlem fra en anden
gruppe i min ashram om at udføre dit arbejde i mellemtiden. Jeg
giver dig derfor intet arbejde, og du betragtes som midlertidigt
suspenderet fra gruppen. Jeg beder dig ikke om andet, end at du
overvejer din beslutning ud fra gruppens bedste og gruppens
fremskridt, samt hensynet til dine andre gruppebrødres synspunkter og ikke udelukkende på baggrund af, hvad der synes at
være bedst for dig selv, din egen bekvemmelighed og din egen
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såkaldte frihed. Udled ikke af dette, at jeg anser din beslutning
for at være selvisk. Jeg ved, hvad den har kostet dig. Den er ikke
desto mindre baseret på følelse, og følelse er sjældent et tegn på
den rette handling. Jeg søger imidlertid kun at give dig tid til
eftertanke. Mens du overvejer din beslutning, vil jeg minde dig
om, at din sjæl er på syvende stråle, og at du arbejder gennem en
første stråle personlighed. Det, min broder, er dit problem. En
mystiker med en omfattende bevidsthed, med en magtfuld personlighedsstråle og desuden en sjælsvibration på linje med den
nye tidsalder, søger at påtvinge personligheden rytmen for »ceremoniel orden og organisation«. Jeg vil bede dig om at huske, at
gruppearbejde indebærer ofre og hyppigt udførelse af det, som
ikke foretrækkes, og som – ud fra personlighedens synsvinkel –
ikke er den letteste vej eller den lettere handling. Valget ligger
imidlertid hos dig selv, og gruppens tanker må holdes borte fra
din beslutning, så du kan træffe den frit og upåvirket. Gruppen
må derefter acceptere din beslutning.
Februar 1937
Kun min kærlighed og forståelse giver jeg dig på dette tidspunkt,
min broder, ikke mine ord eller min instruktion. Søg den uselviske vejs tjeneste og alt vil blive godt.
»Således som fuglene sammen flyver til sommerens sfærer, således forenes sjælene i flugten. Idet de passerer
gennem porten, lyser de op foran Guds trone.«
Således skrev en af kirkens ukendte helgener, som ikke rejste
alene.
BEMÆRKNING: Denne discipel besluttede for en tid at rejse
alene på vejen, for så vidt det vedrører Tibetanerens discipelgruppe. På den indre side forbliver gruppen intakt med alle dens
medlemmer tilknyttet, aktive eller ikke aktive.

306

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

Til W.D.B.
August 1934
MIN VEN OG MEDARBEJDER:
Du har haft et mellemstadium med disciplinering og tilpasning,
og det har ikke været nogen let tid. De af os, som i menneskenes
rækker ser efter dem, som kan bruges, har iagttaget din disciplinering. Vi lever i en tid, hvor disciple uanset grad – høj eller lav,
mental eller intuitiv – må prøves, og hvis de på nogen måde kan
stå til rådighed, må de bruges. Din ubundethed, med hensyn til
dem du elsker og med hensyn til arbejdets resultater, blev testet.
Din intuition blev styrket, og nu må din fulde opmærksomhed
rettes mod de kommende års arbejde.
To ting søger jeg at påpege. Den første er, at dit arbejde nu
foregår i to vigtige dele, den ene er forbundet med din indre
udvikling, den anden med den tjeneste, som du kan yde i verden.
Alligevel hører de sammen. Den nye tidsalders skoling og den
nye fremgangsmåde består i at gøre disciple egnet til at udføre
deres arbejde ved gennem tjeneste at vokse, med vægten lagt på
tjeneste og ikke på vækst. Dit arbejde i verden og dit arbejde i
min discipelgruppe er dit mønster for fremtidig indre udvikling.
Du bringer din mentale kraft med til din gruppe af studerende, og
derved udvikler du den. Til gruppen bringer du din intuitive evne
med, og denne vokser ved vedvarende brug. Derved ledes du
fremad, og gruppebidraget til andre grupper gøres dybere.
Din anden vej for udvikling er verdenstjeneste. Retningen af
den tjeneste må du selv finde og beslutte, og kimen til din beslutning findes allerede i dit sind. Jeg giver ikke på noget tidspunkt definitive instruktioner for at styre en discipels tjeneste.
Tjenere vokser ikke på den måde.
Tre i discipelgruppen er sannyasins, og du er en af de tre.
Lektien for dit mellemstadium af dybere stille skoling var ubundethed og udvikling af den rette handlemåde gennem analyse af
motivet. Ved hjælp af disse prøver for dit inderste væsen og som
følge af din respons trådte du ind på discipelskabets vej. Det tror
jeg, at du ved. Jeg fortæller dig ikke, hvad du allerede selv burde
vide, men det er altid tilladeligt at forbedre betingelserne for de
rette tanker.
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Der er en af dine medarbejdere (L.U.T.), som jeg især beder
dig om at tage kontakt med. Hold ham i dine tanker og før korrespondance med ham. Han er en arret kriger i kampen, alligevel
holder han ud, og ham kan du gøre meget for.
For dit eget vedkommende, min broder fra gammel tid, giver
jeg dig to anvisninger, og det er det andet punkt, som jeg tidligere omtalte i denne instruktion. Du må altid erindre, at jeg kun
kan foreslå, og at forslag kun skal følges, hvis de har din egen
indre accept og er i overensstemmelse med din egen sjæls påbud.
Din meditation har i en tid været på lyset. Jeg vil give dig en
anden meditation som er mere enkel, men mere magtfuld, og
som, hvis du følger den i de næste seks måneder, vil give dig den
fornødne drivkraft …
I de kommende år, min broder, må du arbejde tvangfrit og
søge at udelukke stress og følelsen af pres fra bevidstheden. Du
tilhører det arbejde, som skal udføres, og ikke dig selv. Det
gælder for alle disciple af alle grader, dem på prøve, de accepterede og de indviede. Der er brug for dig til at håndtere det
kommende arbejdes pres, og du må holde din udrustning i god
form. Jeg siger, at der er brug for dig, og dermed mener jeg, at
gamle relationer og gamle fælles erfaringer sætter dig i stand til
at arbejde i denne gruppe tvangfrit og med forståelse, og det
betyder evne til at løse den opgave, som skal udføres.
Studér de tre ord, som er dit livs grundtone og gå fremad i
ydmyghed, og hjælp derved med at nedbryde verdensillusionen.
Dine stråler, min broder, er:
Sjælens stråle. . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
Personlighedens stråle. . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.

I et tidligere liv var din personlighedsstråle første stråle for magt,
og følgen er den magt, der til tider bemægtiger sig dig.
Januar 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
Det er ikke min hensigt i dag at ændre dit meditationsarbejde
eller at ændre mine instruktioner til dig. Du har arbejdet med
dem i relativt kort tid, og jeg vil derfor ikke ændre dem før efter
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fuldmånen i maj og det næste halvårlige arbejde. Du vil opnå en
mere fuldstændig forståelse for gruppearbejdet og dine gruppebrødre, hvis du vil tage dig tid til at studere deres individuelle
instruktioner omhyggeligt.
Jeg er ikke interesseret i at skrive meget eller i at bruge ord og
sætninger, som vil fængsle aspiranten eller give ham en fornemmelse af min store personlige interesse. Jeg ville ikke være til
nogen hjælp på denne måde. Men jeg søger at forme disse instruktioner – generelle og personlige – så de kan legemliggøre
en tanke og give næring til moden overvejelse. Tiden er i dag så
kostbar både for læreren og den, der undervises, at jeg ikke
behøver at forklare min kortfattede form.
Jeg vil råde dig til, at du foretager en nøjere undersøgelse af
de instruktioner, jeg tidligere gav dig. Stille koncentration på
sannyasinens liv og opnåelse af denne indre ubundethed, som er
hans særlige kendetegn, bør være din hovedtanke og præge dit
skjulte liv i de næste seks måneder. Med væksten af den ubundethed burde en dybere kærlighed og en dybere esoterisk tilkendegivelse af denne kærlighed normalt kunne udvikles.
En bedre samordning ville desuden frigøre din sjæls kærlighed i større grad i personligheden og gøre dig mere strålende og
tiltrækkende i åndelig forstand. Det ville forøge din brugbarhed
i tjeneste og opfylde et behov. Det er mere et behov for udtryk
end et behov i sig selv. Denne frigørelse af kærlighed vil komme
gennem samordning, decentralisering af personlighedens anliggender og en mere kærlig lydhørhed efter at tjene andre. Fortsæt
derfor med det allerede givne meditationsarbejde, men vie to
eller tre minutter, før du begynder et afgørende arbejde, for at
fremkalde samordning. Sørg for, så vidt du kan, at »stå fast i
åndelig væren«, således at du er ét med sjælen, og at der er en
klar kanal fra sjæl til hjerne via sindet. Glem derefter de differentieringer, som er af mental oprindelse og nyttige på deres
rette sted, og udfør dit arbejde som en sjæl. Arbejd på at etablere
en tæt forbindelse med dine gruppebrødre. Du er ny i arbejdet,
men integreres hurtigt i gruppelivet og har meget at give.
August 1935
MIN BRODER:
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liseringsøvelsen har gjort meget for at stimulere ajnacentret og
fokusere dit sind mere stabilt i hovedet. Jeg har opmærksomt
iagttaget resultaterne. De foregående seks måneder har resulteret
i tre ting:
Først og fremmest stor belastning, både i forbindelse med din
egen kreds, med arbejdet i dine omgivelser, og i forbindelse med
dine egne indre reaktioner. Jeg tror, du ved, hvilke af disse
sidstnævnte jeg især henviser til.
For det andet har der været en udvidet kontaktflade og et
større tjenesteområde med deraf følgende prøvelser og nye
muligheder for at yde støtte og hjælp. Denne udvidelse bør
fortsætte og bør vidne om din voksende sensitivitet over for
verdens behov.
For det tredje, så er du bevidst (er du ikke, min broder?) om
en ny kilde til oplysning og inspiration og om, at det forløbne år
har styrket din erkendelse.
Symbolsk set, så er discipelskabets vej nu virkelig åben for
dig. Den gyldne portals hidtil uklare og fjerne porte, som ligger
forude, er nu ikke længere så uklare og fjerne. Deres konturer er
mere tydelige, og »lyden som toner frem« formidler nu noget til
din indre hørelse.
Du er, som jeg tror, jeg tidligere har fortalt dig, en forpligtet
sannyasin. Det bringer glæde, men ansvar med sig, disciplin,
men opnået fremgang. En sannyasins arbejde ligger altid i den
voksende erkendelses rige. Han må mere og mere blive opmærksom på, og bevidst, om ethvert skridt, han tager, og dets resultat,
om ethvert motiv, som tilskynder, og dets virkning, samt om
ethvert opnået mål og dets konsekvenser. Han må tydeligt forstå
disciplinens frugter uden nogen form for binding til arbejdets
resultater. Denne opmærksomhed må fremmes hos dig, min
broder. En tilstand af forøget sensitivitet i dig selv, over for dig
selv og over for andre, må stadig udvikles. En bevidst tilnærmelse til målet må fremkaldes, så du altid er bevidst om kontakt i to
retninger. Så du er bevidst om det indre subjektive liv, men også
om den ydre objektive verden. Du må udvikle det som en syntese og dobbelt aktivitet. Tænk dybt over det.
Før jeg giver dig dit meditationsarbejde for de kommende
måneder, vil jeg foreslå, (glem ikke, at det kun er forslag jeg
kommer med) at du bruger de næste seks måneder til nøje overvejelser af den virkning, som du som en arbejder har på dem, du
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søger at hjælpe. Dette er en meget værdifuld øvelse for alle
disciple og indebærer en selvdisciplin, der kun er mindre omtalt
i de almindelige bøger om discipelskab. Indvirkning af strålekraft på de mennesker, som legemliggør forskellige aspekter af
stråleenergi, vil blive en del af den kommende udvikling inden
for den esoteriske psykologi. Du vil finde det interessant at
iagttage virkningen af din anden og fjerde stråle energi på mennesker, og også virkningen af den første stråle kraft, som du
bragte med fra en tidligere inkarnation. På den måde vil du lære
den letteste vej til tjeneste, for det vil være den, som fremkalder
mindst modstand hos dem, du tjener, og du vil ikke have behov
for at ændre noget eller genopbygge. Du vil tage de første skridt
til at blive ekspert inden for videnskaben om kraft.
Lad mig nu give dig en enkel åndedrætsøvelse, hvis hovedformål er at forøge hjertecentrets styrke. Husk på, at fremkaldelse af hjertecentrets rytme viser sig i de tidlige stadier ved en øget
forståelse af det enkelte menneske, samt en voksende opmærksomhed over for gruppeproblemer. Senere udvikles en definitiv
gruppebevidsthed og bevidsthed om planen. Hvis du har lyst til
at bibeholde den visualiseringsøvelse, som du har anvendt, så
står det dig ganske frit, men vælg et andet tidspunkt på dagen …
Du vil bemærke, at det meste af det arbejde, som jeg her har
givet dig, forbinder dit mentale livs tre aspekter – den skabende
forestillingsevne, sindet og intuitionen – og det medfører den
synteseskabende relation, som er mit nuværende mål for dig.
Husk det, og lær først og fremmest at skelne mellem disse tre; og
lær derefter med lethed at bruge dem enkeltvis og til sidst samtidig. Det er ikke nogen let opgave, jeg har givet dig, min broder.
Må jeg bede dig om at skrive tre korte artikler om disse tre
tanker, som jeg gav dig med hensyn til udvikling af intuition, så
andre kan drage nytte deraf.
Februar 1936
MIN VEN OG BRODER:
Den disciplin, som altid ledsager den accepterede discipel i
arbejdet for verden, har du helt bestemt overholdt, siden jeg sidst
talte til dig. Netop fordi du er en discipel, har denne disciplin
styret alle aspekter af dit lavere selv (det menneskelige selv) på
én og samme tid. De som ikke er disciple, bliver prøvet i et af de
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lavere legemer. En discipel, derimod, bliver prøvet i alle tre
samtidig, det vil sige i personligheden som en helhed. For dit
vedkommende har der derfor været nye fysiske skavanker,
emotionel stress (af to typer, er det ikke sandt, min broder?) og
mentale vanskeligheder og anspændelse. Det sidstnævnte har
været det værste og er delvis årsag (omend ikke helt) til de andre
to.
De lektier, som alle disciple må lære (før de kan udøve stor
indflydelse i verden), kan udtrykkes som det nødvendige i at
lære at skelne:
1. Mellem primære og sekundære principper, dvs. mellem to
principper, der er lige rigtige:
a. Det der er rigtigt set i stort perspektiv og i lille perspektiv.
b. Det som er rigtigt for dig, men som ikke nødvendigvis er
rigtigt for andre.
2. Mellem et menneskes personlige dharma, forpligtelser og
individuelle opgaver og hans gruppeansvar og grupperelationer.
3. Mellem de behov, som gruppearbejde indebærer, og den
enkeltes behov.
4. Mellem væsentligt og uvæsentligt.
Opgaven er derfor vanskelig, min broder, og problemerne må,
som du ved, løses alene. Der er faser med indre erfaring, som
ingen må trænge sig ind på, end ikke den interesserede og forstående lærer eller mesteren selv. Skulle de således trænge sig på,
da bliver rigdommen ved den eventuelle erfaring ikke opnået.
Grundtonen for dit vigtige gennembrud, strålende og frit, er
stilhed og tålmodighed, og ikke for megen anvendelse af det
analytiske sind. Kærlighed åbenbarer langt mere klart og tydeligt
(i dit tilfælde) end analyse. Inden for din egen horisonts grænser
ser du klart. Inden for grænserne af din kontaktbredde må du
elske dybt, og vægten må lægges på dyb kærlighed.
Du må, som alle dine gruppebrødre, koncentrere dig om
arbejdet med forberedelse til Wesakfesten. Rene kanaler og
frigjorte sind er hovedkrav i denne tid, og jeg opfordrer jer alle
til en forberedende renselse og mental disciplin. Det er den
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voksende indre impuls til aspiration og hengivenhed, og den
voksende »klarhed« i sindet, som må udgøre målet for jer alle i
de kommende måneder. Det kræves af alle disciple i verden, som
vil bringe det, som verden behøver, og den intensivering af lys,
i hvilket det virkelige lys kan ses. Der er okkult magt i ordene:
»Og i det lys skal vi se lys.« Netop nu har Hierarkiet stort behov
for disciplenes lys i verden. Ja, behov for, min broder.
Jeg vil foreslå, at du i de næste uger koncentrerer dig om at
»holde sindet vedvarende i lyset«. Det vil medføre en forøget
indsats med hensyn til samordning og bevidst fokusering af
sindet hen imod virkeligheden. Det er det indre bevidste menneskes aktivitet, som uophørligt vender sin opmærksomhed hen
imod sjælen og søger identifikation med denne sjæl. Den samordning, der sædvanligvis gennemføres, er personlighedens i
relation til sjælen. Den har du stort set opnået og med det resultat, at kraften strømmer ind fra den egoiske lotus' ydre kronblade
(symbolsk set), dvs. fra kundskabsbladene, til hjernen. Men det
er energien fra den anden række af kronblade, som nu må fremkaldes – energien for kærlighed-visdom. Det er indstrømning af
denne energi til personligheden, som jeg søger at fremkalde, og
det må blive målet for din opmærksomhed i løbet af de kommende måneder. Du har viden, min broder, og din åndelige erfaring
er rig. Må dette nu vise sig som visdom, der udtrykkes igennem
kærlighed.
Med henblik på dette, vil jeg foreslå følgende meditation, som
du kan anvende, indtil jeg eventuelt senere finder det nødvendigt
at ændre den …
Vil du også, min broder, nedskrive de tanker, der kommer til
dig om »udstråling« og »magnetisk tjeneste«? Disse to skriftlige
opgaver vil blive dit individuelle bidrag til dine gruppebrødre.
Skulle du ikke have styrke og tid til både dette og det gruppearbejde, som jeg tidligere har skitseret, så vælg at uddybe de to ord
– udstråling og magnetisme – frem for gruppearbejdet.
August 1936
MIN BRODER:
Det er vanskeligt for mig at afgøre, præcis hvad jeg skal sige til
dig i denne vanskelige halvårsperiode. De sidste seks måneder
har været en besværlig tid for dig, men de har ikke desto mindre
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været en tid med virkelig vækst, selv om du ikke mærker det.
Ser du dig selv som et medlem af din gruppe, så har du kun ydet
lidt til dette forenede gruppeliv. Det kan muligvis skyldes en
fejlopfattelse vedrørende den sande betydning af min hensigt.
Det er så vanskeligt for en person, hvis sjette stråle kvaliteter
dominerer (enten som et resultat af dette livs retning eller som
en prædisponerende indflydelse overført fra et andet liv, som i
dit tilfælde), at forstå den målrettede hensigt (idet jeg her bruger
ordet i den betydning, som katolikker anvender det) for en gruppe. Vor egen synsvinkel, vor egen dharma, vore egne problemer
og vor egen udvikling følges så ensrettet og reelt med de sande,
rette og høje motiver – og det komplicerer i sandhed vanskelighederne. Når dertil kommer et yderst kritisk sind, så er problemet dobbelt besværligt. Men, broder fra gammel tid, din oprigtige indre loyalitet over for sandheden, din sande uselviskhed, din
stærke forbindelse med Hierarkiet, som en forpligtet discipel, og
din klarsynethed er som bidrag til gruppelivet af en sådan værdi,
at jeg i dag beder dig om at forsøge at integrere dig på ny i
gruppen på den rette og uselviske måde.
Denne min specielle discipelgruppe har det problem at nå til
en forståelse af blændværk – et blændværk som alle mennesker,
der endnu ikke har nået tredje grads indvielse, lever i. Disse
prøver, som gruppemedlemmerne er blevet udsat for, har været
mange og store, og adskillige gange er gruppens liv, som en
enhed, næsten blevet ødelagt. I.B.S. kunne fortælle dig meget,
hvis hun talte med dig ansigt til ansigt om det tidspunkt, hvor det
syntes næsten umuligt at redde gruppelivet. L.T.S-K. erkender
i dag, hvordan blændværk har ham i sin magt, uden at han ser,
hvor det kommer fra. D.A.O. er også forvirret, som du vil se af
hendes korrespondance – selvom hun ikke erkender det og ville
benægte denne implikation – blændværket om uafhængighed.
Og alligevel fortsætter gruppen, og vil fortsætte så længe kærlighedens ånd vedvarende hersker blandt medlemmerne, og de er
fri for selviske mål.
En del af vor mesters fristelse, Kristus i ørkenen, var baseret
på tre aspekter af verdensblændværk – illusion, blændværk og
maya. De truede alle med at forvirre ham, og han overvandt dem
en efter en med erklæring af et klart formuleret princip, og ikke
med et analytisk sinds sproglige argumenter. Fra denne sejrens
mark, drog han ud for at udbrede kærlighedens budskab og for
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at undervise og helbrede. I disse dage med verdens smerte, lad
da kærlighed og glæde i samme mål være grundtoner i jeres liv
– som gruppe og som enkeltindivider – for de bærer Hierarkiets
helbredende vibrationer.
Jeg ændrer ikke dit arbejde. Jeg har kun lidt, min broder, at
fortælle dig i dag. Du har ikke gjort det arbejde, der tidligere er
blevet dig anvist. Hvorfor skulle jeg da anvise dig et andet eller
anderledes arbejde. Det, der er givet tidligere, er stadig nødvendigt. Tænk mindre og vær mere kærlig. Det er din grundtone for
de kommende seks måneder. Derved vil lys blive frigjort, som
vil skinne på din vej. Gør det der er bedst for gruppen ved at
blive en integreret del af den. Du vil naturligt spørge: »Hvordan
gør jeg det? Spørgsmål og problemer af enhver art optager mit
sind, og hvordan – besværet som jeg er, kan jeg tjene gruppen?«
For de fleste aspiranter gælder det om at skole dem i at tænke og
reflektere, at overveje og at analysere, men det formår du med en
sjælden lethed. Hyppigt analyserer du dig ind i en blindgyde. Er
det ikke sandt, min broder? Der er ingen anden vej ud af den
blindgyde for dig, end at løfte dig op. Du kan ikke gå tilbage, for
tilbagegang er ikke disciplens vej. Men du kan løfte dig op på
kærlighedens vinger og tilskyndelsen til at tjene, til den frihed
og det lys, hvor de store færdes, lever og arbejder.
I den meditation jeg anviste dig i den sidste række af instruktioner giver jeg følgende, som du kan indføje:
Første måned. . . . . . .
Anden måned. . . . . .
Tredje måned.. . . . . .
Fjerde måned.. . . . . .
Femte måned. . . . . . .
Sjette måned. . . . . . .

Orientering.
Klarsynethed. Klarhed.
Den fred, der kommer med forståelse.
Integration.
Gruppeliv.
Den udstrålende vej.

I øvrigt overlader vi det til dig at fuldende dit arbejde, hvis du
vil.
Februar 1937
MIN BRODER:
Du har været så personlig, min broder. Du har isoleret dig selv
bag en mur af tavshed og kan ikke nås. Den karmiske mulighed
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blev tilbudt dig, men du erkendte den ikke. Min definition af den
type blændværk, som du lider under, drev dig med lethed ind
bag denne mur i såret stolthed og fortrydelse over, at dine gruppebrødre skulle kende din svaghed. Min broder, det bør ikke
være sådan. Det er alt sammen en del af den omgivende illusion.
Hvad betyder det om andre kender svaghederne hos deres broder
på vejen, og om alle er bekendte med den enkeltes svage sider.
Er du endnu så ufuldkommen, og er du så ukærlig, at kundskab
vil fremkalde kritik, og uvilje i stedet for kærlighed og forståelse? Dette kunne du ikke se i øjnene, og derfor trak du dig tilbage. Således bearbejder du dine problemer i ensomhed, adskilt fra
din esoteriske gruppe, som du vil genfinde på et senere tidspunkt, omend muligvis – ikke uundgåeligt – i et andet liv. Hvem
kan sætte hastigheden for en sjæls skæbne?
BEMÆRKNING: Den ovenstående udtalelse fra Tibetaneren vil
forklare, hvorfor – i resten af inkarnationen – denne discipel
ikke arbejder i hans ashram.
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Til D.L.R.
Juli 1934
MIN BRODER OG VEN:
Jeg beder dig om at arbejde i denne gruppe af studerende og
aspiranter, af to grunde: For det første, fordi du gennem denne
undervisningsteknik kan modtage nogen hjælp til at gå vejen,
hvis du vælger at benytte dig af det, som jeg har at tilbyde. For
det andet, fordi dit specielle sind og din erfaring vil tilføre gruppen den tiltrængte afbalancerende faktor af tålmodig stabilitet,
som gruppen behøver.
Gruppen har gennemgået en krise som gruppe. Visse af dens
medlemmer har ligeledes haft særlige prøvelser og vanskeligheder. Dem har de overvundet, og deraf lærer de nu den nødvendige lektie. Den subjektive kraft, af det du har at give, vil – om jeg
så må sige, bidrage til at bringe hele gruppen i ligevægt og gøre
det muligt for mig at integrere gruppen hurtigere, så den kan
blive et redskab til tjeneste. Jeg indleder denne meddelelse med
at forklare dette tydeligt, fordi den tjeneste, du kan yde, er af
større værdi for dig end den tjeneste, der kan ydes dig. Men
gruppen og den skoling, som den underkaster sig, kan give dig
meget, om du blot vil prøve arbejdet i et års tid eller deromkring.
Der gøres ingen forsøg på autoritativt at pålægge de studerende og deres arbejde begrænsninger, og alt kan bringes til ophør
på et hvilket som helst tidspunkt. En tredje grund til, at jeg
anbringer dig i denne gruppe, er at sætte dig i forbindelse subjektivt så vel som på det fysiske plan med D.H.B., idet du og han
kan være gode rejsefæller. Dette er kun et forslag og et håb, som
skal afprøves af jer begge, hvis I vil.
Du er gået gennem en af disse perioder med fredelig og kontrolleret indre vækst, der fra tid til anden er en del af skolingen
for disciplen på vejen. Nu må frugten af denne subjektive erfaring, som kun du og de, der vejleder og iagttager alle aspiranters skridt, kender, praktiseres i eksoterisk tjeneste, ydet progressivt på hvert af de tre plan indtil den fremstår som frugtbar
handling på det fysiske plan. Husk på det når du prøver at arbejde med min discipelgruppe. Opret først din mentale kontakt og
derefter din astrale kontakt og overlad udtrykket på det fysiske
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plan at tage vare på sig selv, for den retning, det tager, vil afhænge af kontinuiteten i den indre kontakt og af din sensitive subjektive erkendelse. Det vil tage tid, min broder. Men der er ingen
hast i sjælens rige.
Det meditationsarbejde, som du skal udføre, bør for en tid
være dynamisk udadvendt. Jeg anvender disse to ord, fordi de
udtrykker den proces, som du må følge i de kommende måneder.
Hvis du vælger at gøre dette, vil jeg foreslå den følgende åndedrætsøvelse, der må efterfølges af nedenstående meditationsproces. Alt arbejdet bør styres af bevidstheden, centreret og holdt til
stadighed i hovedet …
Vi vil på dette tidspunkt undlade at benytte det højeste hovedcenter i åndedrætsøvelsen, ud over at erkende det som det sted,
hvorfra du arbejder. Målet med denne øvelse er at integrere de
tre centre over mellemgulvet, og derved gøre personligheden
mere magnetisk og mere modtagelig for sjælens udstråling.
Med hensyn til dit meditationsarbejde foreslår jeg følgende
fremgangsmåde:
1. For det første, udfør åndedrætsøvelsen, som skitseret ovenfor.
2. Dernæst fokuser bevidstheden så højt i hovedet som muligt
og intoner det hellige ord.
3. Udfør den følgende korte og intensive visualiseringsøvelse:
a. Forestil dig en vej af gyldent lys, der fører fra det sted,
hvor du står, til en mægtig tofløjet dør.
b. Se derefter en skive eller et hjul i rosa, som du sender af
sted, det ruller hen ad vejen, og til slut forsvinder det gennem døren.
c. Send dernæst en skive af levende grønt i samme retning,
og lad den blive fulgt af en gyldengul skive, hvor begge
forsvinder samme vej.
d. Send så en skive eller et hjul af strålende intensivt blåt, der
ruller af sted på den gyldne sti, men som ikke passerer
gennem døren, men forbliver der, og skjuler døren for
synet.
e. Forestil dig, at du står foran den intensive blå skive, idet
du har gennemrejst den gyldne vej og dér mediterer over
de følgende ord:
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»Jeg er selv vejen, døren er jeg. Jeg er den gyldne sti og
i lyset af mit eget lys går jeg vejen. Jeg går ind gennem
døren. Jeg vender mig om og stråler.«
4. Du kan derefter udføre din egen meditation, dog må du undlade brug af enhver form for mantra og visualiseringsøvelser,
ud over dem jeg har anvist dig.
5. Intoner det hellige ord igen, idet du ånder det ud til verden fra
det stadium i din bevidsthed, som er det højest mulige for dig.
Forsøg at udføre denne meditation en gang om dagen i de kommende måneder, for den vil danne grundlag for den meditation,
som jeg senere kan give dig.
Januar 1935
BRODER FRA GAMLE DAGE:
Lad mig antyde det handlingsmønster, hvorved du bedst kan
blive til hjælp i denne gruppeaktivitet, og det er ved udvikling af
telepatisk kontakt. Det var på grund af denne latente evne hos
dig, at du oprindeligt blev bedt om at være medlem i denne
begyndergruppe af disciple. Selvom din karma og omstændigheder på daværende tidspunkt gjorde oprør mod at dette fandt sted
(og din handling var dengang helt korrekt), så udelukker det på
ingen måde din latente evne. Jeg påpeger dette, idet jeg kunne
ønske – hvis du vil – at du arbejder hen imod etablering af en
telepatisk forbindelse med gruppen, begyndende med D.H.B. og
D.A.O. Søg kontakt med dem ad denne vej, og omtal sagen for
dem. Gør du det, vil du kunne hjælpe til at etablere et gruppesamspil og en gruppeintegritet, som er et af hovedmålene for alle
discipelgrupper. Når alle grupper er dannet, vil et medlem fra
hver af grupperne blive valgt til at danne en anden gruppe, som
skal have til opgave at opretholde et gruppesamspil mellem
grupperne. Hvis du kan give fem minutter hver dag til at komme
i kontakt med disse to, så vil du opnå fremgang ved vejens ende.
Du vil formodentlig indse (da du er en første stråle sjæl), at du
kan præge deres sind langt lettere, end de kan præge dit, men din
femte stråle personlighed vil udligne noget af dette, fordi det er
lettere for dig at fungere på det mentale plan end på det astrale,
som følge af din strålepolarisering.
Fortsæt med åndedrætsøvelsen, som beskrevet i den sidste
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instruktion. Jeg har ikke i sinde at ændre noget i den. Du har kun
anvendt den i nogle måneder, og arbejdsrytmen må definitivt
etableres således, at den bliver mere automatisk, hvilket giver
frihed i tanken inden for arbejdets grænser. Jeg vil imidlertid
ændre dit meditationsomrids så det ser således ud:
1. Åndedrætsøvelse.
2. Intonering af AUM.
3. Se foran dit sinds øje, den samme tofløjede dør stående vidt
åben. Gennem den ser du en strålende sol af gyldent lys.
4. I stedet for at udsende skiver af farvet lys så forestil dig, at du
selv står foran denne åbne dør.
5. Sig derefter: »Må det guddommelige selvs energi inspirere
mig«, og mærk hvordan hele din natur belives af den åndelige
energi, der strømmer gennem den åbne dør ud over dig og
gennem dig.
6. Sig derefter: »Må sjælens lys lede«, og visualiser dette udstrømmende lys på din daglige vej. Bring de gruppeproblemer, som du skal løse, og dem, du står overfor, ind i dette lys,
og se dem og håndter dem der.
7. Afslut resten af invokationen, idet du fremsiger ordene med
hele din sjæls fulde styrke. Tilføj det mantra, som jeg gav dig
tidligere:
»Jeg er selv vejen, døren er jeg. Jeg er den gyldne sti, og
i lyset af mit eget lys går jeg vejen. Jeg går ind gennem
døren. Jeg vender mig om og udstråler lyset.«
8. Intoner AUM som før.
Min broder, lad ingen af personlighedens anliggender på nogen
måde forstyrre din ligevægt. Bevar derfor som tidligere den
indre stilhed, der vogter sjælens hemmeligheder, og den vej som
din sjæl har antydet – den vej som du bør gå. Ubundethed af
andres tanker, og vedvarende udstråling rummer hemmelighederne til din endelige frigørelse.
August 1935
MIN BRODER:
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Jeg søger at give dig en personlig opgave i forbindelse med mig,
som ikke vil blive let. Du har altid været interesseret i det indre
subjektive arbejde, som kunne kaldes for telepatisk clairvoyance.
Dette arbejde ville du have gjort, hvis det havde været muligt for
dig at arbejde med min først planlagte gruppe. Kunne du tænke
dig at samarbejde med mig i denne retning et stykke tid, min
broder? Jeg har i meditationen anbragt to symboler på »din
visions vej« (en formulering, som måske kun har ringe betydning for dig, men som ikke desto mindre legemliggør en eksisterende kendsgerning), som jeg søger at få dig til at kontakte,
som en øvelse i indre sensitivitet. Prøv om du kan forbinde dig
med dem og sæt ord på, hvad de står for. Dette arbejde vil være
en del af dit meditationsarbejde.
1. Opnå en følelse af indre ligevægt og ro, men bevar på samme
tid en positiv årvågenhed for etablering af en kontakt med
mig. Prøv at fornemme min aura og at stille ind på min gruppe, som du er en del af.
2. Registrer dernæst det, som synes at vise sig for dig, ethvert
ord, der er knyttet til den registrerede symbolske form, som
kan dukke op i din bevidsthed. Prøv at kontakte det første
symbol i de tre første måneder, og det andet i de sidste tre.
Skriv hver dag det ned, som du fornemmer, at du kontakter,
og sammenfat dine resultater. Vær ikke for utålmodig.
3. Intoner ordet OM tre gange. En gang for dine gruppebrødre,
dernæst for din nære familie og venner, og endelig for den
gruppe af studerende, som du skoler for mig. Erkend, at idet
du gør dette, sker der to ting: For det første beliver du dem,
og for det andet etablerer du forbindelser, hvorigennem du
kan nå dem, og gruppelivet kan strømme.
4. Sig mantraet for disciplens grad: »Må det guddommelige
selvs energi inspirere mig og sjælens lys lede. Må jeg blive
ledt fra mørke til lys, fra det uvirkelige til det virkelige, fra
død til udødelighed.«
5. Fortsæt med din meditation efter eget valg, men brug ikke
mere end ti minutter til den.
6. Derefter foretager du åndedrætsøvelsen som hidtil, men denne
gang til sidst i din meditation, for den vil sætte de energier i
bevægelse, som det er lykkedes for dig at kontakte.
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Det vil være indlysende for dig, at det, jeg prøver at etablere, er
en tættere forbindelse mellem dig og gruppen på de indre plan,
som jeg er brændpunkt for. Det søger jeg bestemt at bringe i
stand. Fortsæt med det i tanken og i dit åndelige liv i de næste
seks måneder, og integrer dig mere tæt og mere bevidst med min
gruppe på de indre plan. Dine meddisciple er en del af denne
gruppe. Bevar altid kendsgerningen om gruppen i din bevidsthed, også formålet med gruppetjeneste på nuværende tidspunkt,
og den hensigt, som bør være grundlaget for enhver discipels
livsmønster – at planen må tjenes.
Jeg har kun lidt mere at sige dig, men først og fremmest at jeg
inderligt ønsker, at du må opnå større frigørelse i liv og udtryk,
og at du må befri dig fra alle lænker, der måtte holde dig tilbage
fra et liv fyldt med kærlig tjeneste – jeg taler om indre tankevaner og ikke om ydre ansvar og kontakter.
Februar 1936
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg søger i dag at understrege nødvendigheden af at erkende og
genfortolke dit indre livsmønster, eller med andre ord, det indre
program, som din sjæl påtog sig at følge, da du første gang satte
dine fødder på det accepterede discipelskabs vej. Det gjorde du
for to-tre liv siden, og du har fulgt denne vej langsomt og med
forsigtighed. Der er imidlertid nu brug for en mere dynamisk
opfølgning af din sjæls hensigt og en klar afvisning af alle forhindringer, som for øjeblikket søger at hindre dine fremskridt.
Jeg vil henlede din opmærksomhed på, at jeg her ikke henviser
til ydre relationer og kontakter. De eksisterer og har deres berettigelse, og som du udmærket ved, så må alle rette forpligtelser
altid opfyldes af disciple. Jeg taler her om det indre aktive åndelige liv, som du i stigende grad bør udvikle, og om den dobbelte
aktivitet, som enhver discipel må følge på samme tid. Dette
dobbelte liv omfatter de indre relationers og de erkendte subjektive holdningers verden, men det omfatter også det ydre livs
tjeneste og de relationer, som du har påtaget dig som det fysiske
livs dharma. Det er en nødvendig forudsætning for at betræde
vejen, at der findes et klart syn på disse ydre relationer i verden
– fagmæssige aktiviteter, venskab, og familierelationer, og før
en discipel ser disse relationer i deres sande og rette proportio322
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ner, er hans sind hyppigt uroligt og hans tjeneste hæmmet. Jeg
giver dig her et vink. Enhver forbindelse, som man skaber på
jorden, indebærer ikke nødvendigvis genkendelse af en sjælsforbindelse. Vi skaber nye og friske forbindelser, og indleder nye
retninger for karma og for dharma. Noget af det første, som en
discipel må lære, er korrekt bedømmelse af den relative sjælsalder hos sine meddisciple. Han opdager hurtigt, at de har forskellig alder. Han lærer derefter at anerkende dem, hvis visdom og
kundskab overstiger hans egen, at samarbejde med dem, der står
sammen med ham på vejen, og at arbejde for dem, som han kan
hjælpe, men hvis evolutionære status ikke er den samme som
hans egen. Hans livs tilrettelagte mønster kan da antage definitive former, og han kan begynde at arbejde intelligent.
Du har brug for at studere disse punkter, idet du husker på at
sandhed og klart syn er af større værdi end blind loyalitet og
begrænset forståelse. Når du har forstået det, fører det til forøget
glæde og styrke i alle relationer. En korrekt sans for proportioner
indebærer ikke nødvendigvis kritik.
Jeg søger at ændre dit arbejde og din meditation væsentligt i
det næste halve år. Min hensigt hermed er dobbelt: Jeg ønsker at
se dig skabe en hurtigere samordning og en mere dynamisk
intensivering af stræben i dit liv. Din mentale polarisering er
god, og dit arbejde i verden hjælper dig meget i denne henseende. Dets integration med følelseslivet kunne være stærkere og
mere dynamisk, og det vil vi arbejde for i et stykke tid. For det
andet ønsker jeg, at du bliver mere sensitiv over for de kræfter,
som skulle strømme ind i verden i maj måned, hvis verdens disciple lever op til deres muligheder.
Fortsæt med åndedrætsøvelserne som hidtil, og mediter derefter som følger:
1. Fokuser bevidstheden så højt i hovedet som muligt.
2. Intoner OM tre gange uhørligt og med den skabende imaginations kraft,
a. Lad det fysiske legeme vie sig til sjælens tjeneste.
b. Træk dig endnu længere ind i det indre, mens du intonerer
OM og visualiserer den emotionelle natur, som strømmer
udefter i stræben efter tjeneste for menneskeheden.
c. Træk dig stadig højere og længere ind i det indre og vie
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sindets princip til tjeneste for planen.
3. Forsøg, idet du holder bevidstheden på dette høje plan, at
løfte din bevidsthed endnu højere og gennem en definitiv
viljeshandling, at se tre ting finde sted: Fuldstændig samordning, definitiv integration med personligheden og den dynamiske fokusering af din bevidsthed i sjælen.
4. Intoner dernæst ordet hørbart, men intoner det denne gang
som sjælen, der ånder lys, forståelse og kærlighed ind i den
ventende, opmærksomme og integrerede personlighed. Gør
dette som en dynamisk, hurtig og bevidst aktivitet.
5. Prøv nu som en sjæl at forbinde dig med dine meddisciple. Når
du har gjort dette, så prøv om du kan se det symbol, der stråler
ud fra panden hos hver af dem. Hvert symbol er forskelligt.
Forsøg at se disse symboler ved målbevidst at forbinde dig
med og udstrømme kærlighed til dine brødre. Noter hver dag
det symbol, der synes at være knyttet til dem.
6. Når du nu har gjort dette, så gentag hurtigt processen for
samordning givet under punkterne 1, 2 og 3, og gå tilbage i
det kontemplative stadium, idet du fastholder det så længe
som du kan. Forestil dig at du er sjælen, som den lever det
kontemplative liv i sin egen verden, og tilstræb i forbindelse
med de følgende månedlige temaer at se det, som sjælen ser
og ved.
Første måned.. . . . . . .
Anden måned. . . . . . .
Tredje måned. . . . . . .
Fjerde måned. . . . . . .
Femte måned.. . . . . . .

Kontemplationens væsen.
Integrationens nødvendighed.
Samordningens teknik.
Inspiration af personligheden.
Identifikation med det hierarkiske
arbejde.
Sjette måned. . . . . . . . Tjeneste for planen.
7. Indsæt her det mæglende arbejde, som du søger at udføre.
8. Intoner OM.
Som dit eget personlige arbejde vil jeg bede dig om at skrive et
afsnit, som vil udtrykke din højeste tænkning om de nævnte seks
temaer for kontemplation.
Min broder, jeg beder dig om at holde ud og ikke tabe modet,
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og spild ikke unødig tid med at spekulere over de resultater, der
er opnået. Du er ikke i en situation, hvor du med rette kan bedømme dit eget fremskridt. Fortsæt med at tjene og at arbejde,
og lad erkendelsen og dens resultater og virkninger komme
naturligt uden at forcere processen. Din sjæl er aktiv, og netop
nu er dens opmærksomhed koncentreret om sit redskab. Din
vibrations hastighed og din evne til tjeneste kan øges; og din
mulighed på dette tidspunkt er meget reel. Den fysiske hjerne er
endnu ikke i en tilstand, hvor den indre aktivitet kan registreres
nøjagtigt, men det betyder ikke, at denne aktivitet ikke er omfattende og korrekt. Følg mine forslag og hold dig i nær kontakt
med dine gruppebrødre, subjektivt og om muligt objektivt.

August 1936
MIN VEN FRA GAMMEL TID:
De forløbne seks måneder har du foretaget omstillinger i dit liv.
Medens du har opfyldt dine ydre forpligtelser i de forskellige
områder for livsudtryk, har du samtidig oplevet en frigørelse fra
de »trækkende hænder« blandt venner, forbindelser og andre.
Nødvendigheden af en indre frihed, som bevares intakt, er en
vigtig ting for dig, men du lærer hurtigt at frihed er en sindstilstand og ikke en betingelse for væren. Frygten for en isoleret
ensomhed har ofte plaget dig, og alligevel har du på samme tid
erkendt, at denne form for ensomhed ofte er disciplens tarv. Den
forøgede sensitivitet i en discipels legeme forårsager, at han
efterhånden bliver opmærksom på den sande verden af subtile
værdier.
Det, som du bliver forberedt til, er du vidende om. Derfor ved du
også, at dit vigtigste mål er en dybere tilknytning til menneskeheden, sideløbende med en mere subtil og mere udtalt og tydeligere
erkendt ubundethed. Jeg har i denne sidste sætning sammenfattet
dit umiddelbare problem, og jeg siger også til din opmuntring, at
du gør virkelige fremskridt mod dit mål.
En ting, min broder, jeg fornemmer, at du må nå til en mere
klar erkendelse af, at et liv er påkrævet, som mere fyldestgørende kommer til udtryk i ydre tjeneste, og det vil yderligere hjælpe
dig hen imod dit mål. Jeg kender umiddelbart dine problemer, og
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denne udvidelse af din ydre indflydelse (der udstråler fra et indre
kontrolleret center) og udviklingen af en større bredde af kontakter må ske langsomt. Men den kan og vil med sikkerhed komme,
hvis din hensigt og tanke er rettet mod disse mål. Efterhånden
som du bliver ældre, har du meget at give. Den visdom, som du
nødvendigvis har opnået i smertens og lidelsens ild, må blive
tilgængelig og brugt, efterhånden som lysets og glædens vej
åbner sig for dig. Jeg viser dig ingen illusioner om store arbejder, som skal udføres, og som du er guddommeligt forudbestemt
til. Det endelige store arbejde, udført fremgangsrigt, som bliver
alles lod, der når de store indvielser, vokser ud af en stadig
ekspanderende bevidsthed, en stadig decentralisering, der fremtræder som en konstant udadvendt barmhjertighed og forståelse
for behovene hos de små på livets vej, og en større erkendelse af
helhed. Lær derfor at omfatte flere mennesker i din daglige
tankes rækkevidde. Det er en god øvelse for disciplen. Lad din
indflydelse, der vælder frem fra et stabilt og strålende center,
gøre sig mere bemærket med hensyn til kontakt i stadig større
kredse. Grib enhver mulighed for et mere udvidet samspil med
andre liv, kontakt dem, hvor som helst det er dig muligt og opnå
på denne måde den flydende respons, som vil føre dig fremad på
en tidevandsbølge med en stadig rigere tjeneste.
Du er på det stadium, hvor du – hvis du vil – kan opnå en
højere og mere magtfuld rytme. Dens magt og dens vibration må
kunne mærkes uden for den hjemlige kreds og dit forhold til
dine gruppebrødre. Du må finde ud af, på hvilken måde denne
udvidelse af tjenesten efterhånden må finde sted. Jeg antyder
kun muligheden for dig. En ting kan jeg imidlertid fortælle dig,
og det er, at den vil komme gennem en uddybelse af dit meditationsliv, og ikke gennem en ydre søgen efter sådanne kontakter.
Den vil komme gennem udvikling af en sand åndelig forståelse,
som vil give den »magnetiske rytme« (som det esoterisk kaldes)
en sådan magtfuldhed i dit liv, at du ikke vil behøve at flytte fra,
hvor du bor, fordi de, som du kan hjælpe, vil komme til dig i
stadigt større antal. For dig vil den viede pen, den hengivne time,
den hurtighed, hvormed en mulighed gribes, et omhyggeligt
valgt ord og fornemmelsen af en sikkerhed, som du kan formidle
til andre, blive de hovedmetoder, som du vil anvende. Kan du
forstå værdien, for den besværede aspirant, ved at finde en
broder med en sådan evne til at hjælpe, som er baseret på en
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skolet tilbageholdenhed og en sikker viden.
Jeg føler mig tilskyndet til at lade din meditation forblive,
som den er, og kun ændre dens tema. Disse temaer overlader jeg
det til dig selv at finde frem til, idet du vælger dem ud af de
personlige ord, som jeg har givet dig. Brug de seks sentenser,
som du finder mest brugbare, og håndter dem som tanker omkring dig, som du vil bygge dit mentale og emotionelle liv på, i
løbet af de næste seks måneder.
Februar 1937
MIN BRODER:
Du lærer ubundethedens lektie hurtigt, og du kommer lidt efter
lidt fri af andres omklamrende hænder. Akkurat ligesom fjerde
indvielses store forsagelse bliver gjort mulig gennem de mange
livs mange mindre forsagelser gennemført bevidst, således fører
de mange handlinger af åndelig ubundethed i sidste ende til
afbrydelse af den sidste tråd, som derved indebærer død for alle
personlighedens bindinger. Da forbliver kun de relationer, som
er på sjælens plan. Det er din opgave at lære, at skelne mellem en
sådan åndelig ubundethed og denne påtvungne ubundethed, som
forekommer på den astrale bevidstheds højere plan. Disciplens
problem er at nå et stadium, hvor han ikke hindres eller holdes
tilbage af noget menneskeligt væsen og alligevel bevarer en
indstilling, hvor han ikke sårer nogen i denne tilbagetrækningsproces. De ydre personlighedskrav om binding er ofte så magtfulde, at deres larm og uro forhindrer, at vi bliver bevidst om den
gyldne tråd, som forbinder os med en anden sjæl. Ligeledes kan
overvurdering af en anden person virke som en virkelig forhindring. Lænkerne må brydes således, at de kun efterlader en gylden tråd mellem hver sjæl – en gylden tråd, som ikke kan briste.
Jeg vil på dette tidspunkt henlede din opmærksomhed på to
ting, og jeg vil bede dig arbejde med dem, indtil den næste
periode for kommunikation kommer.
Uddyb først og fremmest din evne til at udtrykke dig og begynd at skole andre gennem en mere definitiv ydre tjeneste. Du
har altid været i stand til at arbejde subjektivt med andre. Det har
været et af dine hovedaktiver i gruppearbejdet. Du er mentalt
magnetisk, og gennem et kontrolleret astrallegeme forstyrrer du
ikke dine emotioner med denne magnetiske indflydelse. Det er
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for dig en fast vane, som altid vil vare ved. Det er resultatet af
mange års refleksion og tankekontrol, samt (i dette liv) akademisk skoling. Prøv i resten af dit liv at blive magnetisk gennem
det skrevne ord, gennem identifikation med den, som du ønsker
at hjælpe, gennem dit sinds magnetiske kraft, forøget af din sjæl
og givet og udformet som skriftlig hjælp. Jeg søger din hjælp til
at skole aspiranter til at blive bevidste disciple. Giv denne hjælp,
og opnå derved den magnetiske brugbarhed, som i høj grad vil
øge din evne til at tjene.
For det andet vil det følgende okkulte budskab give dig,
såfremt du benytter din intuition, antydning af den næste åndelige opgave – én der hurtigt kan gennemføres, hvis den rette
forståelse er til stede, eller som kan læres gennem smerte og
vanskelighed, hvis en sådan forståelse mangler.
»Nøglen er fundet, og med hændernes kraft i lysets tjeneste, og med et hjerte, der banker af kærlighed, drejes nøglen. Døren åbner sig helt.
På hurtige fødder træder den, der skynder sig mod lyset,
ind ad døren. Derefter venter han. Han holder døren på
klem for dem, der følger efter, og således er han aktivt
ventende.
En stemme lyder: Min broder, luk døren, for enhver må
selv dreje nøglen med sine egne hænder, og enhver må
træde ind ad døren alene. Det strålende lys i herrens tempel
lyser ikke for alle på samme dag eller i den samme time.
Enhver kender sin time. Din time er nu.
Luk derfor døren, min broder. Husk, at de, der står
bagved dig véd ikke, at døren er blevet åbnet, eller at
døren er blevet lukket. De ænser den ikke. Slå dig til ro
med den tanke, min broder, og når du går ind ad døren, så
luk den omhyggeligt, og træd ind på det næste stadium på
den opadgående vej – alene, og dog ikke alene.«
Jeg vil ændre din meditation på dette tidspunkt, for gruppemeditation har til hensigt at overflødiggøre den individuelle meditation i de fleste tilfælde. Jeg vil give dig en kort øvelse, du kan
udføre, som kan hjælpe dig til at eksternalisere din magnetiske
kraft … Udfør denne øvelse hver dag med langsom og afmålt
tanke og uden hast og uden at se efter resultater. Resultater er
uundgåelige, hvis denne øvelse bliver udført fortrøstningsfuldt
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og rigtigt.
Gå ind i en nærmere relation med mig, min broder. Der er
ting, som jeg kan fortælle dig i meditationens høje øjeblikke og
ved tiden, når fuldmånen nærmer sig.
Det er alt, hvad jeg har at sige til dig nu.
September 1937
BRODER FRA GAMMEL TID:
I min discipelgruppe er der visse mennesker, som i særlig grad
er kaldet til at leve en sannyasins liv, det liv, der kendetegner
den, som – efter at have opfyldt sine forpligtelser med hensyn til
studium, som familieoverhoved, som familiemenneske eller som
forretningsmand – nu bliver kaldet til den livsholdning og den
orientering hen imod andre formål og mål, som vi teknisk kalder
mål for en sannyasin eller for den discipel, der underviser. I
gamle dage, forlod et sådant menneske sit hjem og sin forretning
og drog ud i verden, fulgte lysglimtet, søgte mesteren og underviste, hvor han kom frem. I dag i vor vestlige civilisation og
under den gryende indflydelse af den nye tidsalder, forbliver
kaldet det samme, men disciplen drager ikke ud eller forlader
sine familiære forpligtelser og ignorerer sin ydre brugbarhed.
Han bliver, hvor han er, og fortsætter med den ydre og fysiske
opfyldelse af pligt, men i det indre finder en stor forandring og
en definitiv nyorientering sted. Hans indstilling til livet og til
praktiske anliggender er fundamentalt ændret. Hele hans indre
livstendens bliver en planlagt tilbagetrækning. Han går gennem
det stadium på vejen, som Patanjali henviser til i Yoga Sutraerne, under betegnelsen »den rette abstraktion«. Det afviger noget
fra den proces, der kaldes »ubundethed«, idet denne proces eller
motiverede aktivitet primært anvendes på den astral-emotionelle
natur, på begærlivet, uanset, hvad disse bindinger eller begær
måtte være. Tilbagetrækning er en mental aktivitet. Det er en
holdning i sindet som først og fremmest påvirker hele personlighedens livsholdning. Det indebærer ikke kun begærnaturens
ubundethed af det, som er velkendt, ønsket og tilegnet gennem
lang tids vaner, men det indebærer også en fuldstændig omstilling af hele det lavere trefoldige menneske og en tilpasning til
sjælenes verden.
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ningsverdenen og familierelationer spiller deres rolle, og sætter
en sannyasin i stand til at »fortsætte på den opadgående vej, med
hjertet ubundet og frit«, mens han handler ret, gennem rette vaner
og ønsker, over for alle, hvis skæbne han deler. Din sjæl opfordrer dig nu til denne vanskelige opgave. Den udgør dit livs største
problem: At stå frit uanset omgivelserne. At arbejde i den subjektive verden og dog være aktiv i den ydre verden. At opnå virkelig
ubundethed, og alligevel yde alle det, som tilkommer dem. En
forståelse af dine stråletyper vil i høj grad kunne være til hjælp i
denne proces af frigørelse, afkald og endelig forsagelse.
Strålen for dit mentale legeme er femte stråle, og fordi det er
samme stråle som din personlighed, må du vogte dig omhyggeligt for mental krystallisering og en for stor indflydelse fra det
kritiske sind. Denne stråle giver dig evner på kundskabens
område, men det må afbalanceres ved udvikling af intuitionen.
Det giver dig evnen til at beherske dit valgte kundskabsområde,
men denne evne må afbalanceres af den samtidige beherskelse
af den verden, hvori kærlighed og visdom hersker.
Dit astrale legeme er på sjette stråle, men som i I.B.S.'s tilfælde, er dets hovedkvalitet hengivenhed og hengiven udholdenhed,
og ikke fanatisme. Denne energi er af umådelig værdi for dig,
fordi det forunderligt nok er din eneste forbindelse med den store
anden stråle for kærlighed i denne specielle inkarnation. Men den
er en stærk og magtfuld forbindelse.
Dit fysiske legeme styres af syvende stråle, og det er, som du
vil bemærke, også på linjen 1, 3, 5, 7. Dette er et punkt, som du
bør gennemtænke og reflektere over, for de samlede stråletendenser udgør et problem for dig, og din sjette stråle energi bidrager med den eneste afbalancerende faktor. Alligevel, min broder,
er du på mange måder vel afbalanceret. Jeg vil i denne forbindelse her give dig et vink, som også er til alle jer, som studerer
disse instruktioner. Strålen for personligheden i et foregående liv
efterlader bestemte tankevaner og aktivitetsvaner. Den har bygget visse uudslettelige tendenser ind i livsrytmen, som der ofte
kan mærkes en dyb taknemmelighed overfor. Det er tilfældet i
dit liv. I en foregående inkarnation var din personlighed på
anden stråle, der således gav dig en dyb forstående og kærlig
natur og en evne til at omfatte, som er et vigtigt aktiv. Det tjener
til at udligne de første stråle tendenser, som er så dominerende
i dette specielle liv. Det er vanskeligt for den discipel, som ikke
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ser hele billedet, og som kun kender kvaliteten af det nuværende
liv og dets naturlige tendenser (som følge af stråle indflydelse),
at bedømme sig selv rigtigt.
Dine stråler er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Den egoiske stråle.. . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . .
Det mentale legemes stråle. . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . .

Første stråle for vilje eller magt.
Femte stråle for konkret viden.
Femte stråle for konkret viden.
Sjette stråle for hengivenhed.
Syvende stråle for ceremoniel magi.

Februar 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
Denne gruppe nærmer sig den tid, hvor den skulle begynde at
arbejde regelmæssigt med problemet opløsning af verdens
blændværk. Det vil den kun kunne gøre med succes, for så vidt
de enkelte medlemmer har gjort sig fri af deres personlige
blændværk. I disse instruktioner, har jeg påpeget, at du er en af
dem i gruppen, som er noget mere fri fra blændværkets forblindende virkninger end hovedparten. Jeg vil bede dig om at bevare
denne tilstand for at hjælpe gruppen og som en gruppetjeneste.
Når det bliver muligt at udføre dette verdensarbejde (naturligvis
bag kulisserne), må der ske en styrkelse af holdningen hos gruppemedlemmerne i relation til dette problem i deres egne liv, for
det vil blive tilstedeværelsen af personlige blændværk hos gruppens medlemmer – når de nærmer sig problemet med at håndtere
verdens blændværk – der vil lukke blændværk ind, hvis ikke der
er den »positive fasthed« til stede – om jeg så må sige.
Det er farligt arbejde, min broder, og jeg nævner det for dig
her, fordi dit sinds femte stråle kvalitet kan tjene et nyttigt gruppeformål. Du er i en position, hvor du kan bygge en beskyttende
mur (men ikke en adskillende barriere) omkring gruppen som en
helhed. Det er til denne aktivitet jeg opfordrer dig nu. Du kan
begynde at berede vejen for gruppeaktivitet. Jeg giver dig derfor
en meditation, der har denne tjenestehensigt, og jeg vil bede dig
om at udføre den i de næste seks måneder. Den vil styrke din
femte stråle kvalitet, som er viden, og som, når den er til stede,
kan bringe oplysning. Det er den evne som tillader det menneske, der besidder den, at stå fast vedvarende i lyset, at bero i ren
væren og at blive den sande iagttager. Disse evner til stadighed
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at kunne reflektere lys, til centralisering af selvet, og til den rette
iagttagelse har afgørende betydning for denne gruppe. De må
udvikles som gruppekvaliteter, hvis det planlagte arbejde skal
gennemføres uden risiko. Du har i høj grad bidraget til fremkaldelse af disse gruppeholdninger, og gennem deres intensivering
i dit eget liv kan du fremme deres vækst i andres liv. I et brev
der blev skrevet til dig for et års tid siden, vil du finde en anden
grund til, hvorfor du har denne særlige tjeneste at yde i denne
retning. Vil du læse dette brev igen?
Noget af det, som jeg har forsøgt at opnå med disciplene i
denne gruppe, er at give dem en forståelse af deres personlige
problemer ved at fortælle dem, hvilke stråler de overvejende
arbejder med, for at hjælpe dem til at indordne det lavere menneske under det åndelige menneske. Du ville have megen gavn af
at studere femte stråle og assimilere så meget, som det er dig
muligt, af det stof om denne stråle, der findes i mine bøger. Det
ville være nyttigt, hvis de studerende ville samle alle informationer om deres to hovedstråler, med henblik på, at arbejde praktisk
med sig selv. Det er for dig yderst værdifuldt, for både din personligheds stråle og sindets stråle er på femte kraftlinje. Du har
som følge deraf et reelt problem i forbindelse med dig selv, og
på samme tid et reelt aktiv i forbindelse med gruppen. Du kan
hjælpe dem ved at opnå den nødvendige gruppeligevægt i det
arbejde, som skal udføres.
Den gamle kommentar bruger følgende ord om arbejdet for
dem, hvis dharma det er at opløse verdens blændværk:
»De kommer og står. I midten af hvirvlende former –
nogle smukke og andre grusomme og desperate – står de
fast. De ser ikke her eller der, men med deres ansigter
vendt mod lyset står de fast. Således strømmer rent lys
gennem deres sind for at opløse tågerne.
De kommer og hviler. De ophører med deres ydre arbejde, holder en pause for at udføre et andet arbejde. I deres
hjerter er fred. De løber ikke hid eller did, men danner et
sted af fred og ro. Det som på overfladen tilslører og skjuler det virkelige, begynder at forsvinde, og fra de hvilende
hjerter projiceres en stråle af opløsende kraft, som blandes
med det strålende lys, og da forsvinder tågerne fra menneskets skabelse.
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De kommer og de iagttager. De ejer visionens øje. Ligeledes besidder de øjet for den rette styring af den nødvendige kraft. De ser verdens blændværk, og idet de ser, bemærker de bag det alt det sande, det smukke, det virkelige.
Således kommer gennem buddhi's øje kraften til at fordrive alle de tilslørende, hvirvlende blændværk fra den forblindede verden.
De står fast, de hviler, de iagttager. Således er deres liv
og således den tjeneste, som de yder til menneskenes verden.«
Jeg vil give dig disse linjer til nøje eftertanke. De formidler ikke
blot området for din tjeneste, men også den ønskede indstilling
til dit personlige liv. De fleste mennesker har mange former for
blændværk i deres liv, og forbinder sig let med verdens blændværk. Du har kun et reelt punkt for blændværk i dit liv, og du
bliver ikke let grebet af blændværk. Kunne du blot klart se det
svage punkt i dit astrale liv, baseret på hengivenhed og idealistisk fortolkning, så ville du arbejde med større styrke og i
større frihed.
Med hensyn til dit meditationsarbejde, så fortsæt som før,
men når du har afsluttet arbejdet med at bygge symboler og har
intoneret OM tre gange, så tag følgende som dine sædtanker og
mediter derover:
1. Evne til at stå i det lys, der fører til den rette refleksion af
lyset.
2. Evne til at stå i åndelig væren, for at kunne fokusere sjælen
inden for det valgte tjenesteområde.
3. Evne til at opnå den rette iagttagelse for korrekt at kunne se
det, som skal gøres.
Udfør denne meditation med bevidstheden fokuseret i dit femte
stråle sind, men med din opmærksomhed vendt imod den astrale
verden, som din gruppe planlægger at arbejde med. Det vil i
begyndelsen kunne intensivere dit eget blændværk, og for at
beskytte dig mod dette, må du udvise årvågenhed. Der vil komme meget godt ud af det, hvis du vil indtage en klar og varig
afstandtagen eller frigørelse fra dit blændværk (hvis du ved,
hvad det er og målbevidst ser det i øjnene). Muligheden herfor
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kan opstå i løbet af de kommende uger. Jeg spørger mig om du
vil se denne mulighed, min broder, og besidde den åndelige
selvstændighed til at gribe den.
Jeg beder om din hjælp i dette forberedende arbejde, og vil
også bede dig om at sætte dig i forbindelse med L.U.T., som
også udfører et arbejde for mig i en helt anden retning. Til afslutning vil jeg gøre opmærksom på, at:
1. Din sjælsenergi finder normalt udtryk gennem dit femte stråle
sind, og det er klogt, hvis du forbinder dette med mine tidligere kommentarer om denne sag.
2. Din personlighedskraft er fokuseret i din syvende stråle hjerne.
September 1938
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Du er nu kommet tilbage til din egen gruppe, til den som du
oprindeligt blev knyttet til, og det er jeg glad for, selvom jeg
sammen med jer alle beklager årsagen. Det blændværk, som
R.V.B. er involveret i, er tykt og for øjeblikket uigennemtrængeligt, men den primære årsag, til at han forlader hele sit ansvarsområde, sine gruppebrødre og sin post, har været nødvendigheden af visse personlighedsjusteringer og korrigering af en alvorlig fejl, han begik for to liv tilbage. Når han har afviklet sin
karma og har opnået frigørelse fra en belastning, som har trælbundet ham, så vil han igen fortsætte på sin vej. I mellemtiden
vil hans meddisciple stå bag ham, tavse og trofaste, og lade ham
stå helt fri og dog være rede til, når den virkelige frihed kommer,
at genoptage de ydre såvel som de indre relationer.
Der er ikke meget, du skal gøre for at kunne genoptage gruppearbejdet, for du har allerede i nogen tid været interesseret i
telepatisk arbejde og du begynder at arbejde med gruppen på et
tidspunkt, hvor den går ind i et nyt projekt. Der er ingen gammel
teknik, som skal mestres, kun en ny, som skal indlæres – i fællesskab.
Du selv har en strålekombination, der er meget lig R.S.U.'s,
men som følge af dit sjette stråle astrallegeme er personlighedens
tilstand stabil. Der er, som du ved en overvægt af vilje-mental
aktivitet i dig, men et magtfuldt og veludviklet astrallegeme har
334

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

sat dig i stand til at udtrykke den kærlighedsnatur, som du bragte
til et forholdsvis højt udviklingsniveau i et foregående liv. Dette
liv har for dig været afbalancerende, og når du igen vender tilbage, skulle det være med en anden stråle personlighed, fordi ændringer i dette livs udtryk kombineret med det foregående liv
skulle udvirke fremkaldelsen af en anden stråle personlighed,
intelligent afbalanceret.
Jeg vil imidlertid gøre dig opmærksom på det problem, som
du vil møde, når du har en direkte kontakt mellem en første
stråle sjæl, en femte stråle personlighed, et femte stråle mentallegeme og en syvende stråle hjerne. Dette fører til et intelligent
højt kvalificeret arbejde i din valgte profession, men det ophæver intuitionens frie spil. Denne sidstnævnte bliver alligevel
hjulpet af det faktum, at på dette tidspunkt er din sjæl fokuseret
i astrallegemet og hjælper derfor i høj grad dens udtryk ved at
give dig emotionel styrke (hvis du ønsker at bruge den), og
sætter dig i stand til at frigøre megen magnetisk kraft – igen,
hvis du ønsker det, hvilket er sjældent. Årsagen hertil er, at
gennem din klare sjælskontakt har du en tilbøjelighed til at
udtrykke første stråles særlige kvalitet, som er ensomhed, isolation (ikke separatisme for dit vedkommende, min broder, for det
er ikke en af dine brister), evnen til at stå alene og urokkelig. Din
personlighed, som du måske har gættet, finder sit brændpunkt i
det mentale legeme. Der findes der en let vej for fusion.
I resten af dit liv burde du stræbe efter at ændre personlighedens fokusering til det astrale legeme, og derved fremkalde en
fylde af kærlighed i dit livsudtryk, magtfuldt og intelligent
udtrykt. Det vil også bevirke en tættere fusion eller sammensmeltning mellem din sjæl og personligheden.
Den eneste meditationsøvelse, jeg vil give dig lige nu, er én,
som vil fremme denne fusion og frigøre dit livs magnetiske
kvalitet. Du vil have nok at gøre med at forene din aspiration, dit
livsindhold og intelligente bevidsthed med din gruppe, samt at
beherske det nye arbejdes teknik, som de også er ved at lære.
Udfør denne korte visualiseringsøvelse i bevidstheden, før
gruppearbejdet og meditationen.
1. Intoner OM som en personlighed. Gør dette på det højeste
mentale stadium, idet du samtidig hæver din aspiration med
sindet til sjælen.
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2. Intoner OM som den sjæl, der ånder viljen til kærlighed ud til
alle væsener og standser dets nedstigning til det astrale legeme. Gør dette gennem en viljeshandling og brug den skabende forestillingsevne.
3. Mens du således har vitaliseret astrallegemet og forestillet dig
fusion af sjæl, personlighed og astral kraft, led da denne
tredelte strøm af energi til hjertecentret, idet du, om jeg så må
sige, skynder på den.
Hvis du vil gøre dette regelmæssigt og intelligent hver dag med
styrke bag arbejdet, vil du meget snart bemærke resultater, og
de, der er forbundet med dig, vil helt sikkert se dem.
Min urokkelige forståelse og kærlighed er din, min broder.
BEMÆRKNING: Denne discipel samarbejder stadigvæk aktivt
med Tibetaneren.
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Til S.C.P.
November 1931
MIN BRODER:
Jeg vil sige dig på kryptisk vis: Studer betydningen af flammen
og vægen og gør dig klart, at der nødvendigvis må være en væge
for at en flamme kan opstå. Gør din meditation klar, og dernæst
må du forankre dig på jorden gennem visse specifikke aktiviteter, og bringe dem til afslutning. Lad din tjeneste blive gruppetjeneste og ikke så meget individuelt arbejde som hidtil, og husk
på, at evnen til meditation og evnen til at bringe den vitale energi
igennem, som får ting til at være (dette kan du), medfører øget
ubundethed fra det fysiske plans realiteter. Det kan også føre til
afbrydelse af lavere kontakter, hvis da ikke energierne føres helt
ned til det jordiske plans hændelser og der udvirker en parallel
handling. Denne evne »til at bringe igennem« begyndte du at
demonstrere sidste forår. Det bør fortsætte.
Før din tanke under meditation til strubecentret bag halsen og
vitaliser hver dag dette center således at det skabende arbejde
fortsættes, og du fortsat kan få ting til at være. Lektionen om
væren er ikke aktuel for dig i øjeblikket, men det er derimod
lektionen om uselvisk handling på det fysiske plan. Gå videre
med det almindelige rutinearbejde, som jeg har skitseret det for
disse medlemmer af min ashram, og lad din åndelige dagbog
indtage talens plads for dit vedkommende. Styrk det fysiske
legeme og lær ikke at påtage dig de forpligtelser, som andre kan
håndtere lige så godt som du.
I dit meditationsarbejde har du stillet spørgsmålet: Hvad
hindrer det, som kan ofres? Er det ikke således, min broder? Jeg
svarer: Overdreven analyse af andres reaktioner på, hvad du
siger og gør, og en overdreven fokusering af din opmærksomhed
på resultaterne af, hvad du siger. Du kender dit tjenesteområde;
derfor tjen. Du kender dine grupperelationer i dette liv; sørg for
at du har relationer.
Du har ikke klarhed over de hindringer, som findes i din
personlighed. Det er delvis fordi dit kendskab til personlighedens mekanisme er mindre end hos hovedparten af mine disciple, fordi du har begrænset akademisk viden. Undgå det
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blændværk, der skyldes erkendelse af et rent motiv – og det har
du. Din hjerne og din sjæl er tæt forbundet. Et højt forfinet
astrallegeme bevirker ofte en forvrængning, for så vidt dit syn på
karakter er involveret. Hvor mesterens arbejde og dit eget tjenesteområde er i søgelyset, ser du klart og sandt. Hvor det vedrører
dig selv, er synet ikke så klart, dog ville en nøje selvanalyse føre
dig ud i sygelig selvoptagethed. I fuldstændig selvforglemmelse,
kend derfor dig selv og tjen. Forhold dig i ro over for din personlighed. Tænk over disse kryptiske ord eller formuleringer, for
de rummer sandheden for dig.
Juni 1933
Jeg vil sige til dig, min broder, at de instruktioner, som jeg gav
dig sidste gang, stadigvæk rummer den belæring, der er nødvendig for dig – en belæring, som når den bliver fulgt fører til erkendelse. Jeg har i dag kun lidt at tilføje. Vil du igen og med et
oplyst hjerte læse det, som jeg der har sagt? Dine fremskridt på
vejen og din evne til at tage himlen med storm er meget reel, og
nøglerne til din indtræden ligger inden for din rækkevidde. Men
denne evne fører sit eget problem med sig og sin egen løsning.
Kun én vigtig ting står i vejen for et liv i fuldkommen brugbarhed, og det er kvaliteten af din personligheds sjette stråle. Det er,
som du ved strålen for hengivenhed, for en fanatisk idealisme,
for unødig betoning, og denne stråle har, når den betinger personligheden, en tendens til at forårsage mange vanskeligheder.
Det mindre lys fra den mindre stråle (som i sig selv er guddommelig) kan udelukke din sjæls stærke udstråling. Studér alt, hvad
du kan finde om den sjette stråles natur. Dit udviklingstrin nødvendiggør en stærk personlighed, som du må forstå, hvis du skal
blive til størst mulig nytte i mit arbejde. Følg anvisningerne, min
broder. Du kan blive brugt, og når det mindre lys er dæmpet, vil
kvaliteterne fra din sjæls første stråle i stigende grad vende sig
mod arbejdet med oplyst opbygning med hjælp fra andre sjæle.
Der er meget som skal nås, hvis Hierarkiets arbejde skal gå
fremad som ønsket …
Dit arbejde i min gruppe kender du. Det er dobbelt, og det ved
du også. Du kan stå i gruppen som legemliggørelsen af dynamisk energi, der, som jeg tidligere fortalte dig, får ting til at
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være. Du kan også stå som en solid støtte og lade din kærligheds
styrke strømme igennem dig.
Sig dagligt de følgende ord så ofte du ønsker og føler dig
tilskyndet til det:
»Den kraft jeg er i forbindelse med og er, den kraft giver
jeg. Det centrale lys når jeg ofte, jeg går frem på den oplyste vej for at kunne bringe lys til dem, der behøver dette
lys. Jeg søger at gå menneskenes veje som lys og kærlighed og kraft. Min styrke og kraft kommer fra det hemmelige sted og meget ved jeg. Jeg lever for andre og må lære at
fortabe mig selv i dem.«
Juni 1934
MIN BRODER:
For dig kommer der nu nogle måneder med indre konsolidering.
Du har højnet din vibration, siden jeg sidst underviste dig, og har
lært og erkendt meget af, hvad den indre virkeligheds vej betyder. Sådanne cykler af erkendelse må uundgåeligt blive fulgt af
perioder med rolig afbalanceret vækst og assimilering. I løbet af
disse måneder vil de høje øjeblikke måske høre op, og arbejdet
vil fortsætte uden erkendte spændinger og som følge deraf uden
øjeblikke af overvældende betydning. Det er lykkeligvis tilfældet. En ubrudt række af åndelig oplysning og uformindskede
forsøg på at stille ind på høje kontakter ville i sidste ende sløve
redskabet, således at de ægte erkendelser ville tone bort. Tænk
over det, min broder, og vær taknemmelig for de kommende
dage med pligter, med rolig levevis, vedvarende orientering mod
lyset, med stille forbindelse med din sjæl, med studier og med
tanker. De er af lige så stor værdi og reel brugbarhed som selv
de timer, hvor nærværelsens teknik trådte ind i din bevidsthed.
Disse dage fører frem til den tid, hvor teknikken erstattes af
nærværelsen.
Dit livs flammende kraft er nu ensidigt rettet imod dit mål.
Intet kan få dig til at bryde af. Din dynamiske stræben efter
brugbarhed i tjeneste er tegn på energier, som er blevet ledet til
ønsket eller viljen til tjeneste. Kan jeg gøre det klart for dig, min
broder, at disse energier nu må anvendes på anden måde, og den
dynamiske vilje må erstatte dynamisk længsel. Du blander ofte
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de to sammen. Det er sjælens vilje, som må aktiveres for gruppens mål, og ikke viljen og aspirationen hos en højt udviklet og
viet personlighed. Tænk over det, for dets accept og erkendelse
vil åbne en dør for dig, som hidtil har været lukket.
Januar 1935
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg kan fortælle dig, at noget af det klogeste og mest lærerige,
du nogensinde har gjort, er at oprette denne gruppe, som du nu
instruerer og underviser. Husk på, at din funktion som lærer på
ingen måde ligner den, der findes hos dem, der er på anden stråle
for kærlighed-visdom. Det er ikke læreraspektet, men det vækkende aspekt, som i første række er dit. Gruppen samles angiveligt til undervisning, og du giver den, hvad den behøver, men din
primære funktion er at oplade gruppemedlemmerne med dynamisk energi. Gennem din sjæls styrke må du vække deres sjæle
til uselvisk aktivitet. Du kan berøre dem dynamisk, og derefter
vil deres orientering aldrig igen blive rent personlig. Opgaven
med at nyorientere mennesker kan blive din. Nogle mennesker
arbejder med grupper, og gennem deres altomfattende aura og
deres sjæles magtfuldhed leder de mange mennesker frem til en
højere stræbende indstilling og ind i et dybere åndeligt tidevand.
Andre har til opgave, at finde fremskredne mænd og kvinder i
verden, de få som står ved discipelskabets port – men i blinde,
de ved ikke, hvor de er. Derpå kalder de ved deres dynamiske
sjæls magtfuldhed sjælen, der er fanget i disse ventende personligheder, til levende aktivitet. Sådan er din opgave, at undervise
og belive.
Og hvad, min broder, skal blive grundtonen i de kommende
måneder for dig? Hvad skal de ord blive, som jeg giver dig, som
skal lede din personlighed indtil den kommende Wesakfest i maj
måned? Jeg er fristet til at give dig disse få ord af praktisk betydning. De er: imødekommende kærlig velvilje. Disse kvaliteter,
imødekommenhed og kærlig velvilje, markerer det overfladiske
(okkult forstået) ydre udtryk for sjælen, og for et første stråle
menneske er de altid vanskelige at håndtere. Behovet for disse
kvaliteter er hyppigt ikke erkendt, ej heller anses de som værende nødvendige. Første stråle mennesket ved hyppigt ikke, at han
mangler dem. Den indre dynamiske og erkendte godhed hos en
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første stråle discipel kan spoleres af hastværk og en ydre hurtighed i tale og indstilling. Så sikker er et første stråle menneske på
sin essentielle velvilje og kærlighed (og med rette), at han bedømmer andre mennesker som sig selv. Den indre retlinede
holdning og den indre kærlighed betyder mere for ham end det
ydre udtryk. Men mindre udviklede mennesker, og de der findes
på andre stråler, har en tilbøjelighed til at misforstå det. Styrken
i dit arbejde er så reel, og de muligheder, der åbner sig for dig,
er så store, at hvis du hertil føjer en imødekommende indstilling
af kærlig velvilje, så kan du bruges meget. Tænk over det, min
broder fra gammel tid.
Jeg ændrer ikke din meditation og vil bede dig om at bibeholde den indtil maj måned. Dette er for dig en forberedende periode, hvori din sjæls kvaliteter må smeltes sammen med personligheden. I 1936 og i særdeleshed i 1937, hvis planerne udføres
som ønsket, og du går fremad på vejen, så vil mulighedens dør
stå endnu mere åben. Disse ord må du selv tolke. Symbolsk siger
jeg til dig:
»Døren foran dig har to fløje. En er nu vidt åben. Den
anden står på klem. Kærlighed alene kan åbne den, der står
på klem. Den anden åbnede sig ved viljens kraft – denne
på kærlighedens tiltrækning. Bagved denne dør står en
nærværelse, der skjuler en anden dør, som åbner op for et
område med ny tjeneste.«
Jeg kan ikke stærkt nok indprente dig to ting, min broder: Først,
at dit arbejde i den nærmeste fremtid foregår med tre personer …
Det ved du allerede. For det andet, tag vare på dit helbred, og tag
ikke mere på dine skuldre end dine kræfter kan klare. Hvil mere.
De glødende flammer fra den indre kærlighed og stræben brænder ofte det fysiske vehikel for voldsomt. Fortsæt til større arbejde og lev med glæde den kærlige tjenestes liv.
Juli 1935
MIN BRODER:
Tonen i min undervisning til dig denne gang kan bedst sammenfattes ved det stærke påbud, at praktisere sandhed til alle tider.
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den på det fysiske plan at give udtryk for den imødekommende
kærlige velvilje, som første stråle disciple altid har brug for at
udvikle. Det har du forsøgt at gøre med udpræget succes. Praktisering af disse kvaliteter vil udvide dit anvendelsesområde, idet
der med tiden intet vil være i din ydre påvirkning af andre mennesker, som vil støde dem bort fra dig. I stedet for vil du magnetisk trække dem til det center, hvor mestrene findes.
Jeg henleder nu din opmærksomhed på nødvendigheden af
den krystalklare sanddruhed og den præcise nøjagtighed, som i
stigende grad vil frigøre dig fra det lavere selvs fængsel. Mennesker, der arbejder, som du kunne arbejde, på udpræget abstrakte
eksistensniveauer, har vanskeligt ved at udtrykke sandheden
præcist. De mangler, om jeg så må sige, evnen til at bringe det
igennem til formen, der kan bygge det konkrete hylster, som kan
udtrykke ideen præcist. Det er også en markant mangel hos dig.
Du har ofte sagt, har du ikke, hvor vanskeligt du finder det at
iklæde i ord de ideer, du kontakter og det område af viden, hvor
du – i høje øjeblikke – befinder dig. Denne manglende evne til
at udtrykke åndelige ideer med de rette ord har nødvendigvis sin
modpart i din personligheds begrænsninger. Henrykkelsen over
den guddommelige viden, som du til tider kender og ikke formår
at give det rette udtryk i ord, finder sin uundgåelige genpart i det
daglige livs overdrevne detaljer, når denne viden gengives. Der
er altid en tilbøjelighed til at føre henrykkelsen (kendt på abstrakte niveauer) ind i det konkrete liv på det fysiske plan. Efterhånden som den trappes ned, overstimulerer den andre og lavere
aspekter af naturen og bevæger sig derfor længere og længere
væk fra sandheden.
Broder fra gammel tid, genoptag i løbet af det kommende år
den opgave nøje at iagttage enhver udtalelse, der fremsættes, og
enhver holdning, der antages, for at eliminere alle tilbøjeligheder
til emotionel forvanskning. Men lad dig ikke overvælde eller
skuffe af nogen af de opdagelser om din lavere natur, som du
måtte gøre. Skulle du opdage unøjagtigheder i forbindelse med
de indtryk, som påvirker det lavere menneske, så husk på, at
denne unøjagtighed skyldes to ting: For det første din evne til at
arbejde på abstrakte niveauer, som indebærer erkendelse af
henrykkelse. Det beror på det lavere menneske og tilskynder
ham til at overbetone alle detaljer og til at overdrive det almindelige og det normale og at gøre det usædvanligt og sjældent. For
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det andet din iboende ydmyghed, som fremkaldte en tendens hos
dig til konstant at forvisse dig om, at du er på vejen, og at alt,
hvad du gør, er i overensstemmelse med sjælens hensigt. Blændværkets verden, som er den forvrængede genspejling af inspirationens verden (det intuitive buddhiske plan), fanger dig så, og
sandheden med dens klare konturer og nøjagtige detaljer forsvinder i illusionens tåger. Da synes alle genstande for beundring og
alle anliggender at tårne sig op, og at tillægges for stor betydning
og for stor interesse. For de fleste synes det modsatte at være
tilfældet, at alting synes mindre betydningsfuldt efterhånden og
at det tillægges mindre betydning. For at undgå »overdrivelse«
beder jeg dig derfor om nøje at våge over hvilke ord og beskrivelser du anvender.
Denne selvpålagte agtpågivenhed over for virkelig nøjagtighed må blive din strengeste disciplin i løbet af det næste år, og
når den er fremgangsrigt gennemført, vil du se, at du vandrer i
en mere klar verden og opdage, at du markant vil have øget din
evne til at tjene. Denne manglende evne til at skabe et sandt
billede af tingene, som de er, og at fremstille kendsgerninger,
som de virkelig er, har modvirket din evne til at materialisere
det, som er ønsket på det fysiske plan, og har forårsaget megen
bekymring og uro i sindet. Dit ønske om at hjælpe har været
brændende, og din evne til at materialisere det, som der er behov
for, har forekommet dig utilstrækkelig og ofte nytteløs. Du har
tilskrevet denne manglende evne den kendsgerning, at du måske
har haft brug for at lære tålmodighed. Men det er ikke en lektie,
som du har brug for at lære, min broder. Dit svage punkt har
været din manglende evne til at bringe visionen nøjagtigt igennem. For at gøre dette må du lære at praktisere nøjagtighed i
daglig tanke og tale.
Hver fuldmåneperiode må du, før du bringer dig i kontakt
med de åndelige realiteters verden, som du er blevet instrueret
om, kontrollere dine fremskridt i den måned, det drejer sig om,
idet du husker på, at de første tegn på succes vil tage form af en
erkendelse af en hidtil ikke erkendt manglende evne til nøjagtigt
at overføre indtryk mundtligt. Det er så lidt, du skal gøre (relativt set) for i større grad at blive en rensende flamme, at jeg
mindeligt beder dig om at gøre det, der er nødvendigt.
Lad din meditation tage mere og mere form af kontemplation.
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ge i kontemplation, må du opnå en indstilling af mild urokkelig
intensitet og ikke udvikle den magtfulde dynamiske intensitet,
som altid påtvinger hjernecellerne en belastning. Dit arbejde må
følge to retninger:
1. Arbejd på kontemplative plan, hvor du fungerer som sjæl på
dens egne abstrakte plan.
2. Bring, fra disse plan, ideer og metoder igennem til det arbejde, som skal materialiseres på det fysiske plan. Derfor opstår
nødvendigheden af den rette tale og udvikling af den rette
opfattelse og den rette nøjagtighed. Når nøjagtighedens vane
er indarbejdet, vil iklædning af ideer i den passende og sande
form komme mere naturligt.

Januar 1936
BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg har ikke meget at sige til dig på dette tidspunkt. Efter Wesakfesten kan de nødvendige ændringer i arbejdet foretages, hvis
du og andre i min discipelgruppe er berettiget til øget åndelig
opmærksomhed. Jeg ønsker imidlertid at lade dig vide, at dine
reelle indre fremskridt er blevet bemærket. Du er trådt ind i et
mere klart lys, og som følge af de fremskridt, kan du påtage dig
et større ansvar i fremtiden, forudsat at du bevarer det allerede
indvundne og intet mister af det, som er blevet dig åbenbaret.
Det er ingen let opgave, som du og alle disciple har sat sig for i
denne tid. Opgaven er at stå ved de problemer, som den enkelte
selv har skabt, og det indebærer at se sit liv klart og sandt såvel
som sine omgivelser, sine karakteregenskaber og sit ansvar. Det
er et vanskeligt forehavende med åbne øjne at håndtere det
lavere selv, at se livet og selvet, som det virkelig er, og at værne
om visionens kostbare juvel. Din evne hertil gør sig gældende i
stigende grad, du skal vide, at jeg er opmærksom på din indsats
og din øgede fremgang.
Helt præcist beder jeg dig om at studere og derved udføre
noget krævende mentalt arbejde. Det vil i høj grad berige dig.
Hvis du vil følge mine instruktioner vedrørende studium som
antydet i det arbejde, som jeg anviste min gruppe (som du er
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med i sammen med de andre), så vil det være tilstrækkeligt til at
give dig den nødvendige mentale stimulering. Manifestationen
af intuitiv opfattelse på det fysiske plan bliver fremmet meget af
arbejdet med at læse, at forstå og derefter at udtrykke denne
forståelse i ord. Det er aldrig nogen let opgave for den af naturen
intuitive, som du er, men den vil bringe store belønninger.
Stå dine meddisciple bi med fornyet styrke og indre erkendelse af kilderne til kraft i dette år. Det er den stærke indre beherskelse af dit sande selv, som jeg appellerer til. Dette, min broder,
er et kriseår, og derfor et år med intens belastning for alle disciple i verden. De vil have brug for al den styrke, som de kan få,
og følelsen af urokkelig tillid, der kommer af den viden, at der
findes nogle, som står fast, som besidder stor kærlighed, og som
hjælper utrætteligt. Giv denne form for hjælp, for det kan I alle.
I stilhed og i tillid og i en voksende indre erkendelse – der må
jeres styrke ligge og tillige styrken hos hvert enkelt medlem i
min discipelgruppe.
Juni 1936
MIN BRODER:
I går nu ind i en ny cyklus, som det er tilfældet for alle i min
gruppe, og det er I blevet forberedt til, og I har fortjent det.
Verden går ind i en ny cyklus ved dette års slutning, men gør det
ubevidst. Disciple går ind i nye cykler eller rettere registrerer
deres virkninger før end resten af menneskeheden, fordi deres
sind i nogen grad er vækket og kan nå til subjektiv erkendelse på
et tidligere tidspunkt. Det er et punkt, som må huskes, og et som
har en klar relation til videnskaben om forudanelse.
Det har været mit ønske at anvise jer højere og mere esoteriske meditationer, men tiden er endnu ikke inde. Det vil afhænge
af to forhold:
1. Omfanget af den gruppeintegration, som denne skare disciple
i min ashram kan magte at gennemføre.
2. Den individuelle discipels evne til at decentralisere sig selv.
Denne decentralisering er en hovedopgave for dig, ligesom det
er for en anden af mine disciple, der arbejder med det samme
problem, men fra en helt anden vinkel. Det kunne være interesKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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sant, for jer begge, at hjælpe hinanden og se, hvori forskellene
består, og de vidt forskellige virkninger, som det samme almene
livssyn har på to forskellige stråletyper og personligheder. Lad
mig forsøge om jeg kan gøre det klart for dig, for denne sag er
betydningsfuld.
Det ville ikke tidligere have været muligt for mig at uddybe
dette emne, så du kunne forstå sandheden i mine ord, ej heller
ville du have været i stand til at drage nytte af dem. Selv nu kan
jeg endnu blot berøre problemerne. De er ejendommeligt nok
både dine og R.S.U.'s problemer. Du har imidlertid gjort så store
fremskridt med hensyn til at overvinde hindringerne, at min
hjælp kan retfærdiggøres. Glem ikke, min broder, at alle disciple
har en eller anden fremherskende karakteregenskab, som kræver
forvandling. Nogle ved, hvad det er, og arbejder på det, mens
andre kan deles i to hovedgrupper. De arbejder enten ihærdigt på
at fremkalde en generel holdningsændring i sig selv, og det
lykkes dem derved at bringe deres fejl frem til overfladen, hvilket de gør med en sådan kraft, at de midlertidigt hæmmer deres
tjeneste. Eller, for det andet, er de overvældede og deprimerede
ved at opdage deres svagheder. De føler bitterhed over at være
hæmmede på denne måde og den energi, som skulle udvirke
forvandlingsprocessen, vendes imod deres lavere natur i lede,
selvmedlidenhed eller såret stolthed. Alt dette fører til tab af tid
og fremkalder uundgåeligt en overbetoning af personligheden.
De problemer som du og R.S.U. har at gøre med, og som I til
sidst må løse, er frem for alt andet problemet med decentralisering. I lægger begge overdreven vægt på »JEG'et« som scenens midtpunkt. Jeg fortæller jer intet nyt, når jeg siger dette, for
I har et stykke tid troligt arbejdet på denne decentralisering og
gjort gode fremskridt. Dette er jeg, din ven og broder, glad for
at kunne fortælle dig. Betoningen af det lille selv er i dit tilfælde
baseret på tre forhold:
1. En erkendt sans for guddommelighed, for livets og åndens
skønhed, for sandhed og for dit strålelivs kraft. Det er som
følge heraf, at du – i et tidligere liv – har opnået et rimeligt
mål af sjælskontrol. Mærk dig nøje mine ord.
2. Et ønske om at undertrykke personligheden og at tvinge det
lavere selv til at blive det virkelige liv, det som du ved, at du
er på det højere sjælsplan. Dette kompliceres af ønsket om, at
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dem du elsker ligeledes skulle anerkende din guddommelighed, din tjeneste og din styrke.
3. Da du overvejende er astral-buddhisk, hvilket viser sig som
intuitiv udvikling, der kommer til udtryk i en høj emotionel
reaktion, er din personligheds polarisering emotionel, selvom
du virker som en sjæl på magtstrålen. Som følge heraf har du
en svaghed i den mentale polarisering. Det forsøgte jeg at
hjælpe dig med at korrigere sidste år, da jeg foreslog dig at
studere mere og at udføre mere mentalt arbejde. Gjorde du
det, min broder?
Som nævnt ovenfor, har R.S.U. det samme problem med at være
for meget i centrum på hendes livs scene, men hele hendes
holdning og livsform er den eksakt modsatte af din. Fordi mens
du erkender et vist mål af guddommelighed, påtvinger du din
personlighed det i tale og ønsker, som du tror er guddommelig
indflydelse. Du overvurderer personlighedens evne til at respondere på dette. Hun, som erkender det samme mål af guddommelighed, er så bevidst om personlighedens manglende evne til at
udtrykke det, at hun trækker sig ind i sig selv og (hvis jeg må
benytte en virkelig hæslig formulering) så »svælger« hun der i
sin følelse af nederlag. Evnen til at se en sådan fejl og på samme
tid at fornemme guddommelighedens skønhed skyldes hendes
mentale polarisering, som sætter hende i stand til at kaste sindets
lys i to retninger. Hun er i det store og hele et udtryk for det
højere eller abstrakte sind, som invaderer det lavere sind via
sjælen. Din polarisering skyldes buddhisk eller intuitiv fornuft,
som stimulerer den astral-emotionelle natur via sjælen. I disse to
udsagn kan du og R.S.U. se jeres problem tydeligt defineret.
Bygning af antahkaranaen – mere sikkert og definitivt – er
løsningen for jer begge, samt en skolet og udviklet selvforglemmelse. På visse måder er R.S.U.'s problem vanskeligere end dit,
fordi hun (gennem sit mindreværdskompleks, der er skabt af den
anden af sindets to evner, som kaster det klare lys på personligheden) stiller ind på illusionen om menneskelige fejltagelser –
en gigantisk tankeform – men også på hendes racemæssige
mindreværdskompleks. Hendes trængsler er dybt rodfæstede i
hendes kærlighedsnatur. Dine trængsler er ikke så dybt rodfæstede, fordi de ikke næres så kraftigt fra det mentale plan.
Løsningen for R.S.U. er at udvikle glæde, idet den bringer
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frigørelse til andre. Din vej er gennem den rette kontrol over
talen og eliminering af al omtale af personlighedens aktiviteter.
Det må opnås, ikke ved at undertrykke, men ved en reel mangel
på selvinteresse. Hvis min hentydning til dit livs astral-buddhiske naturs retning ikke er tydelig for dig, så tag forholdet op med
R.V.B. Det er muligt, at dit tekniske kendskab til disse emner ikke
er fyldestgørende for den rette forståelse. Du har brug for at studere for at kunne vække din mentale forståelse, uden på samme tid
at miste din intuitive visdom. R.S.U. har brug for at studere mindre og at være mere.
Kraft kan strømme gennem dig, min broder. Som en kanal,
kan du få stor indflydelse, når kanalen først én gang er blevet
bedre renset. Du kan virke som en formidler af styrke og kraft
for dine brødre, når du én gang har gjort dig fri af dig selv som
scenens midtpunkt og kan bevæge dig med større frihed på
sjælens plan …
Dit arbejde må fortsætte med hovedsageligt at foregå på det
buddhiske plan. Opfordringen til meditation, som konstant kommer til dig forskellige steder fra, må stadigvæk blive mødt med
korrekt respons fra din personlighed. Det er en ting, som du har
mestret, din sjæls evne til at påkalde din personligheds opmærksomhed. Denne evne er dit største aktiv og bidrag, for så vidt det
angår min gruppe, for det sætter dig i stand til, hvis du vælger det,
og i det omfang du ønsker, at udsende lys, styrke og kraft. Fortsæt dette arbejde opmærksomt.
Må det evige lys skinne på din vej, min broder, og din sjæls
kraft strømme gennem dig til stadigt større hjælp for din valgte
gruppe af kammerater. Det er min bøn for dig, idet jeg drager dig
tættere ind i min aura.
Januar 1937
MIN BRODER:
Du har stillet mig et klart spørgsmål, og du har fremsat en udtalelse, som jeg vil henlede din opmærksomhed på, idet den udtrykker en vigtig sandhed, som – hvis du forstår den teoretisk på
dette tidspunkt – kan anvendes i praksis, hvis du ønsker det.
Du spurgte om, hvordan man med sikkerhed kan kende min
vibration. Der er fire vibrationer, som du responderer på, og som
du omhyggeligt bør studere og lære at skelne imellem med større
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nøjagtighed i det undervisningsår, som ligger forude:
1. Vibrationen fra din egen sjæl i de øjeblikke, der er kontakt. De
er øjeblikke med lys og illumination og af frigjort tanke, og du
bør stadig arbejde for denne kontakt og dens udtryk i denne
form. Disse øjeblikke er fri for personlighedens ideer, idealer
og begær (uanset af hvor høj en kvalitet) og for alle spor af
personlighedens kærlighed. Men de skulle kaste en strøm af
lys på personligheden og således åbenbare dig for dig selv.
Hvis de ikke gør det, så bliver de holdt på et for højt mentalt
niveau og er upraktiske, da de forbliver mystiske og abstrakte,
teoretiske og ikke egnede til praktisk anvendelse. De forøger
ansvaret, men forbliver relativt ubrugelige og uden anvendelighed på det fysiske plan.
2. Vibrationen fra din gruppe af meddisciple. Du fornemmer
især min gruppe stærkt omkring fuldmånetidspunktet. Den
fremkalder kollektiv hjerteudvidelse. Det tror jeg, at du også
ved og til tider har oplevet. Den bør uddybe din kærlighed til
dine meddisciple og nedbryde barrierer mellem dig og dem.
Hvis den ikke gør det, så er hele aktiviteten holdt på et teoretisk og mentalt niveau og kommer ikke til praktisk udtryk.
Hvad jeg her siger til dig, siger jeg til alle disciple.
3. Desuden fornemmer du især vibrationen fra to medlemmer af
denne discipelgruppe. De bliver lettest kontaktet af dig, og
bevirker stimulering – den ene af hovedcentret, og den anden
af hjertecentret. Glem ikke, at stimulering er en upersonlig
kraft, og den bliver i dit tilfælde ubevidst udnyttet af dem, og
det nærer frem for alt andet dit tankeliv. Det betyder, at en
indstilling på disse to vibrationer forstærker hele dit tankeliv
– det gode og det mindre gode. I tre skaber rent faktisk en
triangel i min gruppe, og dette skulle øge kærlighedens vekselvirkning. På samme tid kunne det også fremkalde en tilbøjelighed til adskillelse, hvis det håndteres personligt. Nær
kærligheden, men stil ikke ind, når kærligheden ikke er til
stede.
4. Du føler til tider også min vibration. Det kan være indstilling
på min auras periferi, som fremkalder integrering af hele din
personlighed samt letter samordning med sjælen. Det kan
også være en tættere kontakt, en forbindelse med energien i
mit hjertecenter. Hvordan kan du vide, at du har opnået dette?
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Kun, min broder, ved eftervirkningerne og ikke gennem
nogen fænomenal vision, respons eller reaktion. En større
kærlighed og forståelse, en udviklet upersonlighed og en
stærkere respons på nød – det ville være nogle af de sande
reaktioner.
Studer disse forskellige vibrationer ved at gøre det til en vane at
kontakte dem bevidst, idet du forbinder dig med en eller anden
af de fire vibrationer på forskellige tidspunkter, iagttager resultaterne og registrerer enhver respons.
Den erklæring du fremsætter, og som jeg søger at henlede din
opmærksomhed på, er som følger: Man må skelne mellem det
væsentlige og det uvæsentlige. Dette er en udtalelse om en
kendsgerning af dyb okkult betydning og som rummer nøglen til
det åndelige liv og alle de okkulte mysterier. Det glæder mig, at
du har indkredset denne sandhed og søgt at formulere den klart.
Min broder, brug den nu som grundtone for din åndelige gerning
i løbet af de kommende måneder, idet du lever med den og retter
dig efter den. Anvend den imidlertid ikke som en tidsrøver i dit
aktive liv på det fysiske plan, men anvend den i følelse og tanke.
Brug den som en prøvesten for ethvert problem og enhver situation af emotionel karakter og enhver blændværksreaktion fra
personligheden og iagttag det lys, som vil strømme ind fra alle
sider. Spørg for eksempel dig selv: Er denne tankeretning eller
indre emotionelle reaktion noget væsentligt, eller er den uden
betydning i lyset af de større sammenhænge og derfor uvæsentlig? Er min forståelse eller manglende forståelse for andre ideer
eller synspunkter baseret på åndelige forudsætninger eller på det
uvæsentlige i personligheden? Lad dine handlinger komme
under indflydelse af den respons, du fremkalder, mens du står i
lyset af din egen sjæl. Spørg også dig selv: Mine kommentarer,
denne diskussion, som jeg synes at være en del af, handler den
om væsentlige åndelige spørgsmål eller ikke? Betoner mine ord
den åndelige virkelighed i min broder, eller bringer de det frem
i lyset, som er uvæsentligt? Lægger jeg vægten af min indflydelse på de grundlæggende kendsgerningers side, eller nærer jeg det
uvæsentlige og derfor det unødvendige? Jeg kunne komme med
en længere redegørelse om den praktiske anvendelse af denne
okkulte lov, men jeg har antydet nytteværdien af din udtalelse
tilstrækkeligt.
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Jeg giver dig på dette tidspunkt ingen okkulte øvelser. Du har
udviklet din egen arbejdsform og forberedelse til meditation, og
det er nok for øjeblikket. De okkulte læresætninger, som skulle
udgøre din meditation i de kommende måneder, og som rummer
nøglen til øget frigørelse, er:
»Den dynamiske vilje fejer fra centret til periferien og
bygger formens lille verden – verden af jeg og mit, af mig
og min. Denne verden skaber et fængsel. Den skjuler en
sjælden skønhed. Den indhyller den guddommelige lyd.
Den tilslører det inkarnerede ord.
Den dynamiske vilje fejer fra det, som er uden for, til det,
som er indeni. Den bygger den større verden af du og dit, af
vort og det. Døren står på vid gab. Et lys skinner. Et ord kan
da udtales og mange fanger sættes fri.
Den dynamiske vilje fejer over hele verden på den
guddommelige kærligheds vinger. Den fejer hen over hele
den universelle verden. Den tiljubler opfyldt af glæde altet,
helheden, den Ene. Da står livet åbenbaret. Universet står
frit, og med det, mennesket.«
Juli 1937
Du har et interessant og bestemt problem, min broder, som
omhandler organisation og den rette relation mellem de forskellige aspekter af din personligheds kræfter og deres endelige
samordning med din sjæls energi.
Dit mentale legeme er på anden stråle. Det er, som du vil
bemærke usædvanligt. Det gør oplysning til den mindste modstands vej. Det letter kontakt med sjælen, og det udgør dit største
problem. Dette problem er kravet om kærlighed og påskønnelse,
når det drejer sig om din personlighed. Tænk over det. Det
betyder, at man altid kan stole på, at du vil ofre alt, for at sjælens
ønsker, vilje og hensigt – når de engang er klargjort for dig – i
sandhed kan blive gennemført. Intet vil få lov til at standse din
åndelige fremgang, når vejen én gang er synlig for dig. Men det
betyder også, set fra den lavere vinkel, at du vil ofre meget for
at blive elsket af andre. Dette problem har ikke nogen betydning
for det almindelige menneske, for en korrekt sans for proportioner vil uundgåeligt udvikles med tiden. Men det betyder noget
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for dem, som er på discipelskabets vej og som i en ikke så fjern
fremtid står over for forberedelse til indvielse. Iagttag dette nøje,
og indse situationen for dit eget vedkommende. En nøgle til
forståelse ville være at studere, om du i en personlig nødsituation ofrer dine venner eller din sans for sandhed.
Dit emotionelle legeme er på sjette stråle for hengivenhed og
idealisme. Deraf kommer din hengivenhed over for dem du
elsker, over for sandheden og (ukendt for dig, og ikke erkendt)
over for mig din tibetanske broder og lærer. Deraf kommer også
din hengivenhed over for Hierarkiet, som jeg tjener. Derfor også
samspillet mellem din sjette stråle personlighed og dit sjette
stråle astrale legeme, som udgør både en åndelig mulighed, men
også et definitivt problem.
Dit fysiske legeme er af en dominerende første stråle type. Det
er igen usædvanligt, undtagen for disciple, som er fri til at bygge
vehikler af en hvilken som helst krafttype for at kunne møde en
krisesituation, et bestemt behov eller et bestemt tjenestearbejde
i et bestemt liv. Dette første stråle legeme sætter dig i stand til at
håndtere åndelig energi på det fysiske plan. Det sætter dig også
i stand til at fungere som en kraftformidler og -fordeler. De
kræfter, som du skal beskæftige dig med, er:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . . .

Første stråle for vilje eller magt.
Sjette stråle for hengivenhed.
Anden stråle for kærlighed-visdom.
Sjette stråle for hengivenhed.
Første stråle for magt.

Jeg har en personlig opfordring til dig på nuværende tidspunkt,
min broder. Din fornemmelse for sandhed udvikles hurtigt. Sørg
for, at den fortsat bliver det.
Januar 1938
MIN BRODER SOM ALTID:
Jeg vil bede dig om at studere de anvisninger, som jeg gav dig
for et år siden. Når du gør det, vil du blive i stand til at bedømme
omfanget af din udvikling (hvis du studerer med omhu og forståelse). Du vil også kunne se, om du er gået fremad som antydet.
Du har haft et år med vækst på alle plan, og din opgave er nu at
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afbalancere det ene med det andet, alle de forskellige aspekter af
dit liv, således at du (med ordene i de okkulte læresætninger,
som blev givet dig for et år siden, og som jeg valgte med henblik
på yderligere fremskridt), kan bygge den »større verden af du og
dit, af vort og det«. Glem ikke, at det du bygger enten kan blive
et tempel for herren, hvorfra magtord kan strømme ud og »mange fanger sættes fri,« eller et fængsel, som tilslører og ikke
åbenbarer, slører og ikke lader det komme til syne, som er af
sjælden skønhed.
Et af de problemer som alle disciple står over for, når de
bliver dynamiske og konstruktive på alle plan (som de bliver og
skal blive) er at undgå at blive fanget af deres egne konstruktioner eller begrænset af det, som de selv har skabt. De må lære at
leve med visionen i verden af årsagernes og motivernes verden,
mens de strengt holder sig til den »oprindelige hensigt«. De må
ikke tillade sig at blive afsporet af de aktiviteter, som de selv har
sat i gang, eller af de detaljer, som kommer fra deres egen skabende aktivitet, eller af de mindre ansvar og forpligtelser, som
måtte opstå. Du ved godt, hvad jeg her hentyder til og bør i
større udstrækning respondere på disse ideer. Hold visionen klar,
min broder, og lev på bjergets tinde. Det er det budskab, som jeg
ønsker at give dig og alle i min discipelgruppe i dag. I lever alle
nær nye begivenheder, øgede muligheder, nye forviklinger og
definitive åndelige kriser. Husk da på de ord, som jeg gav dig
sidste år. Vi vokser ved vort møde med krisesituationer. Mød
sådanne perioder med ubundethed, med dyb indre forståelse og
indsigt og med oplyst forståelse, og vig ikke fra dit grundlæggende mål at tjene menneskeheden, planen og os. En sådan appel
retter jeg til alle mine disciple.
Jeg giver dig ingen bestemt meditation før senere. Men jeg
beder dig især om at koncentrere din opmærksomhed hver måned omkring tiden for fuldmåne. I en hel uge må du foretage din
bevidste, dynamiske og intelligente tilnærmelse, og lad intet
forstyrre dette. Det vil være den bedste metode for din første
stråle natur og vil gøre det muligt for dig at bevare din åndelige
integritet. Det vil også tjene til hver måned at vække din helligelse og din dynamiske åndelige vilje, således at du gennem et
liv viet til tjeneste og meditation og din forpligtelse om lydighed
over for din sjæl kan gå fremad fra »sejr til sejr«. Du vil derved
blive i stand til (i strømmen af nye opgaver) altid at holde fast
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ved det indre sted for fred og fra dette åndelige center gå ud til
dagens opgave, afklaret og frygtløs og med bevidstheden om
åndelig hensigt, bestandigt holdt på sit højeste spændingspunkt.
Vil du tage de følgende sædtanker ind i din meditation?
Marts. . . . . . . . . . . . . .
April. . . . . . . . . . . . . .
Maj. . . . . . . . . . . . . . .
Juni. . . . . . . . . . . . . . .
Juli. . . . . . . . . . . . . . . .
August. . . . . . . . . . . . .
September. . . . . . . . . .
Oktober. . . . . . . . . . . .

Åndelig hensigt.
Helligelse af planen.
Spænding og intensitet.
Fredelig ligevægt.
Åndelig sorgløshed.
Kærlig forståelse.
Selvforglemmelse.
Sjælshensigt.
Januar 1939

MIN BRODER:
Lad mig denne gang indlede min undervisning med at citere
nogle velkendte ord for dig: »I ro og i tillid skal du finde din
styrke.« Har du nogensinde bemærket den okkulte betydning,
der findes i disse ord? Ro henviser til den nødvendige tilstand
for det astrale eller emotionelle legeme, og tillid, som er det ydre
udtryk af en indre tro, beskriver sindets tilstand. Ved at citere
disse ord har jeg givet dig de retningslinjer for arbejdet, som bør
præge dit personlighedsliv i de kommende måneder. Ro fører til
den rette refleksion over det emotionelle livs stille vand og dette
i sjælens lys. Tillid er udtryk for personlighedens tro på kendsgerningen om sjælen og planen. »Tro er substansen af ting, der
håbes på, og beviset på ting, der ikke ses.« Disse ønskede kvaliteter, når de reflekteres i den emotionelle natur, fremkalder
aspiration og udvikler tro.
Din sjæls fokusering er i hjernen, og det er grunden til (da du
inkarnerede), at du byggede et første stråle legeme – hvilket er
noget usædvanligt. Energien fra din personlighedsstråle er fokuseret i det astrale legeme. Dit problem består i at bringe sindets
natur ind i en øget aktivitet uden (på samme tid) at udvikle kritik
– et forhold, som du på indeværende tidspunkt er relativt fri for,
omend du ikke er fri for visse ikke erkendte former for jalousi.
Du er fri, fordi det lavere konkrete sind, der, selv om det er af en
god kvalitet hos dig, både er underlagt intuition og følelse. Din
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opgave er at samle personligheds- og sjælsenergi i det mentale
legeme uden at miste noget af din nuværende intuitive evne og
evnen til at føle og til at være kærlig – at arbejde ud fra området
for mental kraft. Hvis du kan gøre det, vil din intuition antage en
passende form og den kraft, som strømmer igennem dig, vil
forvandle følelse til forståelse.
Derfor vil jeg bede dig om, at du hver dag, før du mediterer,
vil praktisere evnen til at trække dig tilbage til sindet. Du fokuserer som regel for højt i området for den buddhiske erkendelse
(som er øvelsen for den intuitive evne), eller du er fokuseret for
lavt i den astrale sanseopfattelses områder. Her taler jeg ikke om
astral vision eller psykisme, men om modtagelighed over for
følelse.
Du må lære at se sindet som et center af rent lys. Du må i din
bevidsthed slette enhver tanke om sindet som intellekt og må
ganske enkelt lære at se det som en magtfuld genspejling af
sjælens lys, der overfører sjælens visdom til menneskenes verden. Når du har fundet dette lyscenter, som sindet er, så indtag
der din plads i selve centrum af dette center og fortsæt derfra
med resten af det arbejde, som du udfører med min gruppe, efter
tilbørligt at have forbundet sjæl og hjerne.
Dit mål for samordning vil da blive sindet, knyttet til sjælen og
hjernen. Det afviger lidt fra den normale rækkefølge sjæl-sindhjerne. For dig er det sind-sjæl-hjerne. Tænk over det.
November 1939
MIN BRODER:
Det forblændede liv fremstår i vor tid som en nødvendig skueplads og noget, der må accepteres som uundgåeligt og som
lægger beslag på din bevidsthed. Med dette mener jeg, at der
ikke er noget specielt eller usædvanligt ved det blændværk, som
søger at beherske dig, således som det også er tilfældet for det
almindelige menneske. Det er hele dette hvirvlende, usunde
blændværk, som praktisk taget indhyller dig, fordi du – som jeg
fortalte dig for år tilbage – overvejende er astral-buddhisk i din
bevidsthed. Dit intuitive greb om virkeligheden og om sandheden er langt forud for gennemsnittet. Din sensitive respons på
blændværk ligeledes. Det er af denne grund, at din sjæl har ført
dig ind til steder, hvor dit lavere sind (i menneskehedens konKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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kurrenceprægede liv) nødvendigvis skal fungere og således
bygge bro mellem de to største faktorer i dit liv (det højere
intuitive sind og den astrale emotionelle natur) for at tilvejebringe den oplyste kontrol over det lavere sind samt normal konkret
tænkning. Det er under ingen omstændigheder en let proces, men
for en discipel som dig er det noget, du kan gå i møde uden
frygt.
Det er mit mål, at lade dig forstå hensigten med din nuværende livsaktivitet. Det består ikke i at tjene penge for at kunne leve
rigtigt og korrekt. Det består ikke i den fulde beslaglæggelse af
din tid, ej heller er det et spørgsmål om position eller magt. Dette
er ikke de sande tilskyndelser. Din sjæls virkelige sigte er brobygningsarbejde og opnåelse af en klarsynet kontrol over en
magtfuld personlighed, som får dig til at se dig selv, som du er,
og til at foretage de nødvendige ændringer. Når personligheden
kan vurderes korrekt, og dens resultater, dens fejl og dens evner
blive rigtigt bedømt, og når den derefter bevidst underlægges
sjælens mål – da vil du have taget et virkeligt stort skridt fremad.
Og, min broder, du er ved at tage dette skridt. Dine værdinormer er mere rigtige, end de var for nogle få år tilbage. De små
sociale bekvemmeligheder og det velovervejede valg af venner
behersker ikke længere helt og holdent din indstilling, selvom
gamle vaner stadig består. For tyve år siden blev du styret af
sociale overvejelser. Det er ikke tilfældet i dag. Det har været en
lang og svær lektie for dig at nå til en bedre sans for proportioner, en mere korrekt bedømmelse og en bedre opfattelse i forhold til mennesker og deres værdier. Det vil hjælpe dig til aktivt
at sprede blændværk. Du gør virkelige fremskridt med hensyn
til at overvinde den sociale verdens, positionens og anseelsens
blændværk.
Du begynder at tænke i retning af menneskelige væsener,
hvorved du fornægter din baggrund. Overrasker dette dig, min
broder? Blændværket om kaste fastholder stadig mange nationer
og deres folk. Den nuværende krig (1914-1945) vil bringe dette
til ophør og derefter vil menneskeheden opstå – hel, og i stand til
at fungere humant, fri for de værste tendenser og tyranni fra det
fortidige kastesystem, kirkekristendom og finansiel klassificering. Tænk over det, for det er et punkt, som du ikke har set
klart, og den rette forståelse af dette vil vise dig vej til en fremtid
af undere. I verdensdisciplenes liv arbejdes der i dag på at løse
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verdens store problemer. Deres respons på verdens tilstande er
mere sensitiv og hurtigere, og i deres efterfølgende klare tænkning ligger håbet for verdens fornyelse. Så tænk og, min broder,
spild ikke tiden med at spekulere over det, der kan se ud som en
underforstået kritik af dig.
BEMÆRKNING: Manglende evne til at acceptere kritik eller til
at betræde vejen i ydmyghed har midlertidigt forblændet denne
discipel, og direkte kontakt med Tibetanerens gruppe er indstillet. Beslutningen var disciplens og ikke Tibetanerens.
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Til P.G.C.
Januar 1936
MIN BRODER:
Inden jeg begynder mit samarbejde med dig, søger jeg først og
fremmest at gøre to ting klart. Jeg ønsker ikke nogen blind
lydighed fra din side. Det er ikke vejen for den sande discipel, ej
heller er det din vej. Det kan du være glad for. Men jeg ser efter
tegn på den åndelige eksperimenteren, der kan give mulighed for
tilstrækkelig tid til de ting, som ikke går imod din intuition, der
er under udvikling. Selv bliver du mere og mere bevidst om, at
din åndelige uafhængighed (som er en af dine mest værdifulde
aktiver) kan gøre sig for meget gældende og på en vis måde vise
sig at være en hindring. Din indstilling er klar og sund, men du
formår ikke at erkende den kendsgerning, at din personlighed
endnu ikke er en ren kanal. Ej heller er din samordning og din
indre tilpasning til sjælen endnu fuldkommen. Der er en mulighed for, er der ikke, min broder, at din vedvarende modstand
mod at modtage nogen form for ydre hjælp til tider kan stå i
vejen for dine fremskridt. Din ekstreme forsigtighed kan (hvis
den overdrives) føre til en atmosfære af isolation og adskilthed,
der kan blive særdeles ulyksalig for de frembrydende og sande
åndelige idealer.
Der er altid nogle, som du kan hjælpe og stimulere, og hvis
bevidsthed du kan hjælpe med at ekspandere. Det er målet for
din stræben, for du tjener altid. Men ligeledes er der nogle – på
rette tid og sted – som kan give dig det, som du har brug for, for
at kunne tage det, som for dig bliver det næste skridt på vejen.
Og det kan jeg give dig, hvis du ikke har noget imod, i et år eller
to, at deltage i visse eksperimenter sammen med mig og at følge
visse enkle udsagn om sandhed. Vil du i denne eksperimenterende proces nøje følge de givne instruktioner? Du kan når som
helst trække dig tilbage. Du bliver ikke bedt om at give mig
nogen form for personlighed hengivenhed. Du vil ikke blive
bedt om at gøre noget, som jeg ikke (på samme tid) søger at
forklare årsagen til og formålet med. Medens du arbejder i min
gruppe, beder jeg om, at du retter dig efter mine anvisninger og
undlader kritik og gisninger af analytisk art, indtil jeg har haft
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tid til at påvise værdien af det, jeg søger at gøre. Giv mig to år,
min broder, og på det tidspunkt vil du kunne værdsætte, hvad det
er, som jeg og gruppen kan give dig.
Jeg ønsker at tage dig ind i mit gruppearbejde af flere årsager.
Min første grund var, at sind af din type kan blive til gavn for
gruppen, og du kan hjælpe mig med din undervisningskapacitet,
for du er velfunderet i den akademiske side af denne
guddommelige kunst, og du ved mere end dine gruppemedlemmer, ligesom I.S.G-L. er dybere inde i videnskaben om psykologi end nogen af jer andre. Dine spørgsmål og lejlighedsvise
skriftlige arbejder vil blive af værdi for gruppen.
For det andet, hvis du midlertidigt vil opgive din mentale
isolation (som til dels er baseret på frygt – en frygt for at miste
tid, idet du tilegner dig andres mentale fejl), så vil
gruppeidentifikationen i høj grad udvide din forståelse. Læs
hvad jeg har at sige i de generelle instruktioner om denne
gruppebestræbelse og prøv at samarbejde – et stykke tid i det
mindste. Værdien af gruppearbejde kan endog i sine resultater
veje tungere end de belæringer, som jeg kan give dig. I den nye
tidsalder, som vi er inde i, er alt sandt arbejde gruppearbejde,
hvor den enkelte underordnes gruppens vel. Denne identifikation
har du endnu til gode at lære. Medlemmerne af de nye grupper
må endnu lære at identificere sig med gruppens subjektive stræben og mål, men ikke med den organisatoriske synsvinkel, som
til enhver tid holdes i baggrunden. Det vil ikke blive let for dig.
Grupper, ligesom enkeltpersoner, har deres tre fungerende
aspekter – den ydre aktive organisation er kun alt for velkendt.
Det er det andet aspekt, gruppens evne til at være altomfattende,
som du må lære, og som du må identificere dig med.
Min broder fra gammel tid, lad mig nu give dig det
meditationsarbejde, som jeg ønsker, at du skal udføre. Indstil i
seks måneder den åndedrætsøvelse, som du har anvendt, og som
du kalder det abdominale åndedræt, for det vitaliserer primært
centrene under mellemgulvet, og for dig er det – underligt nok
– centret ved rygsøjlens basis, som bliver vitaliseret … Jeg søger
at vække den skabende forestillingsevne og at frigøre din sans
for specialiseret kraft i visse områder.
At lyset i sandhed må skinne på din vej, og lede dig til forøget
nytte, er ønsket hos din ven og meddiscipel, Tibetaneren.
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Juni 1936
MIN BRODER:
Du er en anden stråle sjæl, og du har en syvende stråle personlighed.
Denne syvende stråle personlighed sætter dig i stand til at
arbejde aktivt på mange måder på det fysiske plan ved at bringe
den subjektive virkelighed og den ydre form sammen. Din følelse af, at der i dig findes antydning af femte stråles aktivitet,
skyldes den kendsgerning, at denne stråle var din
personlighedsstråle i dit sidste liv, og den er derfor, hos dig, den
mindste modstands vej.
For det første, min broder, vil jeg gerne takke dig for den
måde, hvorpå du har taget hånd om dette arbejde, og for dit
samarbejde i forsøget på at smelte gruppen sammen subjektivt.
Du har arbejdet hårdt og godt, og selvom jeg ved, at du ingen ros
søger, så er det til tider af værdi at vide, at ens anstrengelser
bærer frugt.
Denne, min gruppe, er på ingen måde let at arbejde sammen
med. Blandt de seks medlemmer, som for tiden arbejder sammen
i gruppen, er der fem anden stråle egoer. Det er interessant i og
med, at det antyder en fremherskende evne i gruppen til at
helbrede og til at undervise, og de er i sidste instans dine to
hovedmål. Dette må begribes og forstås. Helbredelse behøver
ikke nødvendigvis at være fysisk i sit sigte. Den højeste form for
helbredelse i vor tid er den psykologiske. Den frembringer
naturligvis fysiske resultater. Når en helbreder i sig selv kan
forene begge områder for aktivitet og skabe den psykologiske
syntese og en deraf følgende fysisk helbredelse, da er der meget,
virkelig meget, der kan udrettes.
Der findes også tre sjette stråle kraftlinjer. De skaber en klar
fremdrift hen imod endelig succes, men også et anlæg for
fanatisme. Det må man vogte sig imod, for hos disciple under
skoling er fanatisme uønsket. I denne korte analyse af de
strålekræfter, der er til stede i denne gruppe, er det tydeligt, at du
vil finde kontaktpunkter. Problemet for to af dine meddisciple,
selvom det ikke er helt det samme, har mange lighedspunkter set
fra sjælens synsvinkel. Må jeg her tilføje, at disciplens
udviklingstrin og status på discipelskabets vej er en sag
udelukkende mellem dem, deres egne sjæle og mig, og det behø384
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ver ikke at lægge beslag på andres opmærksomhed. Det er en
helt overflødig spekulation, som kun personligheder tager del i.
Jeg har kun henledt din opmærksomhed på disse berøringspunkter, fordi de har værdi for gruppeintegrationen.
Jeg vil ikke lige nu ændre dit meditationsarbejde. Det tager
tid at etablere rytme gennem meditation, og du har ikke arbejdet
på det længe nok til at opnå dine resultater. Den rytme, som jeg
ønsker skal regulere din meditation, er endnu ikke tilstrækkelig,
og det vil ikke skade dig at fortsætte disse øvelser. Forsøg at
tydeliggøre og uddybe din samordning mellem personligheden
og sjælen.
Januar 1937
MIN BRODER:
Du har arbejdet hårdt de sidste seks måneder, og selvom du ikke
har brug for nogen opmuntring, så har dit arbejde været
overvældende uselvisk. Du skal vide, at jeg har bemærket det.
Du har arbejdet vedholdende og subjektivt på at fremkalde
gruppeharmoni og forståelse. Du har bevidst tilstræbt at bringe
din anden stråle kraft til at øve indflydelse på spørgsmålet om
gruppeintegration. Gennem dette er du kommet i berøring med
et vitalt problem for gruppen. Denne discipelgruppe (der er
knyttet til min ashram) kan ikke begynde sin egentlige tjeneste,
før dens medlemmer fungerer som en ubrydelig enhed. Problemet er at hjælpe og bidrage til denne proces subjektivt og med
sand upersonlighed. Mange disciple er tilbøjelige til at lade deres
konkrete sind influere på disse relationer, og de ender ofte med
at forstyrre dens rytme. Alt, hvad der er brug for, er kærlighed,
forståelse og igen kærlighed fulgt af stilhed. Det har du tilstræbt
med succes. Fortsæt med det og bevar altid en vågen ånd, så din
høje standard kan bibeholdes.
Der er meget at gøre i det kommende år, og det må alt sammen ske med henblik på at opnå sjælskontakt, fulgt op af
effektivitet på det fysiske plan. Der er et punkt, som jeg vil bede
dig om at arbejde på i de næste måneder, for det udgør dit næste
skridt på discipelskabets vej.
Forsøg at skabe en dynamisk kontakt med din sjæl hver
morgen (før du begynder på dagens arbejde), så kraft og visdom,
som derved kontaktes, og den åbne kanals renhed kan føre dig
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gennem dagens aktiviteter uden en stadig erindring om
nødvendigheden af at bevare kontakt. Det er et af de første skridt
i den nye opfattelse af væren. Mange mennesker arbejder med
opgaven at blive en discipel. På et bestemt stadium er det rigtigt,
korrekt og i højeste grad nødvendigt, men det bør følges af en
bevidst dynamisk, rytmisk kontakt, alle døgnets fireogtyve timer.
Da skulle den fremdrift, der er etableret være tilstrækkelig til at
bære dig igennem hele dit liv i tjeneste. En gang dagligt må du
sørge for at genoplade, og hvis arbejdet bliver gjort godt, skulle
det være tilstrækkeligt.
Dine andre daglige tidspunkter for kontakt har ikke til formål
at hjælpe dig personligt. Ej heller er de til for din egen åndelige
genopfrisknings skyld. Det er de tidspunkter, hvor du stiller ind
på Hierarkiets større liv og på den nye verdenstjenergruppe. Det
vil jeg bede dig om at huske på. Hvordan skal du udføre denne
tilnærmelse med henblik på dynamisk stimulering? Det er dit
nuværende problem og for at hjælpe dig, foreslår jeg den følgende meditation.
1. Samordning. Opnået bevidst og så hurtigt som muligt.
2. Dernæst, idet du holder sindet vedvarende i lyset, og fokuserer dig selv så højt i hovedet som muligt, stil dig til rådighed
for sjælen til opladning.
3. Lad dette blive fulgt af tre minutters fuldstændig stilhed, idet
du, hvis du kan (for det er ret lang tid, min broder), bevarer en
ubevægelig bevidsthed. Opladning med åndeligt lys og kraft
kan da finde sted. Hvordan bliver dette gjort? Det gøres af
sjælen, dit sande selv, som trækker dig, sin personlighed ind
i sig – en proces for identifikation, som du må stræbe efter.
Det er, hvad mystikerne inden for den katolske kirke kalder
»foreningens sande stilhed«.
4. Det bør følges af et øjeblik, hvor du søger at erkende, at det
som sjælen har gjort er en kendsgerning. Det betyder, at de
mentale processer genoptages.
5. Derefter, gennem anvendelse af den skabende forestillingsevne,
bring denne elektrificering (hvis jeg kan benytte et sådant ord),
denne stimulering og oplysning ned til det emotionelle legeme,
som derved renses og forsøger at sprede dets blændværk. Lad
det strømme gennem det astrale legeme.
6. Se derefter dig selv i den fysiske hjernebevidsthed, som den
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bevidste modtager af den styrke og visdom, som du behøver
i tjeneste.
Gå dernæst fremad med dit liv og din tjeneste og forvent og se
efter resultater.
Oktober 1937
Dit spørgende sind, min broder, er et ægte gruppeaktiv, men når
det finder sit udtryk i forvirring, eller kritisk intellektuel spørgen, kan det let blive en destruktiv kraft. Brug den kundskab,
som du besidder, til at underbygge de kendsgerninger, som du
er sikker på. Stå fast på din grundlæggende overbevisning, og
husk på at i syntesen af tilsyneladende modsigende forhold af
indviklet beskaffenhed, vil der til sidst komme oplysning. Derfor, min broder, kan jeg gøre noget andet end at bede dig om at
vente tålmodigt? I okkult skoling gælder det gamle ordsprog i
sandhed, at »en lille smule viden er en farlig ting.« Vejen som
fører til alviden er en af faldgruberne og en af vanskelighederne.
Har du nogensinde tænkt over, hvilke forviklinger de store står
over for, når de forholder sig til en menneskehed i konstant
forandring? Principper forbliver evigt de samme. Men teknikker
og metoder ændres med hver ny cyklus, fordi menneskets
modtageapparat stadig ændres og forbedres. Denne forbedring
behøver ikke nødvendigvis at betyde en mere villig elevtype.
Det betyder ofte lige det modsatte. Læreren skal ikke kun
videregive den gamle sandhed på en ny måde, men er ofte nødt
til at afbalancere de etablerede tankevaner og et for ivrigt sinds
utålmodighed.
Tænk over de nedenfor foreslåede temaer.
Første måned. . . . . .
Anden måned.. . . . .
Tredje måned.. . . . .
Fjerde måned.. . . . .

Brugen af hænder ved helbredelse.
Udvikling af tålmodighed ved diagnose.
Tidsfaktoren ved helbredelse.
Den »okkulte abstraktion« af personligheden ved helbredelse.
Femte måned. . . . . . Erkendelse af karma ved helbredelse.
Sjette måned. . . . . . Kærlighedens vekselvirkning ved helbredelse.
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Jeg vil foreslå, at du efter hver måneds eftertanke opsummerer
dine konklusioner i seks erklæringer – korte og koncise.
Marts 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg vil bede dig om at kaste dit blik, den indre åndelige indsigts
blik, tilbage på de sidste otte år, og derved opnå erkendelsen af,
at der i løbet af denne tid er sket tre ting for dig:
1. Din orientering imod virkeligheden er blevet stabiliseret. Du
er klart orienteret mod dit mål, og intet kan holde dig tilbage.
Dine fremskridt kan forsinkes af omstændigheder og af
menneskelig svaghed, men intet kan hindre dine fremskridt.
2. Din personligheds afhængighed (af dig selv og af andre) er
svækket fundamentalt, og du har lært en »guddommelig mistro« til det lille selvs reaktioner og dets holdninger. Du var så
sikker på dine egne synspunkter for otte år siden, i særdeleshed
med hensyn til dit eget livs område og skoling.
3. Betydningen af tålmodig venten, både i relation til mennesker, som er tæt på dig, dine klienter, dine meddisciple og
mig, udvikles stærkt i dig, og det er en af de første lektier,
som en discipel bør mestre.
Betydningen af disse tre udviklingstendenser, og deres indflydelse på dit daglige liv i dit kontor, hjem, omgivelser og gruppe
fremgår nu klart, og det gør jeg dig opmærksom på. Du ved med
dig selv grunden til, at jeg har gjort dig opmærksom på disse
stadier i din udvikling. Det er yderst værdifuldt for en discipel til
tider at se tilbage på de opnåede resultater og at acceptere dem.
En ny cyklus går altid ud fra et sådant øjeblik af erkendelse og
afslutning, og det er en sådan cyklus, du nu bevæger dig ind i. Vær
derfor forberedt både på en dybere vision og en ny cyklus med
prøvelser. Du kunne spørge mig, min broder, hvori en sådan
forberedelse skulle bestå? For dig skulle det være en stadig »ståen
fast i åndelig væren«, som i dit tilfælde (på grund af
stråleforbindelser) er det samme som at stå fast i kærlighedens
udstråling – en kærlighed som ikke vakler, og som ikke tillader
personlighedsreaktioner at dæmpe dens glans. Jeg taler her om
sjælskærlighed og -tålmodighed og ikke om et emotionelt udtryk
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af et veludviklet astralt legeme, som du utvivlsomt har. Et sådant
astralt legeme, som er tilpas disciplineret, bliver en kanal for
sjælen, og det er et gruppeaktiv og til virkelig nytte.
Jeg gav dig tidligere nogle sædtanker som kim for din meditation. Det gjorde jeg med et langsigtet formål i tankerne. Meditation anses ofte som midlet til at etablere sjælskontakt. Mennesker glemmer imidlertid ofte, at denne kontakt meget hyppigt
skabes gennem en indre reflekterende sindstilstand, gennem et
liv, der er viet til tjeneste og uselviskhed, og gennem en beslutning om, at disciplinere den lavere natur således, at den kan
blive en ægte kanal for sjælen. Når disse tre udviklingsmetoder
fuldt og helt kommer til udtryk og bliver en fast tendens i livet
eller til permanente vaner, da kan meditation flyttes over i en
anden nyttig kategori og tjene som en teknik til udvikling af
intuition og til løsning af gruppeproblemer. Det er denne
anvendelse af meditation jeg ønsker at gøre dig opmærksom på,
og det var hen imod disse mål, jeg arbejdede, da jeg valgte de
sædtanker, som jeg gav dig tidligere på året. Jeg vil nu bede dig
om at tage de følgende seks spørgsmål, baseret på disse sædtanker, ind i din meditative refleksion og besvare dem, et hver
måned i løbet af den kommende halvårsperiode.
1. Hvorfor er hænderne de fordelende centre for helbredelse, og
hvad symboliserer de?
2. Hvilke tre hovedpunkter bør overvejes ved al diagnosticering?
3. Hvilket af legemerne påvirkes primært af tidsfaktoren og
hvorfor?
4. »Okkult abstraktion« finder sted i to retninger i forbindelse
med patienten. Hvilke er disse to retninger? Og hvad er
abstraheret?
5. Tror du på, at et menneskes karma uundgåeligt altid må føre
til fysisk helbredelse i denne specielle inkarnation?
6. Hvilket aspekt af kærlighed anvendes af helbrederen, når han
behandler en patient?
Du vil finde disse spørgsmål yderst interessante og din
opmærksomhed værd, som en forberedende opgave for det
fremtidige arbejde med helbredelse, hvor du må forberede dig på
at spille en ledende rolle. Jeg har tillid til, at dette gruppearbejde
snart kan begynde, hvis gruppen fortsætter med at arbejde for
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integration og tilegner sig den rolige ånd, som er fri for kritik,
unødvendige spørgsmål og går fremad sammen med andre i
kærlighed.
Jeg vil nu angive de fem stråler, som betinger dig på
nuværende tidspunkt. To af disse har du allerede nogen kendskab til – din anden stråle sjæl og din syvende stråle personlighed. På mange måder kender du mere til sjælsstrålen, som betinger dig, end du gør til personlighedens syvende stråle. Kendskab
til denne sidstnævnte stråle må komme til dig gennem helbredelsens kunst, og din sjæl har korrekt ført din personlighed ind på
dens rette aktivitetsbane.
Dit mentale legeme er på den femte stråle. Det er klart det, der
kunne kaldes en »oversidder« fra den femte stråle personlighed,
som du fungerede i under din foregående inkarnation. Dette
femte stråle sind giver dig den spørgende undersøgende natur,
som er et af dine fremtrædende kendetegn – et vigtigt aktiv når
det anvendes rigtigt; et stort problem og en virkelig hindring for
indstrømning af sjælslys, hvis det overbetones, som det skete for
otte år siden.
Dit astrale legeme er på sjette stråle, og det er en af de faktorer, som knytter dig så tæt til flere af dine meddisciple. Begge
dine hovedstråler er, som du vil have bemærket, de samme som
R.S.W. Du kan se hvor magtfuld en rolle du kan spille i dette liv,
hvis den kraft eller indflydelse, som strømmer gennem dig via
din emotionelle natur, bliver ledet i den rigtige retning af din
sjæl. Da den er på den samme energilinje som sjælen – 2, 4, 6 –
er linjen for mindst modstand for sjælskraft fundet.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle. Det skulle gøre det let
for dig at give udtryk for dine personlige mål på det fysiske plan.
Du må, når du befatter dig med dig selv, tage de følgende
strålekræfter i betragtning:
1.
2.
3.
4.
5.

Den egoiske stråle. . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . . .
Det mentale legemes stråle. . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Syvende stråle for orden eller magi.
Femte stråle for konkret videnskab.
Sjette stråle for hengivenhed.
Syvende stråle for orden eller magi.

Det er værdifuldt for studerende at undersøge, hvilke stråler der
ikke er repræsenteret i personlighedens udrustning. Jeg beder dig
være opmærksom på det og tillige, hvad der udledes af den
390

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

kendsgerning, at de tre stråler for dine tre legemer korresponderer i rækkefølge med de tre plan i de tre verdener for
personlighedens stræben.
November 1938
MIN BRODER:
Jeg vil indlede mine instruktioner til dig med at takke dig for den
vedholdenhed, hvormed du har fremkaldt den stærkt tiltrængte
gruppeintegration. Du har tjent gruppen godt, selvom du ikke
selv er klar over det. Men jeg har set og vidst det. Det er ikke så
ofte jeg stopper op i mit travle liv for at sige til en discipel, at
han har gjort sit arbejde godt. Det gør jeg ikke desto mindre i
dag, efter moden overvejelse, for at fortælle dig dette.
Gruppen skulle begynde sin helbredelsestjeneste i det sene
efterår. Til den tid vil I alle have assimileret og forstået de
grundlæggende principper for gruppearbejde. Du vil blive endnu
mere modtagelig for mine forslag, end du har været, for du har
arbejdet hårdt på opgaven med åndelig beredvillighed. Det var
for dig en vanskelig opgave, for du er en analytisk personlighed.
Du kan nu modtage undervisning med sensitiv indvilligelse og
en åndelig integritet, som for syv år siden ville have været helt
umulig for dig. Sørg for, at du ikke mister disse evner.
Et stort problem vil jeg nævne for dig, min broder, og det kan
udtrykkes i form af det følgende spørgsmål: Gruppemøder viser
sig ofte at være uønskelige for disciple i de tidlige stadier af det
arbejde, de udfører sammen. De tjener kun til at fremme
personlighedsreaktioner. Hvordan og på hvilken måde, kan
gruppen mødes, som en enhed, om jeres fremtidige arbejde med
helbredelse? Dette spørgsmål vil fordre nøje overvejelser fra
jeres side, og jeg vil bede jer tænke de følgende muligheder godt
igennem:
1. Gruppen kunne mødes på visse fastlagte tidspunkter, på
bestemte dage, hver især alene, uanset hvor I måtte befinde
jer, og således udføre det påkrævede arbejde.
2. Gruppen kunne udføre arbejdet, hver morgen ved
morgenmeditationen, hver på sit sted, med kundskaben om,
at tidsfaktoren er uden betydning på de indre plan.
3. Gruppen kunne mødes personligt (så mange som muligt) til
helbredelsesarbejdet, men skulle undlade at svække deres
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brugbarhed gennem enhver form for personlig samtale eller
udveksling af synspunkter.
I mine sidste instruktioner til dig, rådede jeg dig indtrængende
om, at overveje naturen, kvaliteterne og attributterne af de stråler, som manglede i din udrustning. Gjorde du det tilfredsstillende? De er som du ved, første, tredje og fjerde stråle, eller strålerne for magt, aktiv intelligens og for den dygtighed i handling,
som fremkalder konflikt, der fører til harmoni. Du har en sund
forståelse af de stråler, som udgør din udrustning i dette liv, men
du har brug for at forstå, hvilke egenskaber du mangler, der er
nødvendige for resultater. Du besidder fire typer af stråleenergi,
som arbejder ganske godt gennem dig. Det er ikke vanskeligt for
dig at vise kærlighed, selvom du hæmmer dig selv i betragtelig
grad gennem en overdreven betoning af kærlighedens visdomsaspekt. Det fører til visse former for ufølsomhed i dine relationer
til dine nærstående og kære. Overrasker dette dig, min broder?
Syvende stråle i din personlighed og i dit fysiske legeme
nærer ønsket i dig om at bruge dine hænder, og den bestemmer
dit livs arbejde, fordi hænderne er magikerens arbejdsredskab,
og du er helt bestemt på den hvide magikers vej. Dit sjette stråle
astrallegeme har givet dig din idealisme og målrettethed i dit
femte stråle sind, og har bestemt arten af din mentale tilnærmelse
til problemer og til mennesker; men du mangler visse kvaliteter,
som vil kunne supplere dit livs udtryk og, som vil afrunde dit
væsen. Du har brug for mere dygtighed i handling, en mere fast
fokuseret vilje til at forstå. Derved vil du bringe flere af dine
hjerneceller i aktivitet gennem brugen af tredje stråle
egenskaberne. Tænk over det, men læg ikke overdreven alvor i
det.
Fortsæt med gruppemeditationen sammen med de andre
gruppemedlemmer og læg nøje mærke til de få ændringer, som
jeg har foretaget. Føj hertil, følgende korte meditation. Den er
planlagt med henblik på dit femte stråle mentale væsen, og jeg
vil bede dig om at udføre den omhyggeligt … Gå fremad i fred,
min broder.
Maj 1939
BRODER FRA GAMMEL TID:
Noget af det, som i løbet af to-tre års tid vil gøre sig gældende
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som en del af dit bidrag til tjeneste, vil være et indgående kendskab til esoterikernes rolle og en fornyet interesse i ortodokse
kredse for læren om strålerne, centrene og kirtlerne. Jeg vil bede
dig om at lade denne viden sive langsomt (om jeg så må sige)
ind i din bevidsthed, og der – uden nogen form for pres eller
anstrengelse – vil den gradvist blive assimileret. Den vil da blive
en integreret del af din videnskabelige kundskab, af din mentale
udrustning og af din tjeneste, således at den bliver instinktivt
tilgængelig. Glem ikke, at de hårdt tilkæmpede intellektuelle
opfattelser nødvendigvis må blive instinktive skabende faktorer
ved det tidspunkt, hvor et menneske gives adgang til at tage
indvielse. De esoteriske kendsgerninger, som er indlært, og den
opnåede mentale bevidsthed må i sidste instans komme under
bevidsthedens, tankens og opmærksomhedens tærskel. De må
udgøre en integreret del af hele mennesket, akkurat ligesom den
dyriske instinktive natur eller sindets reaktion over for rækken
af kendsgerninger, vist ved brug af de fem sanser, ligger under
tærsklen for den dyriske bevidsthed, men står til rådighed i
beskyttet form.
Den sande helbreder (og du kan ganske givet blive en sådan)
skulle være så centraliseret i den højere bevidsthed, og besidde
en så fin opfattelsesevne over for behovene og tilstanden hos den
person, som skal helbredes, at hans reaktion på situationen og
over for den fornødne hjælp vil blive automatisk, intuitiv og som
følge deraf troværdig. Den sande helbreder koordinerer og
benytter alle de forskellige grene inden for helbredelsens kunst
– eksoterisk og esoterisk, ortodoks og eksperimentiel. Han er
ikke begrænset af et mønster af tjeneste eller et system af den
praktiserede helbredelse. Endnu engang vil jeg bede dig om at
tænke over det.
Jeg vil også bede dig om grundigt at studere brugen af
hænderne i forbindelse med helbredelse. Jeg har givet adskillige
vink i mine forskellige bøger, og der findes meget om dette
emne i kirkens doktrin vedrørende »håndspålæggelse« og den
østerlandske belæring om mudra'er eller brugen af hænder i
rituel tjeneste. Find ud af alt, hvad du kan om hænderne. På et
senere tidspunkt vil jeg belyse den fremtidige brug af denne
videnskab om hænderne og give yderligere instruktioner om
formålet med centrene i hænderne, i relation til helbredelsens
kunst. I mellemtiden, saml al den information om emnet, som du
kan, og giv det en sådan form, at det kan blive tilgængeligt for
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anvendelse i gruppen.
Jeg giver dig hverken noget specielt arbejde at udføre eller
nogen speciel meditation. Din tid er fuldt og konstruktivt besat,
min broder.

Januar 1940
MIN BRODER:
Midt i dit astrale liv findes et hæmmende blændværk, som det er
tilfældet med din gruppebroder … Jeg finder det vanskeligt at
give dette blændværk et navn. Det er lige modsat hans, men jeres
væsen er også vidt forskellige. Måske kan jeg forklare det. Du
arbejder på det fysiske plan med nødstedte legemer og sind. Du
arbejder også på sjælsplan med tanker og begreber, og med
tilegnelse af den indre og okkulte kundskab, som har været din
valgte vej i dette liv. Dit aktive og spørgende sind bevæger sig
derfor i retning af tjenesteydelse og tilegnelse af lærdom. Du kan
nå højdepunkter i dit indre liv. Din tjeneste, der ydes vedvarende, bringer dig ned i den dybe elendighed af menneskelig levevis. Alligevel forhindrer blændværket om ubundethed, der fører
til personlig spaltning i dit indre liv, sjælens fulde udtryk og
tilkendegivelsen af en fusion, som stærkt er tiltrængt. For dig er
det ord, som vil bringe lys, identifikation, som det er for … Ved
hjælp af denne identifikation bliver sjælen ét med alt som ånder.
Det som hindrer … afviger fra det, som hindrer dig. Dit sind er
mere aktivt end hans, og du bliver ikke holdt fast af sociale
overvejelser, som han gør. Hans intuition er mere levende end
din og langt mere sensitiv. I har imidlertid begge to behov for en
tættere identifikation med menneskeheden, og frigørelse fra en
forblindet beskæftigelse med det, der finder sted på de højere
bevidsthedsniveauer, og en mere nær interesse for reaktionerne
på det plan, hvor personligheden udtrykker sig.
Denne bestemmelse vil, tror jeg, overraske dig. Kendsgerningen er, at du må bevare din mentale indstilling ved til stadighed
at være optaget af at søge sandheden og livets okkulte betydning,
men for dit eget vedkommende må du gennem hjernens kontakter
på det fysiske plan sigte efter i højere grad at blive ét med dine
medmennesker. Det er måske en øget evne til at håndtere den
dobbelte aktivitet, som sindets søgelys besidder, som jeg gør
opmærksom på. Sørg for, at disse to bliver de to stråler af lys,
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som du uophørligt arbejder med, og at de afbalancerer hinanden.
Når det er tilfældet forsvinder alt blændværk.
BEMÆRKNING: P.G.C. er stadig en af Tibetanerens betroede
arbejdere.
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Til R.S.U.
November 1931
MIN BRODER:
Jeg har nogle ord til dig her, hvor du går ind i en periode af
større nytte og udvidet tjeneste. Du kender udmærket din svaghed og din styrke. Der er kun lidt, som jeg kan tilføje. Dit problem er at kunne anvende den rette viden til løsning af en aktuel
situation. Som det ofte er tilfældet med aspiranter, ligger deres
største svaghed i et bestemt legeme, og hos dig er det disciplinering af det fysiske legeme samt en manglende evne til at tilpasse
dine idealer til behovet. Du behandler ofte legemet alt for godt,
og alligevel erstatter du til tider den gode behandling med
unødvendig barskhed. Hvis du kan indføre regelmæssighed samt
en afbalanceret metode i din håndtering af dit fysiske problem,
da kan meget lys og kundskab strømme igennem din
hjernebevidsthed. Det hele er i dine hænder, og der er kun lidt,
jeg kan gøre. Du er overvejende på den okkulte linje. Du
arbejder med energi, og reelt og mentalt er du relativt godt
afbalanceret og koordineret. Du har behov for at arbejde med det
fysiske legeme og at bruge det i det arbejde, som du skal udføre,
og det er præcis her at forhindringen opstår. Du har rige
muligheder foran dig og har fortjent dem. Lad dig ikke afspore,
men kultiver den målrettethed, som er et af dine største aktiver.
Én ting vil jeg påpege: I dine åndedrætsøvelser, som jeg
iagttog, da du udførte dem i denne uge, er lunge og brystkassens
udvidelse og tømning unødigt betonet og du arbejder for
anstrengt. Kraften og det subtile, der findes i pranayamaprocessen, ligger i tankens kraft bag åndedrættet og overhovedet ikke
i brystkassens udvidelse og tømning. Hele sagen opsummeres i
aforismen, »energi følger tanke«. Hovedvirkningen bør ligge på
de æteriske nadier, som ligger til grund for nerverne, og ikke på
lungernes blæsebælglignende aktivitet. Du opnår ikke de
resultater, som du burde … Dit arbejde foregår stort set med
enkeltindivider og består i at finde frem til løsninger på livets
problemer. Du har styrkens gave at tilbyde andre, og erfaring
høstet gennem mange liv. Dette arbejde kan udvides, hvis du
behandler det legeme, som hindrer dig, med fasthed, humor og
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udholdenhed.
Juni 1933
MIN BRODER:
Du har betrådt den opadgående vej med større hurtighed på det
seneste. Din horisont er derfor bredere og dit udsyn langt mere
upersonligt. Hold dig til stadighed på vejen og lad ikke inerti
trække dig ned og besvære dine fremskridt. Det arbejde, som skal
udføres, tager løbende til, broder fra gammel tid, og der er brug
for dig i arbejdet og brug for dig mere dynamisk end hidtil. Forstå
dette og stå fast sammen med mig i det arbejde, jeg søger at
udføre. Vær rede til at give af din visdom og evne til at forklare og
til at undervise, når behovet opstår …
I dit tidligere meditationsarbejde blev du bedt om at intonere
det hellige ord syv på hinanden følgende gange. Jeg ønsker du
nu tager det syvfoldige arbejde med centrene op, fordi et vist
synteseskabende arbejde vil være en hjælp for dig. Jeg vil ikke
her skitsere det i detaljer, eftersom det er planlagt efter individuelt behov og derfor ikke vedkommer alle som læser dette. Du vil
modtage de fornødne instruktioner direkte. Følg dem omhyggeligt, se efter den følgende vitalisering af det fysiske legeme og
vær rede til øget tjeneste, når tiden kommer.
Den víse undervisnings gave er din gave til min gruppe – en
visdom, der er fri for kritik sammen med den skolede okkultists
tilbageholdenhed. Denne gave har du og F.C.D. i rigt mål. Giv
af din visdom, broder fra gammel tid, klogt, stærkt og uden
frygt. Jeg påpeger for mange af mine disciple, deres særlige gave
til den gruppe, som jeg har knyttet dem til, at de bevidst og med
kundskab til stadighed kan bidrage i den angivne retning til
gruppelivet. Det er en gave at være disse legemliggjorte kvaliteter. Det er også en gave at erkende, at fordi man i et vist omfang
– stort eller lille – legemliggør en eller anden guddommelig
attribut kan virke som en kanal for dens overførsel fra det større
center. Dette er grundlaget for doktrinen om avatarer eller
guddommelige budbringere. Denne gave at være og gaven
bevidst at kunne overføre kvalificerede evner må forstås bedre.
Jeg har kun en kort mantrisk sentens til dig. Den tilkendegiver
uselvisk hengivenhed:
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»Jeg kaster mig ud i visdommens hav. Derfra vender jeg
tilbage med en viden om dets mysterier til mine
medmennesker.«
Prøv i løbet af de kommende måneder at forstå, ikke blot den
vej, som en discipel må gå, men søg at trænge dybere ind i
teknikken med at forstå din broders hjerte, gennem et studium af
stråleenergiernes dualitet (personlighed og sjælsstråle), som gør
ham til det, han er i denne inkarnation.
Juni 1934
BRODER FRA GAMMEL TID:
De forløbne seks måneder har du gjort en stor indsats, og
arbejdet med at forfine vehiklerne skrider hurtigt fremad. Du har
stadig adskillige måneder med anstrengende arbejde foran dig,
før personligheden kan stå mål med de krav, der venter forude,
men din hengivenhed og ydmyghed, din klare vision og din
visdom er sådan, at man kan stole på, at du kan indfri de stillede
krav.
Der er to områder med tilløb til blændværk – svagt tågede spor
– som må overvåges med omhu, så de ikke danner en tyk sky
mellem dig og solen. Jeg vil ikke beskrive dem nærmere, for
derved nedfælder jeg skyen. Blændværk opløses ikke ved at give
det stor opmærksomhed. Det forsvinder gennem styrken af klar
og vedholdende meditation og frigørelse fra selvbevidsthed. Kan
du forstå meningen med denne paradoksale formulering? Jeg
antyder kun en svag afspejling, som aldrig behøver at give dig
problemer, forudsat at du ikke søger selvanerkendelse, og at du
med ren hensigt elsker alle dem, du møder.
I løbet af de næste seks måneder må dit meditationsarbejde og
fokus for din opmærksomhed være en udvidelse af din sjæls
bevidsthed. Du har et interessant og ret usædvanligt problem.
Det skyldes, at din bevidsthed hele tiden skifter fra det lavere til
det højere sind, men ofte mislykkes det at berøre det
mellemliggende stadium, dvs. sjælens, på dens eget særlige plan.
Det kan beskrives sådan her, min broder:
Højere sind
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Sjæl

/

Lavere sind
I bygningen af antahkaranaen er der (på dette trin) et hul i broen
dér, hvor sjælen er, og du springer fra den lavere til den højere
triade. Det betyder en brobygning fra det højeste punkt af den
lavere triade til det laveste punkt af den højere åndelige triade.
Derfor må du foretage grundige øvelser på et elementært trin –
som er samordningen mellem sjæl og hjerne, via sindet. Arbejd
på dette et stykke tid, med forståelse, før din morgenmeditation.
Gør din meditation kort og hurtig. Du har for vane at holde tre
»hellige tidspunkter« – morgen, middag og solnedgang. Jeg vil
foreslå, at du i disse pauser i dagens aktiviteter ændrer din
metode radikalt. Jeg foreslår, at du arbejder med farve mere end
med former af ord, såsom sædtanker eller med ideer. Du er en
naturlig okkultist og har nøglen til ideernes verden, og i dit sind
findes mange bøgers ord. Jeg vil derfor foreslå følgende
fremgangsmåde:
1. Intoner OM.
2. Efter at du har arbejdet nogle få minutter på at opnå den rette
samordning:
a. Visualiser under din morgenmeditation en dyb rosafarvet
lotus. Byg den med omhu og fra dens åbnende hjerte se en
strøm af rosa lys (ikke rødt) strømme ud, som omgiver dig
og dine meddisciple.
b. Gentag ved din middagsmeditation det samme symbolske
arbejde, men på dette tidspunkt med en gul lotus.
c. Gentag igen ved solnedgang denne proces, men denne
gang er din lotus dyb intensiv blå med en gylden sol i dens
hjerte.
3. Brug derefter den mantriske sentens, som jeg gav dig i min
sidste meddelelse, idet du tænker over dens betydning.
4. Fortsæt som sædvanlig med at forbinde dig med dem, som du
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altid tænker på i din meditation, idet du giver dem styrke og
lys og er bevidst om, at du selv er formidleren.
5. Slut af med den invokation som du kender og holder så meget
af:
Må de hellige, hvis discipel jeg er, vise mig det lys, jeg
søger; give mig deres barmhjertigheds og visdoms stærke
hjælp. Der findes en fred, som overgår al forstand; den
hviler i hjerterne hos dem, som lever i det evige. Der
findes en magt, som gør alle ting nye; den lever og rører
sig i dem, der kender selvet som ét. Må den fred hvile over
os, den magt opløfte os, til vi står, hvor den ene indvier
bliver påkaldt, til vi ser hans stjerne stråle.
6. Intoner OM.
Jeg beder dig især om at gøre din åndelige dagbog til en mere
levende, bedre tilrettelagt og lettere tilgængeligt dokument for
undervisning af andre. Du har meget deri af interesse. Den er
imidlertid noget kaotisk og ideerne i den er ikke så let forståelige. Vil du gøre den mere sekventiel, sammenfattende og
læsevenlig, således at de ordnede og viste ideer kan blive til
hjælp for andre studerende? Du har meget at formidle i form af
okkult viden, og når du lærer at nedskrive din kundskab, så vil
din virkelige tjeneste begynde at vise sig … Skriv det ned du kan
tilbyde. Det kan blive meget, når du med visdom har lært at give
din viden ydre form.
Januar 1935
MIN BRODER:
Der kommer nu en smule mismodighed ind i dit liv, en svag indre
afsky over for dig selv og en fornemmelse af at have fejlet, som –
hvis den fortsætter – kan ødelægge det smukke forehavende, som
du er i gang med at udføre. Virkninger af sådanne tanker er ikke
konstruktive. Hvoraf opstår dette mismod?
Det findes i din erkendelse af, at din indre kundskab langt
overstiger din ydre brugbarhed. Det vokser ud af din intelligente
bevidsthed om, at de indre verdener rummer meget, der har din
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interesse, og som du aldrig bringer ned til brug på det fysiske
plan. Dette er tilfældet. Du er en meget kyndig okkult studerende, og din forståelse af de indre okkulte realiteter overgår langt
den almindelige studerendes. Men det er alt sammen i det indre.
Det kommer ikke frem for at hjælpe verden. Det samler og tårner
sig op i dig, og hvis ikke du gør brug af det, så kan du udvikle en
tilstand, som det senere vil blive vanskeligt at ændre. Hvad
forårsager denne tilstand, min broder?
Tre ting, som jeg åbent vil vise dig, fordi jeg ved, du med
fortrøstning og taknemmelighed tager imod alt det, der fortælles
dig. Din prøve viser sig i den måde, du anvender den
information, som jeg giver dig, ligesom andre kundskaber du
kommer i besiddelse af.
1. Dit indre mindreværdskompleks (en racemæssig arv) er et
klart handicap. I dit handlekraftige liv i en storby ophæves
dette mindreværdskompleks i nogen grad, fordi du ser
frugterne af dit arbejde, men i arbejdet på de indre plan ligger
du konstant under for det. Så voldsom og så hurtig er din
reaktion på sandheden og de indre realiteter, at du prompte
absorberer mere, end du kan anvende. Du bliver næsten
svimmel af det strålende kalejdoskop af sandhed, som du
fornemmer og kontakter.
2. Du hindres af dit fysiske legeme. Du har arvet (til fuldbyrdelse af karmisk ansvar) et ikke særligt forfinet legeme af den
slavisk-semitiske type iblandet lidt af den latinske type.
Denne arv giver dig din vedholdenhed og udholdenhed på
vejen; det giver dig din sensitivitet med hensyn til forhold i
de mystiske riger; det giver dig også din kærlighed til
skønhed og din hjerteudvikling. Det har hos dig åbenbaret en
lille smule af mysteriet om smerte og lidelse. Men det har
også givet dig et fysisk legeme, som har arvet evnen til at yde
modstand og evnen til at lukke af for det ydre til de indre
verdeners udtryk. Yderligere har det givet dig et legeme med
noget tunge og træge atomer, som ikke kan opildnes til den
udsøgte aktivitet, som du drømmer om, undtagen gennem en
vældig anstrengelse og en selvpålagt disciplin af drastisk art.
Derfor har din sjæl valgt, som din personligheds arbejde,
noget som indebærer tjeneste, som appellerer til hjertet, og
som på samme tid er af en så nødvendig art, at det nødvendigKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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vis må fremkalde din bedste indsats.
3. Den tredje årsag til problemerne findes i det faktum, at du
ikke gør ydre konstruktiv brug af den kundskab, som du
tilegner dig i meditation, gennem omfattende læsning og
gennem din vedvarende indre tænkning.
Min opmærksomhed er blevet henledt på dine
meditationsrapporter. Min broder, du berører og tapper konstant
visdommens kilde. Din intuition er vågen; din evne til at fortolke
symboler er usædvanlig; din forståelse af Den store hvide loges
synteseskabende plan er reel. Men til hvilken nytte? Du er
ligesom et reservoir, som er for fyldt, og hvorfra der ikke tappes
nok til at møde behovet hos det omkringliggende tørstende land.
Alt flyder over og går til spilde.
Dette må rettes, min broder. Noget af det første som vi må
gøre er at anvende den kundskab og den okkulte information,
som er lagret i dit underbevidste sind, og som kun finder udtryk
i din åndelige dagbog og dine meditationsrapporter. Her taler jeg
ikke om det daglige liv, som skal leves. Jeg taler om den
intelligente vurdering af sandheden, som er din, om den rigdom
af okkult information, som går til spilde, og som forårsager
tilstande, der i sidste instans vil føre til astrale vanskeligheder.
Du ønsker at leve livet og at tjene, men jeg ønsker at se din
tjeneste næret af din okkulte viden og af dit hoved og ikke kun af
hjertet. Det er ubetinget nødvendigt, at vi tapper dette reservoir
og gør dit liv frugtbart som esoteriker … Hvad skal vi derfor
gøre?
For det første, i stedet for konstant meditation, må du bruge
den givne tid til at uddybe og skrive de ideer ned, som er
kommet til dig, således at de kan bruges af andre og kan nå dem,
som har brug for hjælp … Udtrykt symbolsk, så kan det, som jeg
har at fortælle dig, rummes i ordene fra den gamle bog Bogen
om regler for disciple, som eksisterede på den første Patanjali's
tid:
»Døren åbner sig ind til verdenen af det, som kan vides.
Den åbner sig fra sindets side. Når den en gang er åbnet, så
drypper regnen af det, som kan vides, ind i tanken. Den
anden dør åbnes gennem dybt begær. Den åbner sig ind til
verden, som er det alle mennesker ved. Når begge døre står
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vidt åbne, så tjener disciplen hensigten for sandhedens
herre. Regnen drypper på hans hjerte fra den fjerneste dør.
Han sender regnen af det, som kan vides, ind i verden af
det, som alle mennesker kender. Således kan nye tanker
bringes ind i menneskenes hjerter. Således bringer nye
blomstrende ideer skønhed til jordens støvede sletter.«
I fred og forståelse, følg din vej til de stores fødder.
Juli 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
Sidste gang jeg var i forbindelse med dig, gav jeg dig meget.
Lige nu behøver jeg kun at give dig lidt, for du må stadig arbejde
med det, som jeg har foreslået. Frem for alt andet, stræb efter
enkelthed. Dit sinds frugtbarhed er en stor og nyttig gave,
erhvervet gennem mange liv med indvundet viden. Men en
frugtbar have og en alt for frodig vildmark er begge udtryk for
frugtbarhed; den ene er smuk, og den anden har brug for
opmærksomhed – en opmærksomhed, som bør indledes med en
målbevidst tilintetgørelsesproces.
Du er blevet anvendt i de sidste måneder til at udføre et
arbejde, som kan være til virkelig tjeneste, og du har gjort det
godt og gjort fremtidig åbenbaring mulig. Det er godt, og det
takker jeg dig for, min broder. Jeg ved, at du ikke beder om
anerkendelse, men den bliver altid givet af os, lærerne på den
indre side, når den virkelig er fortjent. Jeg kan derfor fortælle
dig, at dit arbejde er anerkendt.
Men du har meget at gøre i dit indre, inden du kan bruges i
den udstrækning, det er muligt. Sørg derfor for at gøre tre ting:
1. Tab dig selv af syne. Din konstante indre vane med
undervurdering af dig selv vidner om for megen opmærksomhed på det lille selv. Du hæmmer dit arbejde og modvirker en
større indflydelse ved at betragte dig selv som en fiasko, og
alligevel på samme tid undlade at tage de skridt, som ville
gøre dig til en virkelig succes – skridt, som jeg tidligere har
antydet for dig. Min broder, tab som helhed tidsprocessen af
syne, og arbejd i tre måneder kun én dag ad gangen, idet du
gør hver time, hver dag, så smuk og uselvisk som mulig.
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2. Visdomsaspektet er i dig højt udviklet. Lad nu den anden
stråles kærlighedsaspekt få større magt. Du og F.C.D. må
vende op og ned på jeres livstendenser. Han har en særdeles
udviklet kærlighedsnatur og må lære at udtrykke visdom på
en mere effektiv måde. Du har visdom som manifesterer sig
stærkt og må lære at elske mere omfattende og ikke frygte
kærlighed, som du nu gør det. Dit arbejde som leder har
trukket din latente visdom frem. Dit arbejde i min gruppe og
i den nye verdenstjenergruppe må nu trække de dybe ressourcer frem fra dit hjerte. Tænk over dette forslag.
3. Giv mere distinkt hjælp til arbejdet … Du kan give det, der er
brug for, hvis du taber dig selv af syne og kan lære dig selv
at arbejde opfyldt af glæde. Er det ikke det glædesfyldte
tjenestearbejde, der er nøglen for dig, min broder? Jeg må
bede dig dyrke glædens ånd. Hvis du giver denne mere
distinkte hjælp og arbejder, som det er blevet dig anvist, så vil
det bringe dig frigørelse i rigt mål. Du kan understøtte
arbejdet med din visdom og rige erfaring.
Hold dig til den enkle skitse, som jeg har antydet i min foregående meddelelse. Jeg kan endnu ikke ændre den, for du har ikke
benyttet dig af den hjælp, jeg da søgte at give dig. Men vær ved
godt mod og gå fremad på vejen med glæde. Der er i disse
skæbnesvangre tider ikke tid til den tabte indsats, der har
forbindelse med en for nær selvfordybelse og selvanalyse, der
fører til mistillid.
Januar 1936
Det eneste som jeg søger at gøre for dig nu, min broder, er at
give dig en meditation, som jeg vil bede dig om at udføre, indtil
du hører nærmere. Jeg vil også give dig seks sædtanker til
meditation. Ellers står min tidligere formaning til dig ved magt,
og din fremtidige nytte i den kommende åndelige ekspansion
beror på din udelte opmærksomhed med hensyn til
selvforglemmelse, den rette brug af kærlighed (der sætter dig i
stand til lettere at elske. Jeg beder dig studere min sidste
meddelelse om dette emne) og hensyntagen til praktisk, kærlig
effektiv og regelmæssig tjeneste.
Dine fremskridt med hensyn til at give ydre udtryk for din
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indre kundskab har været unødvendigt langsomme. Var det givet
en korrekt og mere fokuseret holdning, kunne du springe fremad
ind i mere klart lys og mere effektiv levevis. Det har jeg ofte
fortalt dig. Din grundtone for fremtiden er disciplin og atter
disciplin. Underkastelse af dit fysiske legeme under din vilje,
gennem en påtvunget, omhyggeligt tilrettelagt rytme, vil blive
din vej til frigørelse. Spørgsmålet er derfor, om du er tilstrækkeligt interesseret i de mulige resultater til at foretage de nødvendige justeringer og underkaste dig de disciplinære krav. Hvad
disse består i ved du også godt. Er de ikke ganske enkelt en
håndhævelse af visse regler for daglig levevis, som er så enkle,
at de ikke kan fremkalde din vilje? Det er fremkaldelsen af en
dynamisk vilje, som jeg ønsker at udvikle gennem den følgende
meditation.
1. Efter en effektiv samordning og centrering af bevidstheden i
sindet fortsæt da, som antydet nedenfor:
OM
a. Intoner dette som sjælen i sin egen verden, idet du bruger
din skabende imagination samtidig hermed.
b. Intoner OM igen som sjælen, der påtvinger sindet sin hensigt.
c. Intoner OM som sjælen, der styrer begærlegemet.
d. Intoner OM som sjælen, der gennem sin vilje tilfører det
æteriske legeme energi.
e. Intoner OM igen, men på dette tidspunkt i samarbejde med
personligheden, idet det fysiske legeme tilskyndes til den
rette handling. Gør det alt sammen meget langsomt med en
dyb og viet tanke ved hvert af de fem trin.
2. Visualiser derefter hele den lavere natur som værende samlet
i sjælens bevidsthed.
3. Mediter derpå femten minutter (ikke mere) over de følgende
seks sædtanker. Hele denne meditation har til hensigt at være
dynamisk og kort. Den kan, hvis den bruges på denne måde,
bryde igennem forhindringer og »rydde vejen« for indstrømning af din dynamiske, men hidtil ineffektive vilje.
Første måned. . . . . . . Min sjæl har hensigt, magt og vilje. Dis-se
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tre er der brug for på frigørelsens vej.
Anden måned. . . . . . Min sjæl må nære kærlighed blandt
menneskesønnerne. Det er dens hovedformål. Jeg vil derfor
elske og gå kærlighedens vej.
Tredje måned.. . . . . . Min sjæls hensigt må vise sig i brændingsprocessen. Det som blokerer og hindrer må forsvinde for
Guds magt. Den magt er jeg. Jeg går vejen gennem den
brændende grund. Der forsvinder forhindringer.
Fjerde måned.. . . . . . Min vilje er ét med Guds store vilje.
Den vilje er min i dag på jordens plan. Den fører til tjeneste
og min mesters gruppe. Jeg går derfor tjenestens vej efter den
brændende fest.
Femte måned. . . . . . . Jeg vier mig til planens hensigt. Jeg
har ingen anden hensigt end Guds vilje.
Jeg søger ingen anden vej end den
guddommelige fuldbyrdelses vej. Jeg
taber mig selv af syne i den gruppe,
som søger at fremme planen.
Sjette måned. . . . . . . Offerets vej er evigt glædens vej.
Glædens vej fører til fredens sted.
Guds fred findes kun ved at tabe selvet
af syne og ved kun at se det, som skal
gøres og gøres i dag.
Juni 1936
MIN BRODER OG MIN VEN:
Meget af det, jeg har skrevet til S.C.P., er også af største
betydning for dig. Jeg nævner det ikke her, fordi jeg har andet,
som jeg ønsker at tale med dig om. Jeg beder dig af mit hjerte
(der indhyller dig i dets konstante kærlighed), at se bort fra dig
selv og ikke så vedholdende opholde dig ved det, som du ikke
evner at fuldføre. Erkend fejltagelsen – hvis den er til stede –
men vend derefter ryggen til den med ansigtet løftet mod lyset
og et smil på dine læber og gå urokkeligt fremad.
D.A.O., et medlem af min discipelgruppe, har ikke haft let
ved at lære lektien om selvdisciplin, og blændværket om frygt
for autoritet har overmandet hende. Hun har bedt om tilladelse
til at forlade min gruppe, og at en anden indtager hendes plads.
Jeg foreslår hende, at hun betragter sig selv som suspenderet fra
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gruppens arbejde og fra min såkaldte kontrol og bruger et år til
grundigt at gennemtænke tingene, før hun træffer den endelige
afgørelse. For at vise dig, at din fejltagelse i grunden er af
overfladisk betydning, beder jeg dig om at gøre mig en særlig
tjeneste. Jeg kunne ikke spørge dig, hvis du havde fejlet. Jeg vil
bede dig om at overtage D.A.O.'s plads i et år for at arbejde i
min gruppe og derved hjælpe med til at bevare integriteten i
gruppens relationer. Det er ikke den første gang, at du har gjort
dette, og derfor tænkte jeg straks på dig. Men selvom mit sind
instinktivt besluttede at bede dig om denne tjeneste, så har jeg en
dobbelt grund. Du har en sikker kontakt og en frihed fra
blændværk, som er tvingende nødvendig af hensyn til D.A.O.'s
nærmeste meddisciple. Du ligger selv i nogen grad under for
blændværk om fejl, men du er sjældent forblindet, hvor det
vedrører principperne for gruppearbejde. Jeg kan forlade mig på,
at du giver det, der er behov for. For det andet har du visionens
klarhed, som er sand og konstruktiv – i de tilfælde, hvor din
personlige kærlighed ikke er involveret. Hvor den er involveret
er du tilbøjelig til at overvurdere de elskede personer og at se for
meget i dem. Er det ikke rigtigt, min broder?
I dette tilfælde vil din vision imidlertid være klar og sand. Så
tag D.A.O.'s plads og giv dit bedste i denne situation. Men forlad
ikke din egen plads i min gruppe.
D.A.O.'s begreb om frihed – som det er tilfældet med alle
sådanne begreber – kan virke som et fængsel. Her kan tanken om
frihed være en lænke, der tynger hende ned. Det er den lektie,
som hun må lære. Hendes tjeneste i min gruppe kommer i anden
række i forhold til hendes kærlighed til sine egne fremskridt og
det vil jeg blive nødt til at påpege for hende. Ingen disciple, der
arbejder i en ashram, er helt frit stillet. Hver enkelt fastholdes i
en sjælstilknytning til sine meddisciple. Påtaget ansvar og
erkendte karmiske relationer kan ikke let tilsidesættes og må i
sidste instans arbejdes ud. Gruppelivets disciplin er en højere
disciplin end nogen af de selvpålagte ideer om liv og sandhed.
Når en discipel forholder sig til sin individuelle dharma og sit
gruppeansvar – da kan han handle rigtigt.
Vil du hjælpe mig med dette problem? Jeg ved, at du vil, min
broder. Du vil tage det som et bevis på min tro og tillid til dig og
også som tegn på, at de astrale ængstelser, som du vedvarende
arbejder under, ikke har hold i virkeligheden.
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En lille personlig opgave beder jeg dig også om at løse. Vil
du gennemgå alle de instruktioner, som du har modtaget fra mig
og nedskrive den specielle information, som jeg har givet om
dine handlinger på det fysiske plan. Bemærk derefter, hvad det
er lykkedes for dig at gøre, og hvad der stadig er tilbage at gøre.
Det vil hjælpe dig med at forny dine bestræbelser for at beherske
det fysiske legeme, som er det vehikel, der giver dig de fleste
problemer, og som kan bringes til lydighed meget lettere end det
astrale og mentale legeme. Alligevel er det i denne inkarnation
det legeme, som giver det største problem. Når du behersker det,
vil dit arbejde gå fremad.
Januar 1937
BRODER:
Jeg vil begynde med en rosende bemærkning til dig. Du har gjort
fremskridt i det forløbne år og er kommet ud af en relativt statisk
tilstand og ind i en tilstand med øget sensitivitet og vækst.
Tidligere har jeg påpeget dine fejl og har hyppigt måttet analysere og irettesætte dig, så det glæder mig at registrere en øget
vækst og en stigende evne til at gå fremad hos dig. Lad mig
fortælle dig nu, at da jeg for tre år siden iagttog din tilstand var
jeg i tvivl om, hvorvidt du havde nået højdepunktet for dit livs
arbejde og (i resten af dine år på jorden) ganske enkelt ville
fastholde det, som var opnået. Ingen let præstation, min broder,
når den udrustning tages i betragtning, som du begyndte med på
vejen tre liv tilbage, men som ikke antydede din højeste mulighed, som skal grundlægges på det arbejde, der blev gjort i dit
sidste liv på jorden. Gå nu fremad til en større indsats i
selvforglemmelse og i kærlighed, og bliv en solid støtte og en
kilde til oplysende visdom for dine meddisciple.
Jeg har to budskaber til dig. Det ene er baseret på de
instruktioner, som jeg har givet dig tidligere, og som jeg vil
sammenfatte ved at sige: Underkast dit liv på det fysiske plan en
selvpålagt disciplin; hold dig til denne disciplin for enhver pris.
Du kan udlægge denne disciplin for dig selv. Det er ikke
nødvendigt, at jeg gør det.
Det andet budskab, som jeg har til dig, er baseret på en
bemærkning, du selv kom med til mig, om at du havde ladet dit
liv styre af bekvemmelighed og vane, men ikke af plan. Jeg vil
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bede dig om at tænke nøje over denne sætning, idet jeg beder dig
om at benytte den og overføre den til tanken om det højere liv i
tjeneste og ikke blot et disciplineret liv, tilrettelagt og styret af
din egen påtvungne plan, men en tjeneste, som denne
discipelgruppe er forpligtet til. Dette løfter hele temaet ud af
personlighedslivets sfære og vil fylde dit tankeliv med det
umådelige omfang af vor plan.
I ved alle sammen så meget. Din teori er så god og sund. Men
din praksis skulle begynde at blive i overensstemmelse med din
teori, hvis denne gruppe skal fortsætte fremad som ønsket ind i
virkeligt verdensarbejde. Lad hurtigt en tilpasning og en ny
tilegnelse og en ny samordning finde sted iblandt jer, så I hånd
i hånd, skulder ved skulder og med øjnene fæstnet på den samme
vision kan møde livet og dets omskiftelser sammen og på denne
måde lette hinandens vej. Det er ikke altid tilfældet.
Derfor, min broder, lad planen selv forme dit liv og dets
aktiviteter og lad disciplin frembringe det redskab, der er brug
for til det arbejde, som skal udføres. Discipelgrupper bliver i vor
tid skolet i telepatisk arbejde og yder verden telepatisk tjeneste
– en lille genpart af det arbejde, som Hierarkiet altid udfører med
menneskers sind. Når I således kan begynde at gøre dette, kan I
arbejde på at ændre tilstandene og påvirke visse liv. Dette
arbejde vil ikke være virkelig muligt, hvor kritik, selvmedlidenhed eller forkert tale forekommer, for én person kan blokere for
udstrømning af gruppens tanker. Derfor beder jeg i år min
discipelgruppe om at forberede sig til udvidet tjeneste og til at
tænke dybt over arbejdet med tankeoverføring i verdenstjeneste.
De okkulte læresætninger, som jeg har til din eftertanke, er
følgende:
»Udkastet lå foran mesteren, og planen i alle sine detaljer
lå åbenbaret på tegnebrættet. I det midterste værelse
ventede de, som skulle bygge templet efter den fastlagte
plan.
Men planen var ikke fuldstændig. En vis viden om
grundplanen, som templet skal rejses på, manglede, og han
som søgte efter den, og han som havde den, var der ikke.
Mesteren ventede.
Den, som søgte den nødvendige viden, som ledede dem,
der lagde grunden til den senere bygning, han sov og spiste
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og legede på den ydre mark. Og alligevel var hans tanke
hver time fokuseret på de ventende håndværkeres midterste værelse, og erindringen kom. I nogle øjeblikke svævede hans sjæl over udkastet i det inderste værelse og så
mesteren i øjnene. Og mesteren ventede stadig. Da kom
erindring og aktivt arbejde.«
Juli 1937
MIN BRODER:
Du har, som jeg ofte har fortalt dig, kun ét større problem, og det
er knyttet til dit fysiske legeme. Lad mig nævne dine strålekræfter for dig, for da vil jeg tro, at der kastes mere lys på dit
problem.
Dit mentale legeme er på første stråle, og det er det, som gør
dig til en virkelig okkult studerende. Din sjælskontakt er så klar
og reel, at dit mentale legeme ikke bygger nogen barrierer
mellem sjælen og din personlighed eller mellem dig og dine
meddisciple. Mentalt er du altid forstående og omfattende. Jeg
mener ikke teoretisk, men som en kendsgerning. Men dit astrale
legeme er også på første stråle, og det er noget enestående, der
kun sjældent forekommer. Det er her følelsen af separatisme
kommer ind, for første stråles påvirkning gør to ting hos dig:
a. Den nærer din følelse af separatisme og har derved en tendens
til at isolere dig.
b. Den fremmer din frygt for binding.
Du er således ofte emotionelt og astralt ubundet og isoleret fra
dem, som elsker dig, og fra dine medmennesker. Derfor er der
en stadig konflikt mellem din kærlige sjæl og dit isolerede
ensomme astrale vehikel. Løsningen vil stå dig klart.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle. Tænk derfor de indre
relationer igennem og den ydre virkning af dine strålekræfter,
som nævnt nedenfor:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . . .
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Anden stråle for kærlighed-visdom.
Tredje stråle for aktiv intelligens.
Første stråle for magt.
Første stråle for magt.
Syvende stråle for ceremoniel orden.
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Du vil bemærke, hvor meget din sjæl har at gøre med de
energilinjer, som alle sammen klart er relateret til første stråle:
1-3-7. Du vil som følge deraf blive tilskyndet til også at se, hvor
meget dit liv i kærlighed styrer dit arbejde og din tjeneste. Jeg er
opmærksom på det. Roser eller stimulerer jeg dig, min broder?
Måske begge dele. Tænk meget over disse kendsgerninger i de
kommende måneder.
Januar 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
Hvad er det, jeg vil sige dig? Hvis jeg minder dig om, at det er
nødvendigt, at du underkaster din lavere natur disciplin, så ville
du ikke have nogen respekt for mig, for da ville jeg ikke være en
sand ven og lærer. Hvis jeg minder dig om dette, så øger jeg blot
dit ansvar, og det gør en sand ven og lærer ikke.
Disciple kommer helt bestemt ind i Hierarkiets aura. Du er en
discipel. Disciple fremkalder mange forskellige reaktioner hos
os, der er lærere på livets indre side. Vi ser på nogle af jer og
føler, at der skal gå lang tid, før vi fuldt ud kan give jer vor tillid.
Integration, visdom og sjælskontakt må først fremkaldes. Andre
kommer ind i det hierarkiske lys, og vi ved – idet vi studerer
dem – at selv om der er kontakt og viden, er der også ambition,
voldsomhed og selviskhed, og at disse kvaliteter må udlignes og
betvinges, før der kan blive frihed i handling både fra vor side
og fra deres. Andre er igen herlige i sig selv, med en høj og
behagelig vibration, men de er svage og fulde af frygt, sorgfulde
eller tynget af bekymringer. De må belæres om styrkens og den
guddommelige sorgløshedens vej, før deres tjeneste kan stå mål
med de stillede krav. Andre igen kommer ind i vor
indflydelsessfære som integrerede, víse, pålidelige, og med
evner til at tjene og at være nyttige, der ligger langt over
gennemsnittet. Deres evne til at leve, til at påvirke og til at tjene
er meget stor. Alligevel er der et eller andet sted i deres natur en
svaghed og deres udtryksmåde er begrænset. Denne svaghed
kunne let udlignes ved at give den passende oplyst opmærksomhed og åndelig vilje (kvaliteter, der er til stede, men ikke
udnyttes). En sådan discipel er du, min broder og kammerat,
gennem lang tid. Din største hindring er dit fysiske legeme, der
afviser disciplin og hidtil har modsat sig alle dine bestræbelser.
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Dette ved du, og du hentyder til det med en følelse af forblindet
nederlag. Hvordan kan jeg da hjælpe dig, når du kender årsagerne til det der hindrer og blokerer for større indflydelse og arten
af det problem, som du må løse?
Der er intet, jeg kan gøre ud over at fortælle dig, at har du en
gang bragt din fysiske natur i overensstemmelse med din sjæls
bud, så har du langt mere at give end en gennemsnitlig discipel.
Du har visdom og megen erfaring, individuelt og racemæssigt.
Du har en dyb kærlighed, som du er bange for og derfor undlader at udtrykke, som du kunne, og som dit arbejde som leder har
forkrampet og hæmmet. Du har en moden okkult forståelse, som
kan gøre meget for andre. Du har en magnetisk udstråling. Men
der er altid et stadium, ud over hvilket det ikke synes muligt for
dig at gå – et stadium, hvor det fysiske legeme bryder ind og
afslår at blive en klar kanal for udtryk af den indre skønhed og
udstråling.
Når jeg nu har påpeget dette og har bedt dig om at bringe
dette aspekt af dig selv i overensstemmelse med det åndelige
krav og har antydet det større tjenesteområde, som kunne åbne
sig for dig, må jeg overlade det til dig at få succes med opgaven
eller at afvise den, alt efter hvad du finder bedst. Måske vil jeg
på et senere tidspunkt se en tydelig forandring – fuld samordning og forhøjet udstråling.
Jeg vil bede dig om at bruge megen tid hver søndag (mindst
en time) i forsøget på at forbinde dig med min aura og gennem
den med Hierarkiets aura. Resultaterne af denne indsats burde
kunne blive af betydning for dig og vigtig i din håndtering af dit
problem. Jeg forlader dig med de sidste ord af de okkulte
sætninger, som jeg gav dig for et år siden.
»Da kom erindring og aktivt arbejde.«
Jeg har tillid til, at jeg snart vil kunne fremsætte denne erklæring
om dig og ikke den fra tidligere, »og mesteren ventede stadig«.
Januar 1939
MIN BRODER OG MIN VEN:
Hvad kan jeg sige, som jeg ikke allerede har sagt? Jeg kan minde
dig om den interessante kendsgerning, at hver enkelt af kræfter412

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

ne i din personlighed er på den første store linje for magt, for
isolation og separatisme. Den eneste anden stråle indflydelse,
som kærligheden kan strømme igennem er din sjæl, og følgerne
af dette har du en tilbøjelighed til at misforstå. Derfor er dit liv
i kærlighed afhængigt af graden af sjælskontakt, og den kontakt
må holdes levende og vital ellers vil din personligheds idé, dit
ønske om at holde mennesker væk fra dig, din følelse af isolation
og af stolthed dominere. Vanskeligheden øges som følge af den
kendsgerning, at den stråle, som styrer din race, er tredje stråle,
der også styrer din personlighed, langt stærkere, end du erkender. Derfor vil de meget gamle separatistiske tendenser fra din
racebaggrund forøge din trang efter tilbagetrækning fra alle
personlighedskontakter. Det vil give dig det blændværk, at de
eneste kontakter, som er mulige for dig, er dem, der opnås via
din sjæl. Hvis det i sandhed var sådan, min broder, hvorfor så
være i et fysisk legeme overhovedet, hvorfor være i en gruppe af
disciple, hvorfor være så elsket af dem, der er omkring dig? Dine
meddisciple elsker dig og giver dig så meget, som de kan, af
deres sjæles kærlighed. Dem, der er dig nær på det fysiske plan,
giver dig også personlighedens kærlighed og hengivenhed. Det
første accepterer du med stolthed og forståelse; det andet afviser
du med stolthed og uden forståelse.
Før du kan kræve en accepteret discipels (som du er) særlige
rettigheder, må du trænge bagom skærmen eller bag din
personligheds skodder og blive opmærksom på voldsomheden
af din sande følelse vedrørende spørgsmålet om raceforskelle,
social status, om klasseskel og om personlighedens tilbøjeligheder. I dig findes det, som næsten kan kaldes for undertrykt had.
Det er dels racemæssigt, dels europæisk og dels en helt unødvendig følelse af socialt og personligt mindreværd. Du forsikrer dig
selv om, at det ikke er der. Du nægter velovervejet og bevidst at
erkende det. Du siger til dig selv: Jeg er alkærlig og forstående,
fordi jeg er en sjæl. Og du er meget hyppigt en sjæl, og din
indflydelse er sjælsindflydelse. Men bagved alt dette findes en
blind plet. Det er en type blændværk, der virker, som om du
»stikker hovedet i busken«, og afviser at registrere din personligheds begrænsninger i denne retning. Med din visdom og
sjælskontakt kunne du meget let håndtere dette, hvis du ønskede
det.
Jeg taler således frit til dig, min broder, fordi jeg har tillid til
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dig, og jeg ved, at du har tillid til mig. Jeg har også tillid til dine
gruppebrødres kærlighed til dig.
Dit problem må du befatte dig med på en anden måde end
dine meddisciples. Det er mere vanskeligt, som følge af den
usædvanlige kendsgerning, at dit astrale legeme er på første
stråle. Din personligheds stråle, tredje stråle, er fokuseret i dit
astrale legeme og tilføjes derved dets magt, dets blændværk og
dets greb om dig. Dit problem er at påkalde din sjælsenergi med
en sådan styrke, at den vil drive første stråle kraften ud i
slutningen af denne inkarnation og lade dig tilbage med et anden
stråle astrallegeme.
Den meditation, som jeg vil give dig, er baseret på ordene
»som et menneske tænker i sit hjerte, således er han«. Jeg ønsker
derfor, at du nøje gennemtænker de forskelle, som ville komme
til syne i dit personlighedsudtryk, hvis du havde et anden stråle
astrallegeme. Jeg vil derfor give dig den opgave, at skrive en
artikel for mig, min broder, hvor du betoner de karakteristiske
egenskaber for et anden stråle astrallegeme. Du må da tilstræbe
hver dag, at indbygge disse anden stråle kvaliteter. De bygges
ind gennem anden stråles kvaliteter for kærlighed, kontakt,
tiltrækning, forståelse, sympati og barmhjertighed. De to
sidstnævnte mangler næsten helt i dit redskab, og din karriere
som ansvarlig leder har nødvendigvis forøget denne mangel. Jeg
vil påminde dig om, at jeg ikke sagde, at du manglede kærlighed.
Du plejede før i tiden at supplere denne mangel ved en intuitiv
påskønnelse af folk, men på det seneste er du groet fast i én
retning – sympatiens – og er krystalliseret i et racemønster, som
ikke er dit. Det er baseret på en udvikling af det hjertecenter, som
endnu kun har åbnet sig i retning af dit eget folk og mod
frimureri.
Vil du bruge ti minutter hver morgen til den øvelse, som jeg
her skitserer … Søg derefter hjerne-sind-samordning med sjælen
og se din sjæls kærlighed strømme ind i din personlighed, idet
du forvandler dens kraft og arbejder den igennem til det fysiske
plan. Den vil udtrykke sig som personlighedens kærlighed,
tilskyndet og styret af sjælens kærlighed. Kan du se billedet, min
broder, som jeg ser det? Fuldkommen kærlighed støder frygten
bort. Din personlighed er ikke på kærlighedens linje, men på
magtens. Den frygter kærlighed og kærlighedens udtryk. I denne
udtalelse har jeg givet dig en antydning af dit sjælsproblem.
414
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Dine meddisciple elsker og vil elske dig stadig mere. For
øjeblikket lader du dem ikke elske dig, og du misforstår og
misfortolker dem. Hvor der så godt som ikke findes virkelig
kærlighed, findes der ikke megen virkelig forståelse. Når du
fungerer som en sjæl elsker du meget og helt upersonligt. Du er
imidlertid endnu ingen mester og derfor ikke i stand til at give
upersonlig kærlighed uden at såre. Derfor er det nødvendigt for
dig også at elske personligt. Jeg vil hjælpe dig, hvor jeg kan, og
jeg giver dig min personlige kærlighed – min upersonlige
kærlighed har altid været din.
BEMÆRKNING: Intet har afholdt denne discipel fra aktivt
samarbejde med Tibetaneren og med hans discipelgruppe.
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Til W.D.S.
November 1937
Hvad skal jeg sige til dig, min broder og min ven, som vil føre til
to ting for dig: For det første, give dig tillid til det rette valg af
tjenesteområde, og for det andet, styrke din vilje, så du kan stå
som en solid støtte for andre. Er det ikke de to ting, som du
ønsker, og som udgør dit mål, og kræver du ikke vished om disse
to punkter, eller er det bekræftelse, du ønsker?
Gå fremad, min broder, se ikke tilbage, men lad dine øjne
være fæstnet urokkeligt på en verdenstjeners vej. Det er en
vanskelig vej, med mange op- og nedture, med mange stejle
bakker og skyggefulde dale, men der er hvile og skygge i dalen
og solskin på højderne. Disse vanskeligheder kender din mester,
for også han fandt vejen svær, da han gik den. Når jeg taler
således, ønsker jeg ikke at henlede opmærksomheden på mig
selv; jeg taler blot som din lærer og din ven.
Din livslektie er ubundethed og – for at kunne praktisere
ubundethed, som en discipel bør – har du brug for at styrke din
vilje til at være. Det tror jeg, at du ved. Du er en anden stråle
sjæl i et første stråle personlighedshylster eller -vehikel. Du har
gennem dette liv altid bestræbt dig på at elske, at tjene og at
forstå. Det har været din sjæls iøjnefaldende udtryk i denne
inkarnation. Nu må komme en bestræbelse på udvikling af din
personligheds vilje hen imod styret orientering. Det
guddommelige aspekt af din personlighed i dette liv og den
største integrerende faktor er din vilje. Egenvilje har du
overvundet gennem kærlighed. Det har du opnået, og det er godt
at erkende det. Men din personligheds integrerende vilje,
underlagt sjælens vilje, må udvikles og anvendes med passende
ubundethed. Disse få ord udtrykker dit nuværende problem.
Tænk over det, for med forståelse vil komme en udvidet evne til
at tjene. Jeg ved, at du søger at udvikle denne evne, og døren til
tjeneste står vidt åben, og der er brug for dig, der hvor du står.
Styrke til at stå; styrke til at elske; styrke til at være ubundet
– disse er og bør være dine mål. For dig er det i denne sammenhæng fremkaldelsen af den åndelige vilje (hvordan den anvendes
på personligheden og dens problemer, og hvordan den virker
som den styrende kraft i hjernen), som må være dit umiddelbare
416
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mål.
Med henblik herpå foreslår jeg, at du før gruppemeditationen,
som jeg beder jer alle om at udføre, foretager den følgende korte
øvelse:
1. Foretag seks lange åndedrag, langsomt og uden anstrengelse
eller nogen udspiling af mellemgulvet. Sig efter det sidste
åndedrag med fokuseret tanke og bevidsthed: Jeg er et udtryk
for Guds vilje. Denne vilje styrer mine tanker og ledes af min
sjæls hensigt. Jeg fastholder denne vilje.
Pause for udånding.
2. Foretag endnu seks åndedrag på lignende måde og sig
derefter: Lad denne guddommelige intelligente vilje lede mit
hjerte og lede mig på kærlighedens vej. Ad denne vej vil jeg
gå.
Pause for udånding.
3. Foretag igen seks lange åndedrag og sig derpå: Lad denne
guddommelige intelligente kærlige vilje lede min hjerne og
tjeneste på livets ydre plan. Med min vilje vil jeg tjene.
Pause for udånding.
Vil du også tage seks sædtanker, ud fra en hvilken som helst bog
du måtte vælge, og nedskrive dem alle seks – en for hver
måned? Tag derefter en op hver måned til nærmere overvejelse
dagen igennem, idet du fortsætter med dit livs tjenestearbejde.
Ved afslutningen af hver måned send da den tanke videre, som
du har tænkt over, med essensen af dine betragtninger for at
hjælpe dine gruppebrødre.
Du vil af det ovenstående se, at jeg søger at forberede dig,
såvel som de andre nylig valgte gruppemedlemmer, til en hurtig
deltagelse i gruppearbejdet.
April 1938
MIN BRODER OG MIN VEN:
Hvis du vælger det, går du ind i en periode med udvidet tjeneste.
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Spørgsmålene, du står over for, er: Vil du tjene alt efter, når og
hvor, der er behov for tjeneste? Eller vil du tjene, som du tror, du
kan og skal? Disse spørgsmål er grundlæggende og kan kun
besvares rigtigt, hvis du forsøger at forstå visionen i sin helhed.
Jeg hentyder her ikke kun til visionen af de mange grupper, der
tjener i verden i dag og opfylder deres rette funktion. Det både
kan og vil de gøre. Men jeg hentyder til visionen af planen, som
den eksisterer i bevidstheden hos den nye verdenstjenergruppe.
Det er interessant for dig at erkende, at planen eksisterer i fire
bevidsthedstilstande:
1. Som den ses og kendes af Hierarkiets medlemmer, som fx de
accepterede disciple i verden.
2. Som den eksisterer i bevidstheden hos medlemmerne af den
nye verdenstjenergruppe nedtrappet i deres sind og ønsker.
3. Som den eksisterer i bevidstheden hos mennesker af god vilje.
4. Som dens svage konturer findes i sindene hos de
gennemsnitlige intelligente mennesker, der accepterer Gud på
dette tidspunkt.
Jeg vil gerne over for dig understrege nødvendigheden af at du
helt og fuldt søger at forstå planen, som den opfattes af den nye
verdenstjenergruppe, tænker over den og identificerer dig med
den. Lige nu forstår du planen, som mennesker af god vilje
forstår den. Din forståelse er ikke i overensstemmelse med den
nye verdenstjenergruppes, der ser gruppen som et udstrømmende punkt. Mennesket af god vilje ser sig selv, som det
udstrømmende punkt. Mellem disse to opfattelser er der en stor
forskel – forskellen mellem en centraliseret bevidsthed og en
decentraliseret bevidsthed. Det virkningsfulde og det effektive
i al din fremtidige tjeneste afhænger helt af din forståelse af
denne forskel, for den er afgørende og reel.
Mange af dine nuværende vanskeligheder er baseret på den
kendsgerning, at din personlighedsstråle, som du ved, er første
stråle for vilje eller magt. Det giver dig en tilbøjelighed til
centralisering, til at du føler dig unik og en følelse af at stå alene.
Det gør det menneske som er betinget af denne stråle »isoleret«.
Det indebærer at hans holdning til sit arbejde er ubevidst
separatistisk. Det er vejen for mindst modstand for dig, at være
adskilt fra dine medarbejdere eller – når din anden stråle sjæl
presser dig til identifikation at din respons over for dem altid er
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med en klar indre afstand. Jeg hentyder her ikke til nogen form
for stolthed, min broder, men til de absorberende, assimilerende,
isolerende kendetegn for første stråle naturen. Det er den store
første stråle herre (for at benytte et oplysende billede), som ved
tidsalderens slutning absorberer alle ting i sig og derved skaber
den endelige og nødvendige nedbrydning af formnaturen. Dette
er en rigtig og god brug af hans første stråle kvaliteter. Men
første stråle personligheder kan også udføre denne form for
arbejde, det absorberende, men i denne situation med destruktive
resultater; i dette tilfælde er det unødvendigt og forkert.
Jeg opfordrer dig til en nøje kontrol med din første stråle
personlighed og til en mere klar tilkendegivelse af din anden
stråle altomfattende kærlige sjæl. Tænk over det, for en god
forståelse og en efterfølgende anvendelse af mine ord vil i høj
grad lette din brugbarhed og din evne til at fremkalde en respons
af kærlighed og samarbejde i dine medarbejdere, der for øjeblikket kunne være meget bedre, end det er. Du har ikke noget imod,
at jeg taler åbent til dig vel, min broder? Således taler jeg til alle
mine betroede disciple, og du er en af dem.
Det vil være nyttigt for dig, hvis jeg også antyder strålerne for
dine personlighedsvehikler, så vil du have et fuldstændigt billede
af de kræfter, som du må arbejde med; eller skulle jeg sige, som
jeg må arbejde med, idet jeg gennem dig forsøger at virkeliggøre
visse aspekter af planen?
Dit mentale legeme er ikke på en af de stråler, der er almindelige for dette legeme, men er udpræget anden stråle af natur og er
derfor modtageligt over for din anden stråle sjælskraft. Dette er
et aktiv, men også en belastning, for skærpelsen af sindet, som er
et resultat af virkningen af de alment forekommende fjerde eller
femte stråle kræfter (de alment forekommende virkninger), er
ikke til stede. Der er en mangel på nøjagtighed, på klar
beslutsomhed i dig. Teoretisk, min broder, fører denne tilstand
dig – igen teoretisk – til at være for pæn, for flink, for påskønnende, men ikke i virkeligheden. Heldigvis (omend til tider uheldigvis) udlignes dette af din første stråle personlighed, som hæmmer
dine anden stråle mentale reaktioner i kimstadiet og erstatter dem
med isolation i stedet for altomfattende forståelse. Hvis du først
en gang forstår følgerne af denne første stråle personlighed og de
deraf fremkaldte vanskeligheder i dine grupperelationer, kan du
meget let skabe orden i denne sag, for din anden stråle sjæl kan
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me. Derfor er din opgave ikke vanskelig, og du har ingen grund
til at miste modet.
Dit astrale legeme er på første stråle og igen (som så mange
aspiranter, der nærmer sig prøvevejens afslutning eller begyndelsen til discipelskabets vej) følger du ikke den slagne vej, men
komplicerer dit problem ved at have et magtfuldt astrallegeme
på samme stråle som personligheden. Da du imidlertid er på
vejen, har din sjæl planlagt denne proces for at bringe så mange
hæmmende kvaliteter som muligt op til overfladen – med
hæmmet mener jeg med hensyn til gruppeeffektivitet og
gruppesammenhæng.
Hvis jeg blev spurgt om, hvad der på nuværende tidspunkt
udgør dit største gruppeproblem, ville jeg formulere det således:
Lær at samarbejde med dine ligemænd så harmonisk og uselvisk,
som du kan. I din egen afdeling samarbejder du på denne måde
med dem, der er underordnede eller står tilbage for dig i udvikling. Du, min broder, er bange for dine ligemænd. Du ønsker at
være den ene, alene, som du normalt ville være på grund af din
første stråle magtfulde personlighed (fokuseret naturligt i dit
første stråle astrale legeme). Det er ikke let for dig at være én
blandt de mange – alle lige, alle arbejder som én, alle fordybet
i det ene arbejde. Det må du lære, ellers hæmmer du gruppen.
Dit fysiske legeme er på tredje stråle for aktiv intelligens. Det
var den faktor, som oprindeligt bragte dig ind i forretningsverdenen, og derfor har givet dig lyst til fagligt arbejde og
organisationsarbejde. Du vil i det foranstående bemærke den
manglende balance i dine stråler:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Første stråle for vilje eller magt.
Anden stråle for kærlighed-visdom.
Første stråle for vilje eller magt.
Tredje stråle for aktiv intelligens.

Det ville gavne dig meget, hvis du nøje studerede de stråler, som
mangler i din udrustning. Kræfterne fra fjerde, femte, sjette og
syvende stråle er ikke til stede. Alle dine stråler er
hovedaspektstråler. Attributstrålerne mangler og deraf opstår dit
problem og din vældige mulighed. Det som redder situationen for
dig er, at du i et tidligere liv arbejdede gennem en fjerde stråle
personlighed. Harmoni gennem konflikt er et dybtliggende behov
420

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

og en grundfæstet bestemmelse i dig. Du har arvet den, og dit
nuværende liv er rodfæstet i denne.
En af de bedste måder, hvorpå du kan lære at løse dit problem,
er at skole dig selv til at være – som alle sande hierarkiske
arbejdere – den, der står i baggrunden, og ikke den, der står i
centrum. Du vil stadig være den ene, for du er stadig en personlighed, men du kan lære at arbejde stille og gennem kærlighed og
føre alt frem fra baggrunden. Du vil da efterhånden blive en skjult
kraft, der tilskynder andre til aktivitet og driver dem fremad i
deres arbejde, tilbyder dem den nødvendige mulighed og skoling,
men i fuldstændig selvforglemmelse.
For at hjælpe dig og for at fremkalde din sjæls og dit sinds
anden stråle kvalitet vil jeg foreslå følgende meditation. Den bør
finde sted hurtigt og dynamisk før gruppemeditationen … Stå
altid som »den, der står bag scenen« og sig dynamisk og med
behørig intention:
»Jeg er den, som aldrig står alene. Isolationens tid ligger
bag mig. Jeg står alene når prøven kommer, for jeg er
stærk og behøver ikke at tappe andres styrke. Jeg står alene
når bebrejdelserne melder sig, for jeg er oprigtig og ved,
hvad jeg skal gøre. Derved skærmer jeg de svage og lader
dem frie. Men i dette arbejde har jeg intet selv, men er
selvet – det selv, der kender sig som selvet i alle, og
således udfører jeg mit arbejde – alene og dog ikke alene
og derfor – ja, derfor – står jeg.«
Fortsæt derefter med gruppemeditationen. Glem heller ikke, at
jeg har givet dig ubundethed, som en af dine nøgleord. Tænk
noget dybere over dets betydning. Fremtiden rummer mange
muligheder og tjeneste for dig, for gruppen og for dine valgte
medarbejdere. Den rummer ingen mulighed for tjeneste for nogen
isoleret person. Arbejdet må udføres sammen.
December 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
Jeg gav dig en lang instruktion da jeg sidst var i forbindelse med
dig. Denne vil derfor blive kort. Jeg vil ikke ændre din specielle
meditation på nuværende tidspunkt og vil bede dig om at
fortsætte med den. Den har gjort meget for dig og gennem det
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indre arbejde, som du har gjort i dig selv og gennem processen
med klart at tvinge dig selv til at tjene, hvor det er tiltrængt (og
ikke ud fra hvor du selv ønsker at tjene), har du hjulpet mange
og vundet megen styrke selv. Det store behov for jer alle i denne
gruppe på nuværende tidspunkt er at relatere jer bevidst til
hinanden i en stadigt tættere arbejdende enhed. Bygningen af
gruppeantahkaranaen, som en del af en stor livstråd, kan kun på
denne måde gennemføres effektivt. Sørg derfor for at denne
gruppeidentifikation fortsætter med at give alt det samarbejde,
som du kan yde.
Jeg tror også, at du vil have forstået mere tydeligt end
nogensinde før, de grunde jeg havde i tankerne, da jeg gav dig de
tre nøgleord – vilje, ubundethed og styrke. Du havde brug for at
have disse mål foran dig, havde du ikke? I dag er din ubundethed
langt større end nogensinde før, og dette har en afgjort tendens til
at styrke dig. Din viljes natur har imidlertid brug for at udvikles
noget mere pragmatisk, men ud fra de indre beslutninger, som
bærer et menneske fremad på vejen mod indvielsens port. Det er
ikke vilje set ud fra selvhævdelse.
Intet menneske tager indvielse, førend hans indre vilje er
udviklet og er viet til vejens tjeneste, som er tjeneste for
menneskeheden og Hierarkiet. Det, tror jeg, du ved. Jeg vil også
bede dig om at arbejde i denne viljens retning, magtfuldt og
beslutsomt i et stykke tid, fordi det vil tjene til at afrunde og
styrke din karakter.
Jeg har på nuværende tidspunkt intet andet til dig end
opmuntring og rosende ord for et liv, der leves og håndteres i
ydmyghed og kærlighed.
Januar 1940
MIN BRODER:
Et venligt hjerte er til stor nytte i vor tjeneste, forudsat at det
holdes på plads at et klogt hoved og ikke viser sig som blændværk. Da det ellers helt klart vil blive en hæmmende svaghed. Vi
har i vor tid brug for disciple, som er i stand til virkelig at se
mennesker, som de er, og alligevel at elske dem og tjene dem. Vi
ser efter disciple, hvis hjerter er vågnet til gavn for gruppen og
til den rolle det enkelte sind kan spille i menneskehedens
tjeneste og hvis udstråling er kærlighed, men hvis hoved på
samme måde reagerer hos den enkelte, som han er på sit særlige
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trin i den evolutionære proces. Når udstrålingen er kærlighedens
udstråling, så kan de resulterende ord og handlinger være barske
uden at såre. Det er frem for alt andet en lektion, som du har
brug for at lære. Du har også behov for at vågne op til den
kendsgerning, at det er en lektion, der handler om, at de, der
repræsenterer os, er levende og aktive i det arbejde, der skal
udføres, men ikke er interesserede i personlighedens
reaktionsmønstre. En kærlig udstråling og en intelligent
bedømmelse (eller mener jeg påskønnelse, min broder?) af dem
du søger at hjælpe, vil gøre dig langt mere effektiv i tjenesten af
dine medmennesker end noget andet. Jeg vil imidlertid her rose
dig for den stabilitet, som du tilstræber at bevare. Du tilkendegiver en hensigt, som de seneste to år har sat dig i stand til at
virkeliggøre.
BEMÆRKNING: W.D.S. tager sit arbejde i denne gruppe
særdeles alvorligt og uanset hvilke forhindringer der melder sig,
fortsætter han med at arbejde i Tibetanerens gruppe.
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Til D.P.R.
Januar 1933
MIN BRODER:
Du har nu i mange år arbejdet urokkeligt og med en del op og
nedture. Når en aspirant til discipelskab i årevis har arbejdet
vedholdende, så orienteres hans livs tendens mod lyset og den
bliver en stadig mere fast vane. Denne kendsgerning skulle vise
sig at være en trøst i de mismodige øjeblikke, som alle aspiranter
til tider oplever.
Det er som følge af denne urokkelighed, at det nu bliver muligt
at skole din intuition således, at når du igen betræder vejen i den
næste inkarnation, vil dit jordiske liv begynde med den samordnede karakter, som vil tillade snarlig oplysning.
Du er erfaren på vejen, og selv om dit fysiske legeme ikke
længere er ungt, så indeholder resten af dit liv en hel del for dig,
hvis de kommende år bliver levet opfyldt af glæde og med store
forventninger.
Du har med flid søgt at følge mine retningslinjer, og jeg tror
du erkender, at meget er blevet opnået. Du har i din stræben
større klarhed (noget du havde brug for) og en friere og hurtigere
ubundethed. Der er imidlertid endnu meget, som skal gøres (og
det ved du). Følg de instruktioner, der er givet dig tidligere, men
når du trækker dig tilbage til dit værelse inden for de givne
intervaller for at udføre dine ti minutters afspænding og tanker
om livet og kærligheden, så begynd med følgende øvelse …
Juli 1933
MIN BRODER:
Glem ikke at elske ubundet. Dette er din hovedlektie, min
broder, og du har først forstået dens sande betydning, når den
største del af livet er gået. Båndene med binding igennem mange
år bliver ved, og på det fysiske plan kan de ikke afskæres, men
de må brydes helt i det indre. Dette kan gøres før denne
livsperiode slutter, og derved stille dig fri i din næste livscyklus
for tjeneste, en tjeneste, som må ydes med udelt opmærksomhed.
Denne afskæring kan ske næsten øjeblikkeligt, hvis din første
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stråle sjælskraft inddrages eller den kan gennemføres mere
langsomt, hvis du arbejder gennem kraften fra din femte stråle
personlighed. Tænk over det.
Som en øvelse i nødvendig disciplin vil jeg foreslå, at du tre
gange om dagen – morgen, middag og aften – sidder stille i ti
minutter. Slap af fysisk; tillad ingen emotionel forstyrrelse; nægt
tanken eller følelsen adgang. Tænk derpå over liv og kærlighed,
som de eksisterer adskilt fra form. Hold bevidstheden koncentreret så højt i hovedet som muligt.
Se betydningen af alle hændelser, og se på dem som symbolske tegn på åndelige, mentale eller emotionelle årsager. Dit liv
er så fuldt af detaljer og af pligt, at sjælen ofte lider derunder.
Giv den tid til at afprøve sig selv. Det er ikke varigheden af den
tid, du bruger til korrekt udførelse af disse pligter, som tæller,
men den ligevægt du udfører dem med, den energi du fremkalder
ved deres realisering og intensiteten i din mentale aktivitet.
Lad os, min broder, gå fremad på vejen. Lad os tjene sammen.
Januar 1934
BRODER FRA GAMMEL TID:
Ligesom andre disciple og alle sande aspiranter har du måttet
underkaste dig megen disciplin på det seneste, og mange
muligheder er blevet dig tilbudt, hvor du kan vise udholdenhed.
Den særlige gruppeprøve har ikke berørt dig. Den udgjorde ikke
og ville ikke udgøre en prøve for dig, men prøven har for dit
vedkommende bestået i at bevare en holdning af fast stræben på
trods af omstændigheder, og ikke kun som bevis på udholdenhed, men også kærlig ubundethed og glæde. Hvad, der sker for
personligheden, har i sidste instans ringe betydning. Den
anskuelse, der opretholdes over for alle hændelser, og de
metoder, der bruges i håndtering af dem, er det, som har
betydning. Dygtighed i handling er der altid brug for, min
broder, og for dig i dette liv må det altid blive at bevise
beherskelse i emotionelle reaktioner og ikke så meget at
virkeliggøre effektiv handling på det fysiske plan. Fysisk
effektivitet er ikke noget problem for dig. Opnåelse af emotionel
ubundethed og efterfølgende den rette brug af den subjektive
kraft er stadigvæk et problem for dig.
Der er ikke grund til hastværk, min broder. Fremskridt gøres,
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og du vil kende glæden ved den endelige frigørelse fra denne
begrænsning. En dag ad gangen levet perfekt, med hver time
smukt afrundet er dit eneste ansvar.
Se ikke så meget ind i fremtiden med spekulation eller med
forudanelse, end ikke med håb, som blot er en form for optimistisk spekulation. Lev i dag som din sjæl dikterer, og fremtiden
vil af sig selv føre til frugtbar tjeneste. Du er stærkere end du
tror og har reserver, som du kan trække på. Disse reserver vil
ikke svigte dig, når du kalder på dem, ej heller vil jeg, din broder
og ven, ej heller vil dine gruppebrødre svigte dig. Glem ikke det,
og spænd af og hav fuld tillid til den styrke der er i dig, og som
omgiver dig.
Jeg søger ikke at ændre din meditation, kun vil jeg give dig
en visualiseringsøvelse, som afviger fra den, du følger nu.
a. Visualiser dig selv stående i den ene side af en stor mark med
lukkede lotusknopper, som hviler på deres brede grønne
blade. Oven over dig er himlens blå og foran dig – på den
anden side af marken med knopperne og bladene, og i den
fjerne horisont – er en gylden port, hvor dørens to dele er
lukket i.
b. Se dig selv iagttagende den langsomme åbning af knopperne,
indtil marken lidt efter lidt ændres fra grøn til gylden, og alt,
hvad der kan ses, er en mængde gyldne blomster, der står helt
udsprungne i solen.
c. Forestil dig nu at du, min broder, sætter en fod på marken og
opdager, at der i stedet for mudder og vand, som du først
havde troet, kommer en fast sti til syne foran dig, medens du
bevæger dig fremad; en sti, som deler marken i to dele og
leder direkte frem til den gyldne port.
d. Idet du skrider frem på denne vej, så forestil dig at portens to
dele langsomt åbner sig, mens du i fuld tillid går fremad, og
ser på porten og ikke på dine fødder.
Hvad du ser inden for porten og den fortolkning, som du giver
dette symbolske arbejde, må du selv opdage. Du vil kunne
spørge: Hvilken nytte har denne specielle meditation for mig?
Den gavner dig i to henseender, min broder. For det første
opøver den dig i brugen af den skabende imagination (som er et
aspekt af intuitionen) og for det andet løfter den dig ud af rutinen
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med hårdt verdsligt arbejde, som du af nødvendighed er så
konstant beskæftiget med, og den forfrisker dit sind og giver dig
erkendelse af den subjektive verden. Læg omsorg og bekymringer bag dig, medens du vandrer gennem din lotusmark, og brug
et par minutter hver morgen til at centrere din bevidsthed uden
for dit personlighedsliv. Virkningen på dit daglige liv og din
tjeneste, hvis du virkelig kan fuldføre øvelsen, vil blive langt
større, end du kan forestille dig.
Juni 1934
MIN BRODER:
Livets modgang har stillet dig på prøve i de seneste seks
måneder og har derigennem givet dig megen forståelse. For dig
har formålet med denne kampproces ikke været at gøre dig
blidere eller bedre i stand til at yde modstand – det er for dig kun
underordnede virkninger. Din tilsigtede lektie er ubundethed,
medens du gør dig fri fra de tyngende lænker af binding til sted
eller person, vil din intuitive opfattelse blive frigjort, og du vil
se i realiteter og ikke i former – uanset hvor høje eller rene de
måtte være.
Du vil måske i denne forbindelse spørge: Hvad er min største
nytte for denne discipelgruppe – hvis jeg skulle opnå dette
frigjorte perspektiv? Du giver altid dine tanker udtryk i tjeneste,
min broder, og det var en af grundene til (bortset fra den
karmiske egnethed), at mit valg faldt på dig til dette gruppearbejde. Mit svar vil overraske dig, for jeg giver det i en noget
usædvanlig formulering. Din største gavn findes i din auras kraft
– det område af magnetisk liv, der omgiver alle på alle sider, og
som i dit tilfælde er af et usædvanligt omfang. Der er endnu kun
lidt viden om auraen. Jeg vil definere den ganske enkelt, som
den totale sum af de tiltrækkende kræfter i det individuelle
aktivitetsområde. Det er gennem auraen, at en individuel
virkning gør sig bemærket i menneskets omgivelser. Mit
budskab til dig er derfor, at du skal bruge din auriske indflydelse
mere intelligent, blive mere åndeligt effektiv og mindre personligt tiltrækkende. Jeg taler i symboler og beder om forståelse.
Tænk over det, min broder, for dit område af brugbarhed vil
vokse, når du frigør dig selv fra former, uanset hvor fast eller
hvor gammel den rytme er, med hvilken de fastholder dig. Vend
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dig i stedet udefter i bestræbelsen for at hjælpe dine medmennesker. Hjælp mennesker ved at bruge dig, som det du er, og som
udtrykker sig gennem auraen.
Fortsæt med din meditation som hidtil, men farven ændres på
din lotusmark fra gul til en dyb og vibrerende rosa. Dette vil
tjene til at stimulere den astrale aura. Det er det tredje formål
eller hensigt med denne meditation. De andre to formål antydede
jeg i min sidste instruktion.
August 1934
MIN BRODER:
Må jeg på dette tidspunkt nævne to forhold, idet jeg ved, at du,
som en gammel og erfaren aspirant, altid forsøger at se livet,
som det virkelig er?
For det første: Man når i hvert liv det, som jeg kunne kalde et
højt vandstandsmærke som resultat, og den alder, hvor det nås,
varierer næsten uendeligt. Når det bliver nået, indfinder der sig
en klar tendens til krystallisering, hen imod en erkendelse af det
pågældende livs tankeform (den er totalsummen af alle de
formulerede ideer, som har ført til fremskridt) og en gradvis
underkastelse af denne tankeforms herredømme. Det blokerer for
yderligere fremskridt. Når det høje vandstandsmærke bliver nået
efter alderen 55-70 forøges vanskelighederne stærkt af en helt
normal fysisk træghed. Så meget af livet er på det tidspunkt
anvendt til at bevare en sådan fysisk tilstand, at et livs fulde
pligter kan opfyldes. Dette høje vandstandsmærke har du nået i
almindelig forstand og under loven om normal udvikling. Det
kan udgøre for dig præcist, hvad det er, og du behøver ikke at
skamme dig over det, du har opnået, for det har været
tilfredsstillende. Dit livs hensigt har været rigtigt orienteret, og
i det næste liv vil du høste resultaterne af din livslange disciplin.
Men for dig, som en sjæl og som en discipel under skoling, er
det ikke nødvendigt at standse udviklingsprocessen. Din livscyklus' høje vandstandsmærke (i en mere bred forstand) vil ikke
blive nået i mange liv endnu, og derfor er der for dit vedkommende ikke brug for nogen pause med inerti eller en statisk tilstand.
Du kan gå videre fra stadium til stadium på vejen både nu og
herefter. Beslutningen og indsatsen må blive på dit initiativ, min
broder, og det ligger helt og holdent i dine hænder. Gå fremad på
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vejen med dit sjælslivs fulde styrke, som er den modne og erfarne
aspirants. Kraften fra din første stråle sjæl kan anspore
personligheden til fornyet handling og aspiration, til fortsat
mental kontrol. Du behøver derfor ikke at indstille din aktivitet
eller trække dig tilbage til en statisk tilstand, før den afsluttende
aktivitet ved overgangen lægger beslag på din dobbelte
opmærksomhed fra din sjæl og personlighed, og den endelige
løsrivelse finder sted. Men for at overskride det normale
vandstandsmærke vil det blive nødvendigt at udøve det indre
pres, som vil afvise at lade det trætte legeme og sind finde hvile
i fortiden. Der vil blive brug for tilskyndelse fra en fokuseret
vilje, der sender sin dynamiske energi gennem det lavere trefoldige menneske. Der er brug for det rensede, skelnende sind som (i
sjælens interesse) vil adskille det væsentlige fra det uvæsentlige og
derved sætte dig i stand til at berige din tjeneste gennem den kloge
eliminering af de faktorer, som bevirker en nytteløs spredning af
din energi og brugen af din tid på det, som frembringer uvæsentlige
resultater.
Jeg ved, at du vil erkende grunden til mine bemærkninger, og
at du vil møde problemet i lyset fra din sjæl og til gavn for dem,
som forventer inspiration fra dig. Som jeg fortalte dig tidligere
under din skoling, så er dit mål åndelig effektivitet, og alle dine
bestræbelser bør rettes mod dette mål. Det vil ikke overflødiggøre brugen af verdslig visdom og den rette opfyldelse af dine
mange forpligtelser, men det vil hjælpe dig i den
udvælgelsesproces, som er din vigtigste og selvvalgte træningsplads.
Jeg ønsker i dag helt at ændre dit meditationsarbejde. Den
fokusering som er opnået gennem visualiseringsarbejde og
øvelsen med farve og form har gjort meget for dit arbejde med
indre tilpasning. Jeg søger nu at sætte tempoet i din livsrytme
op, så en stærkere bølge af vilje og hensigt kan strømme
dynamisk igennem dig.
Du vil føle dig overrasket over det, jeg sætter dig til at gøre,
og ved, at jeg tilsyneladende undlader at give dig en fast form at
arbejde med. Det vil jeg gøre, når du selv i en periode har
arbejdet med problemet.
Der er igennem tiderne blevet sagt og skrevet meget om den
praktiske forståelse af Guds nærværelse, og i dag er en af tidens
interessante hændelser tilsynekomsten af forskellige
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»fremgangsmåder« til at opnå erkendelse af denne nærværelse,
til at opnå inspiration, lys og kontakt.
Jeg vil stille dig tre spørgsmål, og i besvarelsen af disse vil vi
finde en antydning om hvilken meditation, der skal gives dig på
et senere tidspunkt.
1. Hvad forstår du ved tanken om nærværelsen? Af hvem og
hvad er denne nærværelse.
2. Hvad er det som forhindrer kontakt med denne nærværelse,
og hindrer dig fra at stå i dens lys?
3. Kan du udvikle en meditationsteknik, som for dig vil blive
vejen til nærværelsen?
Besvar disse tre spørgsmål og erkend, at for dig er kontakten med
nærværelsen – bevidst og med en forståelse af processen – målet
for resten af dette liv i dette specielle legeme. Jeg er ikke
interesseret i nogen mystisk forklaring. En sådan teoretisk
forklaring er de fleste aspiranters arv. De har visionen af denne
kontakt. Jeg ønsker en klar forståelse, og jeg giver dig nøglen til
dette arbejde i de følgende sentenser, som (hvis de underkastes
behørig eftertanke) kan fremkalde åbenbaring.

»Dualitet ses af seeren. Han ser nærværelsen. Han ser, og
mens han ser, ved han, at han og ligeledes det, som bliver
set, eksisterer.
Den vidende blander de to i en. Han ser nærværelsen
som sig selv. Han smelter sammen med dens lys. Bag
nærværelsen glimter den ærefrygtindgydende stråleglans,
der omgiver den eneste Ene. Aspiranten står foran
n æ r v æ r e l s e n . I n æ r v æ r e l s e n er d er v i a
sammensmeltningsprocessen fred, enhed, ophør af frygt,
ophør af forskel, glæde, kærlighed og lys.«
Din meditation må derfor være i denne retning. Formen kan du
ridse op for dig selv i de kommende måneder. Temaet vil
fremstå i din bevidsthed, hvis du bevæger dig langsomt, tænker
dybt og ikke føler nogen form for pres. Åbenbaring vil komme
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gennem stille og daglig eftertanke.
Lad mig slutte dette budskab til dig med de enkle ord: Vær
lykkelig, min broder.
Februar 1935
MIN BRODER:
Der har været mange tanker i dit sind i de sidste måneder om
praktisering af nærværelsen. Det er godt, for det er det mål, som
jeg havde i tankerne for dig.
Det siges, at »tanker er ting« og at de frembringer
håndgribelige resultater. Det siges også, at »som et menneske
tænker i sit hjerte, således er han«, og derfor frembringer disse
håndgribelige tankemanifestationer tydelige virkninger i ham. I
disse gamle talemåder ligger en kilde til meget lys og megen
forståelse for dig og nøglen til dit nuværende problem. Hvad er
situationen, min broder? Du, en sjæl i inkarnation, er bevidst
opmærksom på kendsgerningen – subjektivt og til tider svagt
sanset – om dit virkelige selv, om solenglen, som er nærværelsens engel. Dit problem er at uddybe den erkendelse og at kende
dig selv som englen, der står mellem dig, mennesket på det
fysiske plan, og nærværelsen. Det kunne kaste lys over tingene,
hvis vi et øjeblik overvejede hvilken realitet ordet nærværelse
repræsenterer.
Mystikeren er altid opmærksom på dualitet; på det lavere
menneske og den iboende sjæl; på den trætte discipel og englen;
på det lille selv og det virkelige selv; på det menneskelige
livsudtryk og på det åndelige livsudtryk. Mange andre kvaliteter
står for det samme udtryk af virkeligheden. Men bagved dem
alle viser sig – immanent, vældigt og strålende – det, som disse
dualiteter kun er aspekter af: guddommens nærværelse,
immanent og alligevel transcendent. I denne Enes væsen
absorberes alle dualiteter, og alle sondringer og forskelle mister
deres betydning.
Når du bliver bedt om at udvikle nærværelsens bevidsthed, er
det først og fremmest tegn på, at du på dette tidspunkt er
nogenlunde opmærksom på englen og nu kan begynde at
respondere vagt og svagt på den store helhed, som ligger bag
den subjektive verden af væren, på den verden, der ligger
bagved hverdagens fysiske håndgribelige verden.
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

431

Et symbol på dette kan ses i det faktum, at hele planeten
ligger uden for det rum, i hvilket du nu tænker over mine ord og
kun er adskilt fra dig af vinduet og graden af din bevidste
opmærksomhed. Planetens ydre univers, solsystemet og
stjernehimlen ligger åbenbaret for dig gennem det glaslag, der
åbenbarer, hvis det er rent og utilsløret, men virker som en
barriere for visionen, hvis det er snavset eller skjult af en
persienne. Dette og din evne til at projicere dig selv ind i
universets uhyre størrelse betinger graden af din viden til ethver
tid. Tænk over det, min broder, og se ud gennem sindets vindue
til det lys, der åbenbarer englen, som på sin side skjuler og slører
den vældige ukendte, men levende og vibrerende guddom.
Denne praktisering af nærværelsen kan behandles på mange
forskellige måder, og der er mange teknikker for kontakt. For
dig kunne det indebære enkelthed, fred og glæde. Dyrk tankens
enkelthed og husk på at forvirring og unødig bekymring om
betingelser og mennesker og en forundret holdning over for livet
tilkendegiver sindets aktivitet, men ikke sjælens forståelse. Det
er sjælsaktivitet, du skal stræbe efter.
Du er en sannyasin og må som en sådan arbejde hen imod en
stigende frigørelse fra bånd af enhver art, dog (og heri ligger en
subtil forskel) ikke frigørelse fra omgivende betingelser og ansvar.
Det, der fordres er en indre holdning af fuldstændig overgivelse til
din sjæls vilje, som er Guds vilje, når det drejer sig om
enkeltindivider. Denne frigørelse vil give dig meget af det, som jeg
har ventet på at se udtrykt i dit liv.
For at støtte dig i dit fortsatte arbejde med det tema, som du
har været optaget af i de seneste måneder, vil jeg bede dig om at
tænke over og besvare de følgende spørgsmål. Du har en
tilbøjelighed til at overbetone detaljer og proceduremæssige
punkter og at give dem pedantisk opmærksomhed og derfor
taber du sommetider helhedens syntese af syne. Spørgsmålene
er:
1. For at erkende nærværelsen må jeg stå fri og ubundet. Til
hvem og til hvad er jeg nu knyttet til på en sådan måde, at jeg
afskæres fra klar vision og tættere tilnærmelse?
2. For at erkende nærværelsen må jeg fungere som en solengel.
Kan jeg på dette tidspunkt skelne mellem mig selv og
solenglen?
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3. At erkende nærværelsen betyder at jeg forbereder mig til, som
en solengel, at gå gennem porten til indvielsens vej. Kan jeg
med henblik på dette klart konstatere, hvilke mine hovedaktiver er og hvilke mine største svagheder?
4. Kan jeg klart og tydeligt definere hvad jeg forstår ved:
a. Mig selv, disciplen?
b. Mig selv, englen?
c. Nærværelsen?
De første tre spørgsmål kan besvares eller ej, skriftligt og helt,
som du selv måtte vælge det. Du kan finde, at de er for personlige og for fortrolige til at omsætte til skrift. Hvis du finder, at det
er tilfældet, så besvar dem på den første dag, hvor solen bevæger
sig mod nord, i min nærværelse og til mig, din broder og lærer.
Behandl dem med klarhed og sandhed, idet du udtaler svarene
højt, således at du kan høre din egen stemme og således være
tilstrækkelig opmærksom på din stilling og din holdning. Besvar
venligst spørgsmål fire og fem skriftligt og belys dem så klart,
du kan.
5. Forklar de følgende læresætninger taget fra et meget gammelt
skrift. Jeg foreslår, at du tænker dem nøje igennem.
»Foran Guds trone stod englen sammen med alle de
andre engle og råbte: 'Herre over mit liv giv mig
styrke til at betræde åbenbaringens vej; til at krydse
den mørke illusions hav og møde jordens oplyste
vej'. Gud svarede: 'Drag ud i det fjerne.'
Foran porten som åbner op til fredens oplyste vej
stod englen alene og sagde: 'Mit livs herre,
åbenbaringens vej er det manifesterede livs vej: den
mørke illusions vej fører til det lys som spreder
enhver skygge. Jeg søger at gå den oplyste vej, som
leder tilbage til nærværelsen. Endnu er vejen mørk.
Hvad skal jeg gøre?' Gud svarede: 'Kom nærmere og
træd ind i dit eget lys og i det lys se lys'.
Foran indgangen til enhver ny dag, som i sig
rummer sine bundne timer med bestående ansvar,
står jeg hver morgen. Jeg råber højt: 'Mit livs herre,
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hvordan kan jeg udføre denne dags pligter og dog
søge indre frihed? Møde ethvert behov og dog være
fri af bånd og lænker.' Gud svarede: 'Solen kommer
nærmere og giver jorden liv. Intet kan den tage fra
jorden. Giv på samme måde. Giv og bed om intet!'«
Min broder, saml omkring dig på ny dem, der således søger den
oplyste vej, og lær at give dem af din visdom og at dele det med
dem, som du ejer. Det er i de kommende måneder en pligt for
dig. Det vil ikke blive let for dig, men vil fremme
frigørelsesprocessen. Begynd med dem, som står dig nær og
dem, som kender og elsker dig, og åbn i forening den dør på
klem, som søgende kan finde deres vej til, og gennem den
tjeneste, du yder, kan finde deres vej, måske til os.

Februar 1936
MIN BRODER:
Du har haft et år med anspændelse og megen ængstelse. Men du
er vokset meget derved, og subjektivt erkender du en større
frihed end nogensinde før. Du lærer at løsne dig fra mennesker
og klyngende hænder fra de krævende væsener, der gør fordringer på din opmærksomhed omkring deres liv. Denne frihed må
tage til, mens du tilstræber helt og holdent at imødekomme
behovet hos dem, der er omkring dig, og alligevel må du på
samme tid løsne dig fra deres indre greb om dig. De må ikke nå
dig i din sjæls indre fæstning. Der må du lære at stå ubundet og
uden frygt.
Jeg kan ikke stærkt nok tilskynde dig til denne ubundethed og
bede dig om frem over mere dristigt at leve sannyasinens liv. For
to år siden kunne jeg ikke have talt således, for du ville ikke have
forstået det, men du har gjort store fremskridt siden da, min
broder, og begynder at træde ind i frihedens område, selvom din
frihed endnu kun er relativ og ufuldstændig.
Jeg vil nu give dig seks temaer for meditation i løbet af de
kommende seks måneder, taget fra de afsnit, som jeg gav dig
sidste gang til din overvejelse. Lad derfor din meditation følge
denne retning.
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Første måned. . . . . . Hvorfor er styrke nødvendig for at
kunne:
a. Betræde åbenbaringens vej?
b. Krydse den mørke illusions hav?
c. Betræde jordens oplyste vej?
Anden måned. . . . . Hvad skal jeg gøre? Jeg ønsker at betræde den oplyste vej, som leder tilbage
til nærværelsen. Hvad i mit liv hindrer
at jeg kan betræde denne vej?
Tredje måned.. . . . . Hvordan kan jeg udføre denne dags
pligter og alligevel vise ubundethed?
Fjerde måned.. . . . . Hvordan kan jeg tilgodese enhver opstået nød og samtidig stå ubundet og
uden frygt?
Femte måned. . . . . . Hvordan kan jeg træde ind og stå fast
i lyset og overalt se sandheden omkring
mig?
Sjette måned. . . . . . Hvordan kan jeg vejlede mine brødre
på vejen og sammen med dem finde
hemmeligheden bag det mørke lys som
åbenbarer? Hvordan kan jeg fordrive
illusion?
Vie dig selv, dit liv og alt, hvad du har, til tjeneste for planen og
gør det i fuld bevidsthed og ikke som en påkrævet pligt. Stå med
dine gruppebrødre i lyset af nærværelsen. Som en gruppe, forny
jeres viede forpligtelse.
August 1936
MIN BRODER OG VEN:
I de sidste seks måneder er du blevet udsat for mange ydre
forandringer; du har gennemgået vanskeligheder af forskellig art
med mange tilpasninger og justeringer; du har oplevet fysisk
lidelse og smerte, til tider ledsaget af forvirring. Er det ikke
sandt? Men ingen af disse forhold har sinket eller nedbrudt dig,
ej heller er det lykkedes for dem at plette din flammende tros
hvide skjold. Det har du altid holdt op foran dig. Sådanne
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vanskelige tilstande må alle aspiranter forvente, som har nået det
stadium i deres udvikling, hvor de kan finde vej ind i disse
grupper. Alle dine gruppebrødre har oplevet en vanskelig tid, og
alle uden undtagelse er blevet testet og prøvet eller er ved at
blive testet og prøvet. De kæmper mod blændværk. De er
tilsyneladende forvirrede og holdt tilbage af fysisk belastning.
Deres brugbarhed er tilsyneladende begrænset af deres finansielle forhold. Omstillinger gennem tab af en eller anden art lammer
tilsyneladende nogles fremadstræben i en sådan grad, at det
bevirker en midlertidig træghed eller passivitet. Sådan er
beretningen om denne gruppe på dette specielle tidspunkt.
Lad mig sige det mere tydeligt, således at det gruppen
behøver, og gruppens problem (som udgøres af alt det, som
gruppens medlemmer behøver og har af problemer) kan fremstå
mere klart, og derved opildne jer alle til et tættere samarbejde
med hinanden og en mere kærlig forståelse. Lad os se på
situationen, som jeg ser den for de forskellige medlemmer.
Flere har måttet foretage omstillinger af en meget drastisk art i
deres daglige liv. Hele den almindelige tilværelses rytme er blevet
ændret. Det forudsagde jeg for adskillige måneder siden, og tiden
har vist det rigtige i min forudsigelse. Vanskelighederne har været
store, men tjeneste for andre er taget til.
En af dine meddisciple har, som det fremgår af hendes
korrespondance, haft dybe indre problemer at løse på grund af
hendes umiddelbare tilstand og den kendsgerning, at hun svinger
stærkere over på de mentale niveauer, som et resultat af hendes
koncentrerede arbejde med mig. Det har ført til en uundgåelig
reaktion på det mentale plans rytme og tendens, således at der er
opstået en følelse af isolation (som man kan befinde sig godt ved
i de tidlige stadier). Alt dette er blevet yderligere kompliceret af
økonomiske bekymringer med deraf følgende tilsløring af
visionen. Hun er på vej ud af dette, men hendes mentale
anspændelse påvirker helt klart gruppelivet. Det vil berige
gruppelivet, hvis det lykkes hende at stå fast, indtil hun har tid
til at afklare sin vision i alle retninger, og indtil hun erkender, at
ingen i realiteten opnår noget ved at opgive et påtaget ansvar.
En anden er blevet udsat for belastningen af vedvarende og til
tider meget dårligt helbred med deraf følgende reaktioner på
tankelivet og det emotionelle liv. Kampen mod sygdom og
træthed samt et ligeså stærkt ønske om at tjene og hjælpe er ikke
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noget let problem at løse. Dette problem komplicerer hun
yderligere ved en overdreven analyse af omstændigheder og
mennesker.
En af mine disciple, som står jer alle nær, har haft en
belastende periode (over mange år), der er en følge af omgivende forhold, megen monotoni i hans livsstruktur og visse dybe
skuffelser. Han håndterer dem, som man kunne forvente.
Du, min broder, ved hvilke situationer, du har måttet klare,
efterhånden som månederne er gået. Du har mødt dem med
visdom, gode intentioner og selvopofrelse. Jeg må sige (og jeg
siger det med et glimt i øjet og kærligt), at du endnu ikke har
lært at glædes ved dem.
D.H.B. har været gennem ilden. Hans prøvelser og
vanskeligheder har været større, voldsommere og dybere end de
har været for nogen af de andre gruppemedlemmer. Pres, som
følge af hans hjemlige karma, frustrationer, der kommer fra
omgivelserne, misforståelser af forskellig art, grundlæggende
dårligt helbred hele tiden samt den alvorlige ulykke for kort tid
siden, ensomhed, smerte og skyer med erkendt blændværk, har
søgt at sænke sig over ham. Det ved han, og også han er på vej
ud af det.
Et medlem af din gruppe af meddisciple har været gennem
dyb sorg, som I alle ved. Omstillingsprocessen i hendes livsrytme, hvor hun definitivt bliver vænnet til ændrede betingelser, til
ensomhed og tab, tynger hende meget. Hun må erkende, at hun
er på vej til et større beriget liv i tjeneste, og at hendes eneste
nuværende opgave er at stå fast og at give sig tid til at stabilisere
sig i sin nye rytme.
Endnu en anden broder kæmper med dyb nedtrykthed og
utilstrækkelighedens blændværk (efter ganske mange år som
discipel), der søger at tvinge ham bort fra vejen. Hans
karakteristiske tendens i livet til at gå fremad uden emotion vil
her redde ham, for han vil bryde gennem blændværket i tide og
træde ind i lyset på den »oplyste vej«, men skyerne synes ham til
tider og for øjeblikket meget tætte.
L.T.S-K. oplever en ny mulighed for at »gøre sig fri«, men
hjemsøgelserne, prøvelserne og forvirringen er alvorlige. Han
føler sig alene. Han mener sig misforstået og undervurderet. I en
tåge kan der være mange tæt på én og som våger over én, men
alligevel kan de forblive uset.
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Det punkt, som jeg søger at understrege, når jeg giver jer alle
dette korte resumé af de nuværende og grundlæggende problemer, som hver enkelt af jer står overfor, er, at disse forhold har
en stærk indflydelse på gruppelivet og gruppeintegrationen, og
jo hurtigere de bliver håndteret og afsluttet des bedre for
gruppen. De skal håndteres ved, at den rette indre holdning
antages og ikke ved at ændre de ydre omstændigheder. Når det
enkelte menneske er optaget og fordybet i et særegent og
egenartet problem, er han nødvendigvis indadvendt. Gruppelivet
lider nødvendigvis derunder og bliver udsultet, begrænset og
indskrænket. Når gruppemedlemmerne erkender denne
kendsgerning mere klart, så vil de stræbe efter at opnå deres
erfaring sammen (hvilket forhindrer udviklingen af en usund og
selvisk indadvendthed), og den enes problem vil blive alles
problem. Ikke uden grund er I alle bragt sammen i denne nære
relation med hinanden. Vær derfor mere fri over for hinanden,
men uden kritik og spørgsmål. Elsk og støt hinanden, idet I
gennemgår den nødvendige prøvning og sammensmeltning.
Dette må gennemleves og håndteres mere rigtigt, før jeg kan
give jer et definitivt verdensarbejde at udføre i forbindelse med
nedbrydningen af verdensillusionen. Hvordan skulle I kunne
nedbryde (i stor målestok) det, som I ikke forstår at håndtere og
at opløse (i lille målestok) i jeres egne liv? Dette fremtidige
arbejde skulle blive muligt på et eller andet tidspunkt.
Jeg vil ikke ændre din meditation, undtagen med hensyn til
dens månedlige tema. Disse månedlige temaer bør i løbet af de
næste seks måneder være følgende:
Første måned. . . . . . Hvorfor er lykke nødvendig for at kunne:
a. Betræde åbenbaringens vej?
b. Opfylde andres behov?
c. Rydde de hindringer af vejen, som
jeg står overfor?
Anden måned. . . . . Hvad er relationen mellem lykke og
glæde?
a. Hvad ved jeg om lykke og glæde?
b. Hvad er sjælens kendetegn?
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Tredje måned.. . . . . Hvordan kan disse ord: »Herrens glæde er din styrke« og forståelsen af dem
influere på mit daglige liv?
a. På hvilke måder kan jeg vise glæde?
b. Hvordan kan jeg tilkendegive lykke?
c. Hvad er forskellen på disse to?
Fjerde måned.. . . . . På hvilken måde kan glæde og lykke
modvirke og frigøre mig fra frygt?
Femte måned. . . . . . Hvordan kan jeg udvikle den glæde,
som mestrene kender?
a. Hvad er denne glæde baseret på?
b. Hvilken virkning kan glæde have på
verdensillusionen?
Sjette måned. . . . . . Hvorfor må jeg bringe glæde til mine
gruppebrødre?
a. Hvordan kan jeg gøre dette i hvert
enkelt tilfælde, for hver situation er
forskellig?
b. Hvad er de største hindringer for min
egen glæde?
Således, min broder, kan du skole dig selv til at indbygge den
glædens kvalitet, der kendetegner en personlighed, som er
bevidst forankret i sjælens rige.
Februar 1937
Jeg har kun en meget kort meddelelse til dig, min broder fra
gammel tid og betroede ven. Det er imidlertid ikke budskabets
længde, men dets kvalitet, som har betydning, ikke sandt? Jeg
prøver at fortælle dig, at du i de forløbne syv måneder har gjort
større indre fremskridt end i de foregående tre år og at mit hjerte,
når jeg iagttager dine skridt på vejen, omfatter dig med forståelse
og med glæde. Det er ikke ofte, at jeg skriver sådan.
Jeg har iagttaget dig stående midt i ruinerne af meget af det,
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som du har bygget op, og jeg har set dig give afkald på begær
med lys i dine øjne – erkendelsens lys af de højere værdier.
Gruppemeditationen vil give dig meget i de næste seks
måneder, og tilbageblikket over glæde vil stabilisere det arbejde,
som du har søgt at udføre siden mine sidste instruktioner til dig.
Det er alt, hvad jeg har at sige, min broder. Min velsignelse
hviler på dig.
TILBAGEBLIK OVER GLÆDE
1. Hvori består et tilbageblik?
a. Forveksler jeg dette tilbageblik med gentagelse eller med
genoplevelse?
b. Bliver jeg bedt om at genopleve, eller bliver jeg ganske
enkelt bedt om at iagttage, som en ubundet tilskuer?
2. Er jeg i stand til at frigøre mig emotionelt fra en hvilken
som helst registrering af glæde?
3. Kan jeg rent mentalt stå ubundet af enhver reaktion fra det
emotionelle personlige selv? Er jeg personligt i stand til
dette?
4. Hvis jeg udfører dette tilbageblik over glæde, således som
det bør gøres, hvilken virkning vil det da have på mit liv, og
på den gruppes liv, som jeg søger at tjene?
5. Kan jeg ærligt sige, at jeg tjener opfyldt af glæde?
6. Hvad ønsker jeg mest, at tjene opfyldt af glæde eller at tjene
intelligent? Kender jeg mine grunde hertil?
7. Hvis dette arbejde med tilbageblik kan siges at være en
videnskabelig udviklingsmetode, har jeg da nogensinde
givet denne metode en fair mulighed? Eller arbejdet med
tilbageblik et fair forsøg?
8. Hvilket grundlag kan jeg finde i mine studier, som måtte
antyde, at denne metode med tilbageblik er vejen for mig,
og at den vil forstærke min evne til at tjene og således
fremskynde mine fremskridt på vejen?
9. Er mine fremskridt på vejen af betydning? Hvorfor?
10. Hvis det er sandt, at de blinde må gøre fremskridt gennem
berøring og ved at holde fast, men at de, der har synet,
bevæger sig ved at se og ved at forblive frie og ubundne,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

hvorfor lukker jeg da mine øjne (når jeg kan se) og holder
fast og føler mig frem på vejen i stedet for at se den? De
som kan se er opfyldt af glæde og kan være budbringere og
hjælpere. De der berører må ganske enkelt ledes. Hvilken af
de to grupper befinder jeg mig i?
Er mit sind visionens organ for det åndelige menneske?
Tilbyder jeg det højere selv at anvende dette organ?
Kan jeg holde sindet vedvarende i sjælens lys.
Idet jeg ser tilbage på denne dag, hvilken rolle har glæde da
spillet?
Hvordan definerer jeg ordet glæde?
Har jeg ladet mig lede af glæde og har den kendetegnet
denne dag?
Glæde er den evne, der udspringer af erkendelse af selvet.
Er jeg i stand til at glemme det fragmentariske personlige
selv? Kan jeg erkende det ene selv i alle selv?
Vi får fortalt, at der findes en arketype, et mønster, en vej,
et mål og et lys, som skinner fra vejen. Idet jeg erkender
dette, kender jeg da noget til den glæde, som burde oplyse
min vej?
Hvordan reflekteres det arketypiske mønster for glæde (som
er lyksalighed) i mit liv?
Genkender jeg mine medpilgrimme på glædens vej?
Er målet, glæde, altid foran mig?
Kan jeg trække på vejens glæde og lyksalighed, når andre
har brug for det?
Jeg er forløseren af den lavere natur. Hvordan forløser
glæde?
Strømmer glædesfyldt forløsende kraft gennem mig?
Min natur er i sandhed glæde eller lyksalighed. På hvilken
måde viser denne glæde sig? Viser den sig overhovedet?
I hvilket legeme udtrykker jeg lettest min glæde?
Hvis jeg gav udtryk for glæde, var det så svært, eller fandt
jeg det let?
Hvilke af min lavere naturs aktiviteter og egenskaber må
elimineres, hvis jeg ønsker at tjene med større glæde?
Hvad hindrer i sandhed, at mit væsen opfyldes af glæde?
Hvilken virkning har en glædesfyldt ånd på sine medmennesker?
På hvilken måde kan jeg med størst glæde tjene mine
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medmennesker?
September 1937
MIN BRODER:
De vanskeligheder og prøvelser, som disciplen gennemlever på
vejen, er, som du har opdaget, kun relative. De bliver ofte
udlignet af indstrømningen af en form for indre frigørelse.
Vejens kompensation eller udbytte bliver ikke taget i betragtning
så ofte, som vanskelighederne bliver det. I mennesket er der altid
en tilbøjelighed til sorg og lidelse, som i sidste ende må overvindes. Denne tilbøjelighed er et af de problemer, som Hierarkiet
må imødegå, idet det på nuværende tidspunkt ihærdigt søger at
løfte menneskeheden ud af det morads, som den befinder sig i.
Denne »ulykkestilbøjelighed« baseret, som den er, på en tilstand
eller en holdning i sindet er en så gammel vane, at det synes
utænkeligt for mennesket, at der nogensinde kunne opstå
mulighed for en anden opfattelse af og en helt anderledes
reaktion over for livets anliggender. Jeg gør opmærksom på
dette fordi du (midt i problemer og prøvelser), vil opdage vejens
udbytte. Tror du, min broder, at du kunne skrive en artikel om
emnet »vejens kompensation eller udbytte« for at hjælpe dine
medmennesker og for at stabilisere din egen indre holdning?
Jeg har givet dig meget at tænke over i min instruktion. Mon
det ikke er muligt inden længe, gennem frigørelsen fra
forretningsbekymringer, at der for dit vedkommende kan komme
en tid med udvidet tjeneste? Det kunne ske ved at du begynder
at skrive, for du har viden om det, der kunne siges, og ord flyder
let fra din pen, selvom du ikke erkender det? Jeg beder dig
overveje dette. Du har i mange år været stærkt optaget af
problemerne i en stor forretningsorganisation og din pålagte (og
med rette pålagte) beskæftigelse foregik med de mere materielle
aspekter af livet. Således var din dharma. Inden for denne
aktivitetssfære har du bevaret en indre orientering mod de
åndelige værdier og en fast beslutning om at gå vejen og intet
har været i stand til at ændre dette.
Overdreven fordybelse i detaljer og højlydte krav fra de
mange personligheder, som omgiver dig, har imidlertid nedsat
tempoet. Du kunne måske have rejst hurtigere, hvis du havde
været i stand til bedre og mere effektivt at skelne mellem det
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væsentlige og det uvæsentlige. Det tror jeg, at du ved. Når du har
erkendt dette ligger en fremtid med konstruktiv skønhed foran
dig, hvis du ønsker det, eller det mere almindelige liv for én,
hvis legeme ikke er så ungt og som underkaster sig den bydende
stemme fra fysisk træthed og svagheder i et fysisk legeme, som
er blevet brugt i mange år. Jeg siger derfor til dig: Mød fremtiden opfyldt af glæde og vid, at den åbner mange nye muligheder
for dig og senere en omstilling af din tid og dine interesser, som
vil give dig et otium med en dybere forståelse og en øget
brugbarhed i tjeneste. Der er meget du kan gøre, og meget som
du kan hjælpe mig med. Tiden vil vise dig vejene og midlerne.
Hav tålmodighed.
Jeg tror, det vil hjælpe dig i afkaldsprocessen og hjælpe dig
med at tilpasse dit liv til tid og omstændigheder, hvis du vil
tænke over de fem energier, som er fremherskende i dit livs
udtryk i denne inkarnation.
Som du ved er dine stråler for sjæl og personlighed første og
femte stråle. Det i sig selv udgør et problem, for det giver en
overvægt af kraft på linjen for første hovedstråle. Heldigvis for
dig var det organisationsaspektet og tendensen til det okkulte liv,
som kom til udtryk gennem disse energier og ikke tilintetgørelsens aspekt eller det overkritiske sind, som det kunne have været
tilfældet. Du er ikke destruktiv. Dine fremherskende kvaliteter,
om jeg så må sige, har været evnen til at organisere og lede samt
kærligheden til de skjulte realiteter.
Dit mentale legeme er et udpræget fjerde stråle legeme, der
giver dig en kærlighed til harmoni, og som har hjulpet dig med
at kunne organisere, givet dig en kærlighed til skønhed, som har
gjort det muligt for dig at se det virkelige, og desuden har givet
dig en skelneevne, som har gjort det muligt for dig at samle det
omkring dig, som bragte skønhed – bøger og smukke ting. Men
det gav dig også, som det altid gør, en konfliktens ånd, der i din
kærlighed til harmoni presser dig fremad mod nye sejre i
harmoniens tjeneste.
Dit astrale legeme styres af anden stråle, og set ud fra visse
betragtninger kan det siges, at dette har været den mest magtfulde indflydelse i din personlighedsudrustning. Det har været den
afbalancerende faktor for første stråle energien udtrykt gennem
din sjæl og dine personlighedsstråler. Den har forbundet dig
stærkt (og det burde interessere og opmuntre dig) med mestrene
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M. og K.H., der sammen udgør en betydningsfuld »tjenesteenhed« i Hierarkiets arbejde i denne tid.
Dit fysiske legeme er på tredje stråle for aktiv intelligens. Det
har givet dig evnen til at arbejde på det fysiske plan, til at
håndtere penge (omend ikke i din egen interesse) og har knyttet
dig tæt sammen med dine omgivelsers materielle liv på en
forunderlig symbolsk måde. Tænk over det.
Du vil være i stand til selv at uddybe disse tanker ud fra din
viden om stråletendenser og stråleegenskaber, og du vil finde det
yderst interessant at studere problemet. Mit forslag vil være, at
du studerer denne stråleudrustnings indflydelse på dine
umiddelbare omgivelser. Senere vil vi belyse dette emne mere
detaljeret. Dine stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . Første stråle for vilje eller magt.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Femte stråle for konkret videnskab.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

Februar 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
På det seneste har du fået nogle arbejdsopgaver, som vil
stimulere din integration. Du kan udrette meget gennem stille
tanke, udstrømmende kærlighed og ved hjælp af første stråles
styrke, som det er let for dig at formidle gennem din sjælsstråle.
Jeg vil bede dig om grundigt at gennemtænke denne lejlighed til
tjeneste. Tjenestens vej åbner sig for dig, som jeg antydede i min
sidste instruktion, og dit samarbejde er velkomment og ønsket.
Tilpasningen i dit liv skrider hurtigt frem, og livsprocessen vil
til stadighed blive mere enkel for dig, hvis du vælger det, og hvis
du former fremtiden efter din sjæls påvirkning.
Det har været interessant at se, hvordan dit fjerde stråle
mentallegeme (som er en del af din udrustning) har anvendt sin
kraft i harmoni langt hyppigere end i konflikt, som det er
tilfældet i hovedparten af dine brødres liv. Det skyldes din sjæls
første stråle aktivitet, som har løst konflikten i harmoni. Den
største del af konflikten i dit liv har været resultatet af dit
astrallegemes aktivitet (som arbejder under anden stråle
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indflydelse) med en reaktion på dit tredje stråle fysiske legeme.
En tæt relation mellem anden og tredje stråle fører ofte til
vanskeligheder, for de udtrykker to forskellige veje til opbygning. Det vil jeg senere behandle mere detaljeret.
Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på den kendsgerning, at mange af dine meddisciple fungerer med fjerde stråle
mentallegemer. Det udgør en særdeles interessant grund til, at I
alle blev valgt til at arbejde med spredning af blændværk. Det
astrale plan er planet for dualitet, for modsætningernes par og
det er samspillet mellem disse modsætninger samt de energier,
der frigøres af den enkelte, som igennem tiderne har bygget
verdens blændværk op. Harmoni gennem konflikt er kendetegnet
for fjerde stråle og resultatet af dens aktivitet. Den kommer til
fuldt udtryk på det fjerde plan, hvor den større dualitet, den
åndelige triade og den trefoldige personlighed mødes, blandes
og føjes sammen til en enhed. Jeg vil anbefale dig at
gennemtænke og reflektere over denne tanke. Den har en klar
indflydelse på gruppeaktivitet i forbindelse med gruppens
spredning af verdens blændværk. Medlemmernes fjerde stråle
mentallegemer vil lette denne opgave.
Da du har strålerne en, fire og fem aktive i din udrustning,
kan du se, hvordan dit arbejde passer ind i billedet.
Jeg har ikke meget at give dig med hensyn til din personlige
undervisning lige nu. At tilvejebringe en kreativ tilpasning til de
nært forestående forandringer i dit liv og etableringen af dig selv
som et fornyende kraftcenter i en hvilken som helst situation, der
måtte kræve din sjæls opmærksomhed, vil så rigeligt holde dig
fuldt åndeligt beskæftiget, vil det ikke, min broder?
Jeg ser imidlertid gerne, at du tænker over de følgende
kendsgerninger:
1. Sjælens energi er hos dig fokuseret i astrallegemet.
2. Personlighedens kraft er fokuseret i mentallegemet.
Vi vil lade meditationsarbejdet være, som det er i øjeblikket,
sammen med fortsættelsen af tilbageblikket over glæde. Må
glæde i sandhed hvile over dig og hjælpe dig til at gå i fred.
Februar 1939
MIN BRODER OG MEDARBEJDER:
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Jeg vil ikke analysere din personligheds kræfter, specielt ikke
din astrale kraft, som jeg har foreslået analyseret, fordi jeg gav
dig en fyldestgørende analyse i min sidste instruktion. Det, som
jeg antydede, er alt, hvad du behøver for øjeblikket. Senere vil
jeg måske uddybe det, men lige nu har du alt, hvad du behøver
at vide for at kunne fortsætte på tilfredsstillende måde. I
ydmyghed og i kærlighedens styrke findes din frigørelse, min
broder, og det ved jeg, at du er klar over.
Dette år har været overordentligt vanskeligt, har det ikke, og
trængslerne er endnu ikke slut. En af de vigtigste lektier, som
alle disciple må mestre, før indvielse bliver mulig, er den stadige
vedholdenhed på trods af alt det, der søger at skabe vanskeligheder. Dit personlige problem er blevet større og kompliceres
meget på grund af reaktionerne fra dine nærmeste medarbejdere
og dine ihærdige bestræbelser på at løfte alt, hvad du overhovedet kan, fra deres skuldre. Det bliver derfor en lektion i
gruppeaktivitet og derfor særdeles værdifuldt. Løft ikke for
meget, min broder. Det er deres sjæles ret at lære de samme
lektier, som andre har måttet lære, og et alt for medfølende hjerte
er ikke altid det mest nyttige at besidde. Et kærligt hjerte er altid
nyttigt. Du lærte meget i din sidste inkarnation i denne retning
og lærte det tilfredsstillende. Tag ikke denne ret fra andre til at
stå alene ved at give for meget af den skærmende kærlighed,
som dit magtfulde astrallegeme så let og så uselvisk kan
udtrykke. Lad dem møde sjælens problemer, som de bliver
opmærksomme på gennem arbejdet med det materielle, og lad
dem træde ind i deres næste liv bedre udrustet til kærlighed, til
arbejde og til et liv i uselviskhed.
Din eneste udvej er til stadighed at være fokuseret i sjælen, og
samtidigt huske på, at når du opnår denne samordning og
kontakt, har sjælen sit vigtigste kontaktpunkt med din personlighed gennem dit astrallegeme. Dette er for dig en velsignelse,
selvom det udgør et problem. Måske vil du forstå, hvad jeg
søger at udtrykke, hvis jeg siger, at denne relation blev etableret
af din sjæls intelligente vilje for at styrke dine astrale reaktioner
med første stråle energi og farve dem med den ubundne og
isolerede styrke, som er et kendetegn for første stråle. Formålet
var at gøre dig stærk i det, som havde været dit svageste punkt.
Ubundethed stærkt udtrykt i kærlighed (for glem ikke, at første
stråle er første understråle af den kosmiske kærlighedsstråle) er
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den faktor, som vil bringe frigørelse og forståelse, ikke blot til
dig, men til alle omkring dig. Hengivenhedsaspektet, som det
astrale legeme har så let ved at udtrykke, må forvandles til
ubundet, men uselvisk kærlighed. Husk på, at sand kærlighed til
tider må stå til side og se roligt på, mens andre lærer deres lektie
– noget der i sandhed er vanskeligt for dig at gøre, min broder.
Det eneste, jeg vil bede dig om at gøre i denne meditation, er
at du ganske enkelt aktivt giver udtryk for, at du vier dig til
tjeneste for sjælen, som i sidste instans er tjeneste for
menneskeheden og for Hierarkiet. Således er rækkefølgen. Gør
dette før din deltagelse i gruppemeditationen. Lad personligheden identificere sig med sjælen og bevidst gøre sig fri af alle
andre kontakter ved en viljeshandling og (fra dette stadium) lad
sjælen respondere ved at intonere OM tre gange, idet den tager
personligheden i besiddelse med henblik på tjeneste.
Du tænker klart, min broder, når andres emotioner ikke
overvælder dig og driver dit astrallegeme til at forene sig med
deres. Lad dig ikke overvælde og anse ikke dig selv for at fejle,
når andre mislykkes i at løse deres problemer, således som de
burde. Andres reaktioner er ikke dit ansvar. Det er dit ansvar at
give dem styrke og ubundethed. Påtag dig derfor ikke et ansvar,
som ikke er dit. Dette er en af de sværeste lektier en indviet må
lære, før han gives adgang til aktivt arbejde i kærlighedens
Hierarki. Livet bringer nye forandringer til dig. Bliv ikke
fortvivlet, for disse forandringer antyder en åben dør og et
udvidet område for kærlig tjeneste.
BEMÆRKNING: Denne discipel står urokkeligt i Tibetanerens
ashram.
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Til G.S.S.
Marts 1935
MIN BRODER:
Jeg indleder et bestemt samarbejde med dig i en ånd af forventning, som følge af din reelle sensitivitet. Jeg indleder det også
med en erkendelse af, at mens vi arbejder sammen, må vi gå
fremad med tilbørlig opmærksomhed og virkelig forsigtighed. Vi
må arbejde bevidst og ud fra klare forudsætninger med en teknik,
som vil frembringe et stabilt grundlag.
Du er i denne gruppe af to årsager: For det første, din
entusiastiske stræben og de tilpasninger, som din sjæl har
tvunget dig til at gennemføre i dit daglige liv, tiltrak sig min
opmærksomhed, og du har derved gjort dig fortjent til en mere
specialiseret og individuel skoling. For det andet besidder du
definitivt helbredelsens eller healingens gave, og den må
udvikles, fordi den er dig betroet, og fordi den for dig rummer
hemmeligheden til dit egentlige tjenesteområde.
Et af de første spørgsmål du ville stille mig, hvis vi stod
ansigt til ansigt ville være: Hvad er det, som jeg først må gøre?
Hvad skal jeg gøre for at blive frigjort til mere omfattende
tjeneste og dybere forståelse? Jeg vil fortælle dig i al oprigtighed, min broder, at der for dig vil komme en øget udvidelse af
bevidstheden, når du lærer at bevare energi og bruge tiden
rigtigt. Du er en god leder af kraft, og de praniske elementer og
sjælskraft kan (relativt set) strømme uhindret gennem dig. Men
endnu tjener de kun til at intensivere eller styrke atomerne i dit
legeme og dit hoved og gøre en stærk indvirkning på alle, som
du er knyttet til. Den udtrykker sig som dominerende godgørenhed, og kraften driver dig foran sig, i stedet for at den bliver
brugt af dig. Du må derfor lære at drage nytte af den
indstrømmende kraft og at sende den ind i konstruktive kanaler.
Du bør være mere optaget af dem, som du kan hjælpe, end af
dine egne reaktioner – både gode og dårlige. Omkring dig i dine
egne omgivelser og blandt dine venner er der mange, som du
kunne hjælpe og frigøre. De frygter dig imidlertid og frygter det
på grund af din kraftfulde tilnærmelse. De skjuler deres sande
behov af frygt for, at du berører dem med for stærk en hånd. Du
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er for optaget af de mentale formuleringer af det, som du ved, er
sandt, og med en præcis fremstilling af det, der er så dyrebart for
dig; og du har derfor ikke givet den fornødne tid og det kærlige
hjerte til det dybe behov hos dem, du møder – til alle som du
møder, min broder. Alle har brug for kærlighed og forståelse, og
de trænger mere hertil end klart udtalte okkulte sandheder,
uanset hvor sande og vidunderlige de måtte være. Giv dem
kærlighed og forståelse. Formidling af den tidløse visdom vil
komme senere og naturligt, når du har bevist over for dem, at du
»står i åndelig væren«.
For dig må der nu komme en periode med vedholdende
stabilisering af det, som du har opnået, og en nænsom tilnærmelse til dine venners verden. Lad dem åbenbare sig for dig. Det vil
de når en tålmodig kærlig mildhed altid møder dem. En
omfattende forståelse må træde i stedet for din sjette stråle
ensidighed, for denne ensidighed har en gennemtrængende
kvalitet, og dette fokuserede arbejde har du udført tilstrækkeligt
længe. Din sjette stråle har også givet dig en sensitiv emotionel
natur, som betyder et solar plexus, der er for aktivt i sit virke.
Dette ved du godt. Det må din hjertekvalitet overvinde. Jeg vil
give dig mere senere, men de ovenstående vink vil give dig,
hvad du behøver, hvis du tænker tilstrækkeligt over mine ord og
ikke tager dem ilde op. Min opgave er at skole hver enkelt af jer,
så I tjener gruppen, uden personlighedens hindringer og
separatisme …
Denne gruppes specielle arbejde kan ikke begynde for alvor,
før medlemmernes personligheder er underlagt gruppens hensigt
og skolet til at være rene kanaler. Dette er et stort mål, min
broder, men lad det ikke afskrække dig, men arbejd og lev og
frem for alt, vær kærlig.

December 1935
MIN BRODER:
Du har kun været i denne gruppe i kort tid, så jeg har ikke til
hensigt at ændre dit arbejde lige nu (det ville heller ikke være
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klogt), som tidligere er blevet skitseret for dig. Du har endnu
ikke etableret den fornødne rutine og rytme. Det er aldrig min
hensigt at være autoritativ, ej heller kræver jeg nogensinde
lydighed. Men jeg kommer med forslag og overlader det til den
studerende selv at følge dem eller ej, dem som han selv måtte
vælge, og dem som hans oprigtighed måtte diktere. Men jeg
iagttager hans arbejde og dets resultater. Må jeg derfor sige en
ting? Jeg vil gerne hos dig se en mere omhyggelig udførelse af
meditationsarbejdet. Søg så vidt muligt at være regelmæssig i
dets daglige udførelse. Lad intet andet end det uundgåelige gribe
forstyrrende ind i din stille tid i nærværelsen. Her er muligvis et
punkt, hvor du kunne disciplinere dig selv noget bedre.
Du opfattede og forstod hurtigt det, som jeg nævnte i min
sidste instruktion vedrørende dit møde med mennesker. Din
tjeneste må bestå i en virkelig kærlig kontakt. Din metode burde
være en dyb interesse for dem snarere end en interesse for, hvad
du måtte have at give dem af okkult og intellektuel natur. Det,
der har betydning, er deres behov. Bestræbelsen efter at forstå
disse mennesker (med deres tilbageholdenhed og tavshed, deres
svagheder og styrke, deres aspirationer og deres fejl, deres
hengivenhed og deres vaner) og at træde ind i deres bevidsthed
vil give dig den skoling, du behøver, og vil sætte dig i stand til
senere at blive den tjener, som vi, lærerne på den indre side, kan
anvende i større udstrækning.
Du er på den »oplyste vej«, min broder, og din sjæl vil føre
dig frem til en mere sikker forståelse og en mere grundfæstet
fred. Det har du ofte erkendt, at du har brug for.
Brug de kommende måneder til opmærksomt at studere alle
gruppeinstruktionerne. Forsøg at tage deres indhold til dig og at
blive fortrolig med gruppens mål og hensigt og denne
forberedende undervisning. Forsøg mere intelligent at forstå,
hvad dette gruppeeksperiment, du selv deltager i, går ud på. Det,
du deltager i, er gruppearbejde og ikke en form for personlig
skoling … Det individuelle syn på dette arbejde har ingen
betydning, undtagen for så vidt, at det måtte påvirke gruppen
som helhed. Det er et punkt, som du og adskillige andre af
gruppemedlemmerne må forstå.
Og, min broder, må jeg tilføje endnu en afsluttende bemærkning. Stræb efter at vise glæde. Vær glad i dit arbejde og din
tjeneste. Vær ikke så heftig, men gå lykkelig på den oplyste vej.
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Det er min bøn til dig.
Marts 1936
MIN BRODER:
Den opgave at træde ind i en hvilken som helst gruppe er altid
vanskelig og har især været det i dit tilfælde. Det forudså jeg,
men jeg så også, at du ville gøre en reel indsats, og jeg er ikke
blevet skuffet. Du behøver imidlertid en endnu længere
tilpasningsperiode, før jeg vover at give dig enten en meditation
eller den personlige undervisning, som jeg håber på et eller andet
tidspunkt at kunne give dig. Det skyldes ikke, at jeg har noget at
udsætte på dig, men skyldes primært din udprægede sensitivitet
over for sjælens stimulering.
I dit tilfælde er der brug for at gå frem med den yderste
forsigtighed. Der er en emotionel og en fysisk balance og rytme
i dig, som meget let bliver forstyrret. Det skyldes dit æteriske
legemes overvældende styrke. Det vitale legeme har en sådan
styrke og bærer så megen energi på de højere niveauer af det
astrale plan og også fra det lavere mentale, at det forstyrrer visse
afbalancerende faktorer i det fysiske legeme. Derfor er opgaven
for enhver lærer, som arbejder med dig, overordentlig kompliceret. Du både føler for intenst og bevæger dig og taler alt for
hurtigt. Det er et reelt problem for mig (overrasker dette dig, min
broder?), hvordan skal jeg gøre det klart for dig, at du har brug
for at være langsom? Hvordan kan jeg med min mere klare
opfattelse af dig og mit kendskab til dine subtile legemer og
deres tilstand gøre det muligt for dig også at forstå dette? Jeg
kan ikke gøre mere end at være meget påpasselig med den
stimulering og opmærksomhed, som jeg giver dig, for dine
reaktioner er meget hurtige og så voldsomme. Jeg må nøje
gennemtænke, hvad jeg beder dig om, for virkningerne er meget
hurtige, og kontakten med min energi fremkalder hyppigt
overstimulering og opstemthed med træthed til følge.
Måske kan jeg hjælpe dig bedst ved at sige, at som følge af
dine strålekombinationer og din baggrund i tidligere liv er din
interesse mere mental end aspirerende. Dit skarpe og aktive sind
(som imidlertid ofte er et unøjagtigt sind) går over i en intens
interesse med stor lethed. Det bliver meget hurtigt befrugtet og
rummer et løfte om senere at blive både magtfuldt og konstrukKun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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tivt. Men på nuværende tidspunkt kan du ikke håndtere den
kraft, som kommer gennem dit fysiske legeme, og som styres af
dit sind. Da den kommer fra sindet, er det derfor tegn på en
hurtigt integrerende personligheds kraft, men fordi du endnu
ikke lever et liv i fuld tjeneste, er denne kraft for meget for dig.
Når du tjener mere oprigtigt og definitivt, vil dit problem blive
løst.
Dit problem er også stort set problemet om den rette brug af tid.
Dit liv vil blive rettet væsentligt op og en stor del af din fysiske
overstimulering forsvinde, når du bruger tiden rigtigt.
Min broder fra gammel tid, du bruger så megen tid på det,
som er nytteløst i betragtning af verdens nød og de sande og
grundlæggende væsentlige ting. Når jeg siger dette, ønsker jeg,
at du husker på, at jeg hverken foreslår, at du skal ændre dit
daglige livsmønster, eller at dit hjem eller dine ansvar skulle
håndteres med mindre omhu og mindre gode resultater. Jeg taler
udelukkende om en indre forståelse af tid, som du endnu ikke
har opnået.
Hvad lægger du vægt på i livet, og hvordan kan jeg belyse din
situation? Du erklærer, at du ikke har kunnet finde tid til at
udføre dit meditationsarbejde korrekt. Hvordan skulle dette
kunne være tilfældet, min broder? Det er ikke sikkert, at du er i
stand til at udføre det som det første hver morgen før morgenmaden, men det er der mange mennesker, der ikke kan. Og alligevel, hvis din forståelse for det væsentlige er korrekt, skulle du
kunne afse tredive minutter en gang tidligt på dagen til din
sjælskontakt. Strukturen i dit daglige liv vil ikke bryde sammen,
hvis du for eksempel ikke svarer eller tager telefonen i denne
periode og under dig selv denne tid med ro, mens du overlader
til andre at tage sig af telefonen. Du har brug for at ændre dit syn
på værdier.
Med hensyn til din meditation vil jeg give dig en, der er meget
kort. Jeg vil også bede dig om at ophøre med at meditere i
hovedet og i et stykke tid meditere i hjertet, idet du husker på, at
hjertecentret er mellem skulderbladene og ikke i det fysiske
hjerte. Tillad imidlertid ikke dig selv at opholde dig ved
kendsgerningen om centrene eller deres placering. Giv ganske
enkelt slip på din mentale intensitet og koncentrer din bevidsthed
i den øverste del af legemet. Analyser ikke situationen eller
placeringen eller formålet eller grunden dertil for meget. Ganske
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enkelt, min broder, gør som jeg foreslår, da du er klar over, at jeg
måske ved en lille smule mere end du.
1. Forestil dig, at du er sjælen, der bruger det lavere menneske
som redskab.
2. Forestil dig sjælen som arbejdende gennem og givende energi
til kærlighedscentret i dit væsen. Spænd derefter af og træk
dig tilbage i sjælsbevidstheden, som er kærlighed. Lad
kærlighed være grundtonen for din meditation.
3. Dernæst send kærlighed ud:
a.
b.
c.
d.
e.

Til din nærmeste familiekreds.
Til dem, som du er knyttet til i dit sociale liv.
Til dine gruppebrødre.
Til den nye verdenstjenergruppe.
Til hele verden.

Du vil se, at dette indebærer en vedvarende forestilling af
bevidstheden forankret i kærlighed. Gør det i denne rækkefølge, roligt, bestemt, og uden hastværk.
4. Tænk derefter i de næste seks måneder over de følgende
sædtanker:

Første måned.. . . . . Kærlighed – »Jeg går kærlighedens
vej. Denne kærlighed kaster lys over
mit liv.«
Anden måned. . . . . Forståelse – »Kærlighedens vej er
den oplyste vej«.
Tredje måned. . . . . Integration – »Kærlighedens vej fører til selvets nærværelse. Dette selv
er jeg.«
Fjerde måned. . . . . Kontakt – »Jeg ser nærværelsen
som mig selv. Jeg smelter sammen
med lyset.«
Femte måned.. . . . . Tjeneste – »Alle menneskesønner
må ledes til at betræde kærlighedens
vej.«
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Sjette måned. . . . . . Planen – »Planen for mennesket har
tre store mål. Åbenbaring af kærlighed; oplysning af sindet; og
fremkaldelse af viljen.«
Den største opgave, som jeg vil stille dig overfor, vil imidlertid
være meget vanskelig at udføre, men jeg beder dig om at gøre det
i din egen udviklings interesse og frem for alt for din vækst og
tjeneste både for verden og for dine gruppebrødre.
Tal kun lidt og forsøg at arbejde hver dag med et bevidst
bestemt program og lær derved at tilrettelægge din tid så godt
som muligt, og lad der blive mere tid til tjeneste og stille
eftertanke. Tal langsomt, vær langsom i dine bevægelser og
beslutninger og langsom til at danne din mening.
Der er meget, som skal gøres af denne gruppe af tjenere, men
jeg kan ikke anvende gruppen, før visse personlighedstilpasninger er blevet gennemført. Gør hurtige fremskridt, min broder,
med langsomme skridt.

Oktober 1937
MIN BRODER:
For mig ser det ud (mens jeg har iagttaget dig), som om du igen
kunne begynde at meditere på en mere enkel måde. Men der må
ikke være nogen intensitet, og du bør kun antage den holdning
af stille eftertanke, som er meditation. Du bør ikke følge
åndedrætsøvelser af nogen art, men blot den enkle form for
sjælserkendelse, der længes efter Guds nærværelse og tragter
efter åndelig kærlighed.
1. Tænk på dig selv som et barn af Gud, elsket af Faderen og
som en del af hans liv.
2. Vie dig selv som personlighed til at tjene dine medmennesker, det er at tjene kærligheden og Gud.
3. Reflekter derpå stille og fredfyldt og lykkeligt over
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sædtankerne, idet du tager en for hver måned, som skitseret
i den forudgående meddelelse. Brug imidlertid denne gang
ordet »venskab« i den tredje måned i stedet for ordet
»integration«.
Jeg vil fortælle dig om de styrende stråler i din udrustning, men
du skal ikke beskæftige dig så meget med dem, for jeg ønsker
ikke, at du ofrer nogen opmærksomhed på de vehikler, gennem
hvilke din sjæl søger at udtrykke sig. Jeg omtaler dem kun for at
give dig en information, der er den samme, som dine
gruppebrødre modtager. Brug ti minutter hver dag – og ikke
mere – til stille eftertanke inden for rammerne af den anviste
meditation. Ved slutningen af de næste seks måneder vil vi så se,
hvad der er sket, og hvad der vil blive muligt. Det følgende er en
opstilling over dine stråler:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . Syvende stråle for orden eller magi.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . . Første stråle for magt eller vilje.
Deraf kommer den lethed, hvorved
du kan bringe energi igennem.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

Marts 1938
MIN BRODER:
I løbet af de kommende seks måneder må vi afgøre, om du er i
stand til at påtage dig det planlagte arbejde eller ej. Hvis det ved
afslutningen af den næste periode viser sig, at du ikke bør udføre
noget af arbejdet, så vil det, for gruppeintegriteten og det
foreslåede healingsarbejdes skyld – blive nødvendigt, at du
trækker dig ud af gruppen. Karmisk har du en relation til mig og
til denne gruppe af aspiranter. Sensitivt kan du magte opgaven.
Din aspiration sigter mod, at du udfører den. Hvad er da
problemet? Hvad er grunden til den overdrevne intensivering af
kirtelsystemet?
Svaret ligger i tre faktorer, som jeg vil sige dig lige ud og
dernæst overlade det til dig at acceptere eller afvise mine forslag,
som det måtte passe dig bedst.
Først (og frem for alt andet) en intens indstilling til livet. Du
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lever altid anspændt. Sådanne spændingstilstande kommer og
bør komme til alle disciple, for det er i sådanne kritiske perioder,
at den virkelige vækst viser sig, og afgørende beslutninger
træffes, men du er altid i en sådan spændingstilstand og kender
ikke til at slappe af. Selv når du morer dig er du anspændt. Når
du hviler, er du endnu mere anspændt. Du kunne lære afspænding, hvis du ønskede det, men det gør du i virkeligheden ikke,
og spørgsmålet er, om du virkelig ville praktisere afspænding,
selv om du vidste, hvordan du skulle gøre det.
For det andet mangler du evnen til at udelukke uvæsentlige
ting fra dit liv. Du foretager dig så meget, som du ikke behøver,
og er ikke i stand til at erkende, at det måske er uden betydning,
om alt dette bliver gjort eller ej. Et af hovedkravene, hvis du
nogensinde skal kunne fungere som en discipel, er sansen for
åndelige værdier. Hvis du kan lære denne lektie, så vil du
beskæftige dig med forhold, der har vedvarende betydning og
ikke med betydningsløse aktiviteter, som ikke giver dig virkelige
resultater.
For det tredje tager du mange ting i livet alt for alvorligt,
såsom arbejdet med denne gruppe. Du tænker for intenst over
disse ting, og du håndterer gruppearbejdet, dit daglige liv og
dine hjemlige problemer samt alle dine livsinteresser for tungt.
Der er to ting, som enhver discipel må lære før eller siden, min
broder. Den ene er evnen til at »sidde let i sadlen« (for at bruge
et gammelt ordsprog) og den anden er at udvikle en sans for
humor, en virkelig (ikke tvungen) evne til at le af sig selv og
med verden. Dette er en af de kompensationer, der bliver dem til
del, for hvem det lykkes at arbejde i lyset på det mentale plan.
Når du kan gøre dette, så vil den konstante spænding, som du
arbejder under, aftage af sig selv.
Hvordan melder denne spænding sig i dit tilfælde, min
broder? Den er baseret på en indre iboende evne til at berøre
sjælsniveauer, og derved åbner den for indstrømning af sjælskraft. Det nærer de forskellige centre med liv og energi og disse
aktiverer kirtelsystemet. Men når der imidlertid ikke anvendes
tilstrækkelig megen åndelig energi, så »opdæmmes« energien i
centrene (hvis jeg må bruge en så utilstrækkelig formulering)
med dårlige resultater til følge. Dit strubecenter og solar plexus
modtager størstedelen af denne energi, deraf kommer din
overdrevne aktivitet på det fysiske plan og din nervøse energi,
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tillige med din tilbøjelighed til, via strubecentret, for megen og
for livlig tale. Hjertecentret og centret mellem øjenbrynene
burde modtage mere af denne energi, det ville føre til en
afbalancering af det endokrine system og større frihed i spontan
tjeneste. Hvilke aspekter af dit liv kan derfor blive modtagere af
åndelig kraft? Hvor kan du tjene åndeligt og derved frigøre den
opdæmmede åndelige energi? Det er helt bestemt energi, vi har
med at gøre, når vi lever og tjener, og denne åndelige energi må
anvendes til gruppeforbedringer og til at tilgodese gruppens
behov. Her refererer jeg ikke til denne gruppe, men til alle og
enhver form for den rette gruppeaktivitet, som du måtte møde på
din vej. Hvordan kan du anvende denne kraft i tjeneste, så den
ikke ophobes, men kommer til at tjene en åndelig hensigt? Dette
er dit problem og et stort problem for mange disciple.
Du er ofte kommet med den bemærkning, at du ved så lidt, at
du er blevet tvunget fremad for hurtigt, og at du ikke har nogen
baggrund med tilegnet viden. Men du har i mange år været i
berøring med mit arbejde og – på trods af alt, hvad du måtte
tænke modsætningsvis – så har du den mentale evne og din fritid
(hvis du tilrettelagde dit daglige liv på den rette måde) til at læse
og studere. Men det er noget, der falder dig vanskeligt, er det
ikke? Men, broder fra gammel tid, disciplens vej er aldrig let.
Den anspændthed, som du lider under, kunne stort set udlignes
ved et roligere liv med læsning, stille tænkning, tilrettelagte
aktiviteter, ro og afvisning af at påtage dig uvæsentlige ting (de
ting, som andre mennesker kan gøre lige så godt, som du kan)
eller evnen til at lade ting være ugjorte.
Jeg har skrevet åbenhjertigt, fordi jeg ønsker at gøre dig fri af
din nuværende tilstand til mere omfattende tjeneste, til bedre
helbred og virkelig lykke. Jeg ønsker at se dig som et roligt
center af åndelig kraft. Jeg vil gerne se dig omstille dit liv på en
sådan måde, at du kan vise den dybe ro gennem hvilken styrke
kan strømme fra dig til dem, som du elsker, og til dem du er i
berøring med. Kan du finde tilstrækkelig ro til i det mindste at
forstå formålet med disse formaninger? Kan du forsøge at drage
nytte af dem?
En anden kilde til dit problem findes i dit sjette stråle
astrallegeme (strålen for idealistisk fanatisk hengivenhed), for
det bevirker en reel mangel på balance, en unødig interesse for
detaljer i processer og hengivenhed over for disse detaljer ud fra
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den emotionelle tilfredshed, som kommer af denne interesse.
Dette skaber en manglende evne til at se de større linjer og til at
bevæge sig varsomt på vejen. Det kan din første stråle mentale
natur modvirke, hvis du vil give den mulighed for det og leve
mere i dit sind og mindre i dine følelser og emotionelle reaktioner. Dit tredje stråle fysiske legeme giver dig en tilbøjelighed til
for stor fysisk aktivitet (såsom hurtig bevægelse og hurtig tale).
Det holder dig i gang med at arbejde hele tiden, undertiden og
ofte med noget ganske uproduktivt i relation til gode resultater
og uden forhold til den arbejdsindsats, der ydes.
Lad os alligevel igen, min broder, forsøge at udføre noget
arbejde sammen og på samme tid bevare den emotionelle
ligevægt, der vil resultere i en bedre kirtelbalance. Det vil gå
meget lettere, hvis du lever et regelmæssigt ordnet liv, bevæger
dig med større nænsomhed, taler mindre og forsøger at polarisere dig i sindets natur.
Jeg vil bede dig om at meditere lidt hver dag, regelmæssigt og
med en velovervejet mangel på intensitet, næsten grænsende til
mangel på interesse. Følg blot meditationsomridset og se ikke
efter resultater. De vil komme automatisk, selv hvis du ikke
erkender dem. Tænk over, hvad jeg siger til dig, og efterlev
gruppekravene.
BEMÆRKNING: G.S.S. har trukket sig tilbage med Tibetanerens fulde billigelse. Spændingen fra gruppeaktiviteten viste sig
at være for meget for hende. Hun vil i et senere liv indtage sin
plads igen.
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Til D.H.B.
Januar 1934
MIN BRODER:
Dette er min første instruktion til dig. Jeg gav den ikke til dig før
nu, fordi jeg prøvede dit motiv og din evne til at arbejde uden
opmærksomhed fra min side. Det er et tegn på virkeligt discipelskab, når et menneske arbejder alene og tilsyneladende uden
hjælp og ikke trænger sig på med sine små anliggender i sin
mesters bevidsthed, idet han erkender det arbejdspres, der hviler
på de store. De af os, der forbereder disciple til bevidst discipelskab tester og prøver dem i denne henseende. Jeg havde ikke
glemt, at du havde arbejdet i seks måneder uden noget personligt
budskab. I dag vil jeg anvise dig dit arbejde og etablere en
tættere forbindelse mellem dig og mig.
Du er således stillet, min broder, både i betragtning af din
karma og den nuværende verdenssituation, at du kunne bruge
megen tid til tjeneste for dine medmennesker og til at hjælpe
aspiranter i dine omgivelser. Det giver dig mulighed for at bruge
alle de evner, du har, mentalt og sensitivt, men det fører
nødvendigvis også sine egne problemer og vanskeligheder med
sig. En af de første lektioner, enhver discipel må lære, er
væksten af den indre ubundethed, der vil sætte ham i stand til at
forene sig med sin broders bevidsthed og således erkende og
bestemme, hvordan han bedst muligt hjælpes til fornyet indsats.
Han må også dyrke den sande ydmyghed, som vil tvinge ham til
at give alt, hvad han har i uselvisk tjeneste, og da glemme, at han
har givet af sig selv. Han må ingen tanke have om sig selv i
denne forbindelse. Kun når ubundethed og ydmyghed er til
stede, kan disciple virkelig tjene. Kultiver derfor disse evner og
fortsæt med at give dig selv i tjeneste.
Dette er to af de grundtoner, som i ganske særlig grad er dine,
og disse evner skulle under nøje opmærksomhed bygges ind i
selve dit livs struktur. Din tredje grundtone er væren. Lær at stå
fast i åndelig væren, idet du husker på, at det at være altid er en
større virkeliggørelse end at vide eller handle. Den konstante
vedholdende anstrengelse for at opholde sig på det hemmelige
sted for din egen sjæl, og derfra at gå ud i menneskenes verden,
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og sende kærlighed og forståelse ud, burde være din primære
opgave.
Derfor, min broder, arbejd ikke anstrengt eller under pres.
Arbejd let og ubesværet med dine daglige relationer. Du vil
forstå, hvad jeg hentyder til. Det fysiske legeme er ikke for
stærkt, og hvis der er nogen form for »tryk« eller pres, vil dit
arbejde og din tjeneste lide derunder. Bevarelse af energi og
forøget indre arbejde vil bevirke en større magnetisk
virkeliggørelse, men mindre aktivitet på det fysiske plan. Det er
for dig visdommens rolle. Udfør dit arbejde mere gennem
meditation. Se mennesker og tal med dem som hidtil, men
reducer i nogen grad den tid, der gives til hver enkelt af dem.
Stærk åndelig udstråling og kærlig forståelse vil gøre mere godt
end timelange samtaler. Se så mange mennesker som muligt,
men giv dem mindre tid, ikke ud fra en fornemmelse af hastværk, men for at kunne gøre et bedre og mere intensivt arbejde.
Mine ord til dig er: Arbejd mere i lyset og se alle mennesker
sammen med dig i dette lys. Alt hvad en discipel eller aspirant
har at gøre i relation til sine medmennesker er at stimulere det
lys, som er i dem, og lade dem stå frie til at gå i deres eget lys på
vejen.
Vedrørende din meditation. Jeg vil foreslå, at du reducerer
varigheden af dit meditationsarbejde, men forøger din
koncentrations intensitet. I seks måneder vil jeg gerne se dig
udføre en hurtig og intens meditation og arbejde målbevidst
fremad mod en hurtig samordning og indtræden i lyset.
Vedrørende resten af dit arbejde, så tilpas dig gruppekravene
og husk på, at hurtigt intenst arbejde er den anviste metode for
den kommende seks måneders periode.

August 1934
MIN BRODER:
Mit budskab til dig i dag er kort. Jeg tror du vil forstå, at det
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skyldes den kendsgerning, at den intensive stimulering, som du
modtog omkring Wesakfesten, har øget din sensitivitet så meget,
at der ikke er brug for mere lige nu. Jeg skriver ikke til
medlemmerne af denne gruppe blot for at skrive. Som tiden går,
og de kommer mere og mere i samklang med gruppens hensigt,
i forbindelse med mig og i tættere forbindelse med hinanden,
skulle det blive muligt med færre meddelelser og en stærkere
virkeliggørelse af indre relationer.
Du opnår de nødvendige resultater i din meditation, så der er
for øjeblikket intet behov for at ændre den.
Husk på i dit arbejde, at du altid er et brændpunkt for åndelig
kraft og bør være en yderpost for mesterens kærlighed. Tjen og
arbejd. Pas hele tiden på dit helbred. Prøv at forbinde dig med
D.L.R. I kan tjene hinanden, hvis I vil.
Marts 1935
Du har haft en vanskelig tid, min broder. Sådanne perioder er
tider for vækst og tjener til at skole disciplen. Jo større din
ydeevne er, og jo større de indre ressourcer er, des strengere vil
disciplineringen ofte være. Du modtog en vældig stimulering
under konferencen, og det resulterede i en indre reorganisering
af dine subtile legemer og viste dig tillige de punkter, gennem
hvilke blændværk kunne trænge ind. Det er værdifuldt. Mens
denne form for aktivitet finder sted, er der sædvanligvis fremkaldt en så intens aktivitet blandt de indre legemskræfter (som
er slagmarken for menneskets egen natur), at aspiranten
oversvømmes af disse kræfter og af den reaktion, der opstår i
hans egne omgivelser. Hyppigt kan han knapt holde hovedet
oven vande (en træffende okkult frase, min broder, og en af de
mest anvendelige om din egen erfaring igennem de foregående
seks måneder). To redningsplanker, hvorpå disciplen til slut
undslipper, kan kaldes for tjeneste og tålmodighed. Ved en nøje
agtpågivenhed over for sine medmenneskers behov og ved hjælp
af den ikke beklagende udholdenhed, som er disciplens
adelsmærke, bringer han vanskelighederne til ophør og fremstår
derefter friere, rigere og mere brugbar. Der kommer tidspunkter
i enhver oprigtig aspirants liv, hvor han ganske enkelt fortsætter
med at holde ud til trods for hans ulyst, og uanset hvor heftigt det
indre oprør er.
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Du har gennemlevet en vanskelig periode, og du står – som
et resultat heraf – over for et liv med fyldestgørende tjeneste og
med en dybere forståelse af andre. At være fri for vanskeligheder
vil aldrig blive dit lod. Ønsker du det anderledes? Ensomhed
tiltager, når aspiranten adskiller sig fra sjælenes verden. Der
kommer altid et mellemstadium, hvori disciplen fornemmer en
intens tilsyneladende isolation eller afsondring, men det er kun
en illusion. Du ved, at du ikke er alene. Du ved også, hvor rigt
dit liv er i dag, og hvor styrket hver og en af jer er gennem
kontakten med jeres brødre.
Jeg har ikke meget at fortælle dig. Du kommer nærmere til
din mester. Den største hjælp, som jeg kan give dig på nuværende tidspunkt, er at fortælle dig det. Du har anden stråles
udholdenhed og vilje (som hærdet stål), og du kan tilbagevise al
frygt i forbindelse med din evne til at overvinde vanskeligheder
eller nå dit mål. Intet kan standse dig.
Dit arbejde i gruppen og din evne i denne forbindelse består
af din medfølende forståelse. Du må virke i gruppen for det
aspekt af sjælen, som finder sit udtryk i forståelse. Den kvalitet
kan du formidle. Vær ved godt mod, min broder, og tab dig selv
af syne i tjeneste.
Oktober 1935
MIN BRODER:
En af de vigtigste ting, som jeg skal gøre for dig nu, er at give
dig den meditationsform, som der er behov for. Det må være en
form, som vil nedbryde enhver tendens til den krystallisering,
der gør sig gældende i dit mentallegeme, og derved holde dig fri
og fleksibel, rede til at blive anvendt.
Du er på det seneste blevet udsat for tre påvirkninger:
1. En vældig stimulering, som et resultat af Wesakfesten.
2. Mange prøvelser fra dine nærmeste omgivelser.
3. Et forøget og voksende tjenesteområde.
Det første har udvidet dit mentallegeme betydeligt. Det andet har
ført din emotionelle natur ind i et noget blidere vejr. Det tredje
har haft en dobbelt virkning: det har tjent til at vise nytteløsheden af det, som du hårdnakket tror ikke er blændværk. Det har
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også opflammet og aktiveret nogle få skjulte kim af selvtilfredshed, som stadig forbliver i dit underbevidste sind. Jeg taler
stadigvæk frit, for du er en discipel, som det lønner sig at arbejde
med, og du er i stand til at udføre megen tjeneste i verden, og for
dig burde der ikke være nogen plads til individuel følsomhed
over for korrektion og forslag. Jeg er klar over, at det også er dit
synspunkt, og at jeg derfor kan tale åbent.
Når jeg ser på dig, min broder, og studerer din aura, spørger
jeg mig selv, hvad er de to ting, som er vigtigst for dig lige nu?
Dermed mener jeg: Hvilke to ting, hvis de bliver taget op til
behandling nu, vil give dig mest frigørelse og således forøge din
kraft i tjeneste? Først og fremmest en øget tilbageholdenhed i
tanke vedrørende dine omgivelser. Dette indebærer to
underfaktorer: For det første, at du afstår fra kritik af dem, som
du er knyttet til i det daglige, og tillige tavshed om dig selv.
Tænk over det, for i dets praktisering vil du finde megen
frigørelse. For det andet dyrk en ånd af lykke og glæde – som
hviler på en indre vished om planen og dit fremtidige arbejde i
relation til denne.
Du befinder dig på et kritisk stadium i din livsbane som
discipel. Det nuværende stadium vil rigtigt håndteret åbne nye
tjenesteområder for dig. Det vil imidlertid kun blive tilfældet,
hvis du hos dig selv retter de karaktersvagheder, som maner til
tilbageholdenhed. Glæde kunne være det afhjælpende middel.
Der er for dig lige nu ingen umiddelbar drastisk handling eller
ændring. Du kommer foreløbig ikke videre, men du kan til
stadighed øge tempoet eller din vibrations hastighed og derved
blive rede til at yde mere fyldestgørende tjeneste og stå frem til
større brugbarhed; eller du kan fortsætte i dette tempo –
tilstrækkeligt og gavnligt – uden at gøre yderligere fremskridt i
et stykke tid. Dog vil tilbageholdenhed (som, når alt kommer til
alt, er bevaring af energi) og glæde (som skaber den rette
magnetisme) uundgåeligt og hurtigt kunne »give dig fart på din
vej«.
Du vil bemærke, at jeg på det seneste har brugt vendingen
»den oplyste vej« i mange af mine meddelelser. Det er, fordi jeg
hos alle mine disciple søger at fremkalde en erkendelse af, at det
lys, som er i hver og en af jer, kan og vil og ofte oplyser jeres
livs vej.
Den meditation, som jeg giver dig, indeholder to tanker om
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stilhed og glæde, for de betyder bevaret styrke og magnetisk
tjeneste, når de næres rigtigt. Fortsæt åndedrætsøvelsen som
hidtil og gå derefter videre som følger:
1. Træk din udadgående bevidsthed tilbage fra periferien til det
sted i hovedet, hvor der er stilhed, til det sted, hvor det
»gyldne og det blå mødes, blandes og forenes«.
2. Tilstræb da at fornemme den rene stilhed. Når du er trådt ind
i den og er bevidst om den, så:
3. Send fra det sted velsignelse ud til:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Din nærmeste omgangskreds af familie og venner.
Dine meddisciple.
Din gruppe af studerende.
Den ydre verden.
Mig din tibetanske broder.
Den nye verdenstjenergruppe.
Hierarkiet.

4. Visualiser derpå en livlig gylden-gul, og tænk over den sande
betydning, værdi og belønning af stilhed.
5. Visualiser dernæst en livlig intens blå, og tænk over den
sande betydning, værdi og belønning af glæde.
6. Intoner OM tre gange hørbart med tanken i sindet, idet du
intonerer det for at:
a. Rense auraen.
b. Bringe alle mislyde til ro.
c. Udtrykke glæde.
Jeg vil også gerne foreslå en indbyrdes sammenkædning (som du
skulle komme i hu, og som vil udgøre en tjeneste for mig og for
gruppen) med fire mennesker, hvis navne vil blive sendt til dig.
Februar 1936
MIN BRODER OG VEN:
De sidste seks måneder har været måneder med kamp for dig –
en kamp mod blændværk, med et træt og udslidt legeme, såvel
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som med omgivelser og de hjemlige omstændigheder. Du har i
sandhed haft en kamp mod hele din lavere integrerede personlighed. Renselsens vej løber som en sølvtråd gennem discipelskabets gyldne vej. Rensning af personligheden og opnåelse af mere
lys på vejen er altid forberedelse til udvidet og mere
fyldestgørende tjeneste. Det ser ud for mig, en ældre broder på
vejen, som om loven om ikke-modstand rummer løftet til dig om
succes. Stå blot fast, min broder, og lad livets tumult og støjen
fra det praktiske liv passere upåagtet hen over dig. Skab i det
indre et sted af stilhed og ro og lær at trække dig tilbage dertil,
idet du glemmer de ydre hændelser, lev den åndelige stilheds liv.
Ordene ubundethed og tjeneste har for dig en reel og dyb
betydning, men måske gør din fortrolighed med ordene, som
udtryk for dine åndelige mål, at deres anvendelighed begrænses.
Glæde og indre ro er de ord, som jeg gerne vil bringe ind i dine
tanker. Glæde har jeg allerede henledt din opmærksomhed på.
Indre ro, søger jeg nu at se indføjet i dit liv. Ud over det er der
kun lidt, som jeg behøver at fortælle dig nu. Du ved. Du har ikke
brug for at få ting at vide, men som alle forpligtede disciple har
du brug for mellemstadier med stabilisering, før du går videre til
større viden.
August 1936
MIN BRODER:
Igen er der kun lidt, som jeg behøver at sige til dig her og nu.
Det, der findes i din gruppes personlige instruktioner, må
studeres grundigt af dig og anvendes. Men vejens teknik, det
specielle behov, som du måtte have for omstilling – enten af dit
liv eller dine ønsker – og det næste skridt står ganske klart for
dig, gør det ikke? En lang periode med undervisning og med
erkendelser rettet mod sjælen og sjælens liv i dens egen verden
har været din. Et mellemstadium til assimilering og erkendelse
rettet mod menneskenes verden er igen – for dig – ligeså
nødvendig. Ad denne vej kan der etableres en tættere integration
mellem de to hovedaspekter, som du må udtrykke dig igennem
– sjælens liv, hvis væsen og stræben er udtryk for kærlighed, og
personlighedens liv, hvis væsen og stræben er udtryk for
intelligens. Det forenede liv af disse to må nu udvikles og gå
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fremad, overvejende med din fokusering i det astrale legeme. Er
det fremmed for dig? Astrallegemet (som du kender godt, og
som alle sande disciple kender) er kamppladsen for dem, der
forberedes til indvielse. Det våben hvormed kampen vil blive
vundet er intelligent kærlig tjeneste. Har du nogensinde anset
tjeneste, som et brugbart våben i denne kamp? Dette udsagn er,
som du vil se, en enkel og klar antydning af, hvordan situationen
kan løses. Den er beskrivende for det arbejde, som skal udføres
i de næste seks måneder, og som det sidste års smerte og
vanskeligheder har forberedt dig til. Min broder, tro ikke, at jeg
anser tjeneste som noget nyt for dig eller som noget jeg opfordrer dig til! Det er ikke tilfældet, for dit liv er allerede orienteret
i den retning. Men den anspændte stræben og den aktive kamp,
som du har ført mod blændværk og din personlighed, må høre op
i et stykke tid for at give dine trætte nerver og det midlertidigt
forstyrrede nervesystem tid til at komme sig.
I den sidste meditation, som jeg skitserede, gav jeg dig to
øvelser med farve, og det er dette specielle arbejde, som
fremkaldte krisen sidste år. Dette var mit formål, hvor hårdt det
end måtte forekomme dig. De meditationer, som jeg giver til
mine disciple, har et formål og er planlagt til at frembringe visse
virkninger, hvis de udføres som forventet. Jeg ser gerne, at du
tænker det igennem og er opmærksom på virkningen af at
påtvinge det astrale legeme ro. Kan de tidlige stadier af en sådan
tvang ikke fremkalde voldsom uro, som når tiden er inde kan få
visse fysiske følger? Ro er påtvingelsen af en kvalitet af energi på
en ophidset kraft, men – når disse to krafttyper kommer i berøring
med hinanden – så følger ofte et resultat, der afviger fra det
forventede. Hvis du kan opnå at fremstå som et roligt midtpunkt
i dine omgivelser, vil det blive værdsat af dine meddisciple. Dette
kan igen i de tidlige stadier fremkalde uro. Jeg giver dig disse
vink, fordi, når du har forstået deres dybere betydning, vil de føre
til en højere forståelse. Selv de mest intelligente disciple erkender
kun i ringe omfang virkningen i de tidlige stadier, når de højere
kræfter påvirker de lavere. De erkender langt lettere det endelige
mål og ideal, men de mellemliggende skridt forbliver skjulte for
dem.
Fortsæt derfor med dit tjenesteliv, hvor du handler som en
klog hjælper for alle, du kommer i berøring med, inklusive dine
meddisciple. Dit hovedaktiv på dette tidspunkt er en viet
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indflydelse og udstråling. Sørg for, at dens udtryk er kærlighed.
Du er overvejende på visdomssiden af anden stråle. Sørg for at
kærlighedssiden bliver tilsvarende udviklet. Det vil ikke blive en
vanskelig opgave for dig.
Jeg ønsker at ændre din meditation markant. Alle disciple som
er urokkelige i deres orientering trådte ved fuldmånen i maj 1936
ind i en ny cyklus. Det gjorde du også. En bestemt vurdering og
afprøvning fandt sted på dette tidspunkt på de subtile niveauer –
en afprøvning, der havde til hensigt at finde frem til dem, der i
særlig grad var i besiddelse af den nye tids karakteregenskaber, og
som man kunne stole på kunne betros at stille ind på de nyere og
højere rytmer. Følg derfor den skitserede fremgangsmåde, indtil
jeg igen beder dig om at foretage en ændring. Åndedrætsøvelser
er nødvendige for dig og vil hjælpe dig meget. Tilstræb derfor det
følgende …
Bliv ikke mismodig eller nedslået over smerte og
vanskeligheder. Du er ikke alene. Før arbejdet fremad, som
antydet af mig i gruppeinstruktionerne, men tilføj yderligere det
arbejde, som jeg anviser dig.
Marts 1937
MIN BRODER:
Jeg har nøje studeret de svar, der er sendt ind af denne
aspirantgruppe. Jeg har med særlig omhu studeret dine, af en
årsag som du kender, men som ikke må nævnes her. Dine svar
tyder på et blændværk, som du øjeblikkeligt bør komme ud af –
depressionens blændværk, der er baseret på en følelse af åndeligt
mindreværd, som ikke er reelt, fordi det ikke er baseret på
kendsgerninger. Læs som et eksempel på dette listen over fejl,
som du anfører. Min broder, selv om der var noget sandt i din
opremsning, så forbliver dine svar stadig usandfærdige, for du
undlader ethvert tilbageblik eller omtale af den anden side af
billedet. Du er centreret i dit sind i forviklede reaktioner i din
personligheds vehikler. Alligevel er du, som du udmærket ved,
under forberedelse til visse skridt fremad på vejen. En klar vision
er påkrævet, og ved enhver drejning på vejen må du stå ansigt til
ansigt med tre realiteter:
1. Det lille eller lavere selv.
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2. Tærskelens vogter, i tilfælde som dit.
3. Nærværelsens engel.
Vær ikke så optaget af det personlige selv, søg mere hyppigt
englens selskab, som skjuler og slører (og alligevel åbenbarer)
åndens skjulte herlighed. Dine fejl findes, som de findes hos alle
på vejen. Mange bruger megen tid og forhaler derved deres
aktive åndelige udtryk gennem unødig interesse og en for stærk
fokusering på deres svagheder og begrænsninger. Erkend dette,
min broder, og gå derefter videre. De er ikke alt, hvad du har at
vise frem; de viser ikke hele billedet.
For fem år siden udviste du megen åndelig stolthed. Du havde
en stærk følelse af separatisme og et højt udviklet kritisk sind. I
dag viser dette sig langt mindre end tidligere, og du ser nu
hurtigt spirende forkerte tilbøjeligheder og afviser dem ligeså
hurtigt.
Ydmyg kærlighed er målet for dig i dette år tillige med et
kærligt forstående hjertes udtryk, og derved får alle du møder
hjælp. Søg ikke andre mål. Udøvelsen af dette vil afbalancere og
afrunde dine ubestridelige fremskridt.
Jeg vil ikke ændre dit arbejde meget. Fortsæt med at reflektere over de tanker, jeg gav dig tidligere, som sædtanker for
meditation. Tag dem imidlertid nu ind som temaet for dit daglige
tilbageblik og ikke som sædtanker for meditation. Følg
gruppemeditationen nøje for den vil give dig, hvad du behøver.
For dig vil i det kommende år udviklingen af et afbalanceret
tilbageblik og en reflekterende indstilling (der bevares vedvarende) have større betydning end en halv times intens meditation.
Husk på det. Reflekter over de sidste instruktioner. De er fyldt
med tanker, som du endnu ikke har »forstået« eller fornemmet.
Tænk dem igennem og søg deres højere betydning. Ryd
depressionens blændværk af vejen og gå ind i en ny cyklus
opfyldt af glæde.
September 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
Jeg har meget at sige til dig i dag, men det må siges ganske kort.
Studer derfor mine ord med vågen intuition og med glad
beredvillighed efter at lære. Du har allerede modtaget en
468

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

overordentlig kort sætning, som jeg ikke ønsker indføjet i nogen
bog, den rummer for dig megen forståelse og en anerkendelse af
din sensitivitet. Der er ingen grund til, at andre læser den. Det er
om selve din sensitivitet, at jeg ønsker at tale i dag, for jeg tror,
at jeg derved kan hjælpe dig til at undgå fremtidige vanskeligheder. Det vil sige, min broder, hvis du accepterer, hvad jeg siger,
og ikke lader en reaktion, som bunder i åndelig stolthed, afvise
betydningen af mine ord.
I min sidste instruktion til dig henviste jeg til tre realiteter i
tid og rum, som du i denne inkarnation må se i øjnene. Jeg
advarede dig mod den dybe følelse af mindreværd, der sommetider hæmmer dit livs udtryk. Jeg fortalte, at du skulle opholde dig
mere vedvarende i det lys, der strømmer fra ansigtet af
nærværelsens engel. Det har du forsøgt at gøre. Men du glemte
en ting, og den er kommet stærkt frem i lyset. Lyset, der udgår
fra »englens ansigt« (som er sjælens ansigt), åbenbarer.
Hvordan åbenbarer det, min broder? Det åbenbarer ved at bringe
de skjulte forhold og kim til svagheder frem til overfladen og
afslører derved fejl og hæmninger. Jeg vil her fremhæve, at når
dette sker, kan totalsummen af det, som åbenbares, bidrage med et
blændværk, en opstigende tåge, en giftig forurening. Det er som
virkningen af en opstigende sol i det tidlige morgengry på en varm
dag, som trækker disen opad og derved midlertidigt skaber en tåge
mellem selve solen og jorden. Det var også tilfældet for dig. Tågen
opløser sig hurtigt, for som jeg sagde, er dens tilstedeværelse kun
midlertidig.
Der er to spørgsmål, som jeg her vil stille dig, som jeg ikke
skal besvare for dig, men som, hvis de bliver besvaret sandt og
i englens nærværelse, vil tjene til at opløse de sidste spor af dette
blændværk. Jeg har sagt, at »udtrykket et kærligt og forstående
hjerte« var det mål, som du bør sætte dig. Har denne kærlige
forståelse været din mest fremtrædende kvalitet i dette sidste
halve år? For det andet er der en mulighed for, at der (ikke
erkendt af dig selv) er en tilstedeværelse af den åndelige
stolthed, som du så hurtigt var i færd med at besejre? Visse
kundskaber, som er kommet til dig fra mig, kunne have en
tendens til at nære denne stolthed, hvis ikke den yderste
påpasselighed er til stede.
Der er et andet punkt, som jeg gerne vil fremføre. Du har et
meget skrøbeligt og svagt legeme, og når englens kraft strømmer
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igennem det, vil den altid bevirke hurtigere reaktioner hos dig
end hos gennemsnitsmennesket. Erkend disse fremkaldte
reaktioner og gå derefter videre. Spild ikke tiden med en for
nærgående selvanalyse eller fortabelse i skuffelsens kvaler.
Glem hvad der er sagt om det mål, som du måtte sætte dig, og gå
videre.
Lad mig nævne strålerne for din trefoldige lavere natur. Det
er unødvendigt for mig at minde dig om, at din sjælsstråle er
anden stråle, og din personlighedsstråle er sjette stråle.
Dit mentale legeme er på første stråle og jeg tror, at hvis du
vil studere dette nøje, så vil mange af dine nuværende problemer
stå klart for dig.
Dit astrale legeme er også behersket af første stråle. Det er en
undtagelse fra det der er almindeligt, at anden og sjette stråle
dominerer astrallegemerne for hele menneskeheden. Det kan
lejlighedsvis afvige noget i disciplenes tilfælde. Denne
kombination af et første stråle mentallegeme og et første stråle
astrallegeme er interessant og giver dig et overordentligt
vanskeligt problem, og nødvendigheden af balance og af at opnå
ligevægt er mere påkrævet i dit tilfælde. Det gør det imidlertid
lettere at styre astrallegemet gennem sindet, såfremt du vælger
dette – og det gør du.
Strålen for dit fysiske legeme er syvende stråle. Det formoder
jeg, at du allerede har gættet. Dine stråler er:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . .
Det mentale legeme.. . . . . . .
Det astrale legeme. . . . . . . . .
Det fysiske legeme. . . . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Sjette stråle for hengivenhed, idealisme.
Første stråle for vilje eller magt.
Første stråle for vilje eller magt.
Syvende stråle for ceremoniel orden eller
magi.

En af de interessante ting at lægge mærke til (når man studerer
dine stråletendenser) er at alle dine tre legemer er på linjen 1-35-7, og alligevel er din personlighedsstråle på sjette stråle, på
linjen 2-4-6. Hvad er grunden til det? Årsagen er, at din sjæls
kontrol i denne inkarnation er tilstrækkelig stærk til at fremkalde
en reaktion i alle tre legemer i personligheden, og den sjette
understråle af hver af de tre herskende stråler for de tre legemer
er så aktiv, at den bliver en dominerende faktor. Derfor har du en
sjette stråle personlighed.
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Februar 1938
MIN BRODER:
Jeg har i tre måneder søgt en tættere kontakt med dig, og det er
du måske bevidst om. Den discipelenhed, som du er tilknyttet,
har altid interesseret mig, som følge af opgavens betydning og
som følge af gruppens sammensætning og deres individuelle
problemer. På trods af ændringer og vanskeligheder har en
gruppe af jer i denne gruppe stået fast helt fra begyndelsen trods
de vanskeligheder, der er dukket op på grund af visse medlemmers frafald og det vedvarende blændværk, som en anden broder
vanemæssigt befinder sig i. Alligevel holder gruppen ud på trods
af disse ændringer og vanskeligheder og går fremad i styrke. Der
er ingen grund til modløshed. Du, min broder, har gjort din del
for at bevare gruppeintegriteten. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke min taknemmelighed for dit aldrig svigtende
samarbejde, der er gennemført på trods af fysisk svækkelse,
vanskeligheder i hjemmet, personligt blændværk og dyb
depression. Uanset hvad der er foregået i dit personlige liv og
omgivelser, har du stået fast og har derved gjort en hel del for
din gruppe.
Det er ikke ofte, at jeg roser en broder på denne måde.
Hyppigere har jeg irettesat eller antydet områder for forbedring,
og i intet tilfælde har jeg overdrevet. Men jeg vil i dag gerne
tilkendegive, at din stabile tjeneste er blevet bemærket, og jeg
kan forsikre dig om, at du har gjort fremskridt.
Et vink til din opmuntring vil jeg også give dig: Meget af det,
der af dig anses for fejlagtigt og forkert, meget af det, der for dig
synes at være en hindring for din gruppe, meget af depressionen
og blændværket i dit liv, har en rent fysisk eller fysiologisk årsag
og findes derfor på et overfladisk plan. Det lader det virkelige
indre menneske uberørt, og du kan derfor frit arbejde og bevæge
dig blandt dine brødre. Tænk over det, for det burde bringe
fornyet vished om planen og om din del i den. Lev derfor altid
hævet over dit fysiske legeme og ignorer, hvad du føler, og søg
så vidt muligt at være bevidst om, at din vågne bevidsthed er
forbundet og sammensmeltet med sjælens. Selv hvis du ikke føler
den, så vid, at den er der.
Min broder, jeg tænker på, om det er muligt for mig at vise dig,
at livet i åndelig isolation på ingen måde er livet i personlig
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isolation? I denne tilstand af »isoleret væren« vil du finde
løsningen på mange af dine problemer. Denne isolation er
frembragt af den emotionelle ligegyldighed over for dine
omgivelser og mennesker, men den åndelige isolation er en
åndelig indifferens funderet på åndelig ubundethed og
lidenskabsløshed. Når den er til stede, kommer der fuldbyrdelse
af forpligtelser og udførelse af pligt, men ingen identifikation med
mennesker og omstændigheder. Sjælen står fri, ubundet og uden
frygt og er ikke styret af det, som eksisterer i de tre verdener.
Dette er den sande åndelige indifferens og – for din egen frigørelse og for større nytte i tjeneste – vil jeg bede dig om at meditere på
indifferens i de kommende seks måneder, som den metode der
skal følges for at frembringe åndelig isolation. Jeg giver dig intet
andet meditationstema og ingen fast form. Jeg vil foreslå, at du
hver morgen, når du vågner, anvender fem minutter til intensivt
at gennemtænke begrebet åndelig isolation, efter en kort samordning og vielse, og at du dagen igennem grunder og reflekterer
over dette tema. Om aftenen eller tidligere, hvis det er mere
passende, brug da den guddommelige indifferens som tema for et
tilbageblik.
Vil du engang sammenfatte, hvad du har lært om »åndelig
isolation gennem indifferens«, og skrive en artikel om emnet til
hjælp for andre? Dette er min eneste anvisning af arbejde til dig.
Dit første stråle mentallegeme skulle helt klart hjælpe dig i
dette arbejde, forudsat at du altid erindrer dig, at isolation ikke
betyder isolering, og at indifferens ikke indebærer en holdning
af kold ubundet separatisme. Dit første stråle mentallegeme
skaber et godt samarbejdende punkt for din anden stråle sjæl, og
det ønsker jeg, at du husker på. Det giver styrken fra viljen til at
blive ved, og det skulle også give dig styrken fra viljen til at
forstå, ikke kun livets love, men mennesker og deres behov for
kærlighed.
1. Din sjæl udtrykker sin energi gennem mentallegemet.
2. Din personlighedskraft er fokuseret i dit astrallegeme.
Dette år, min broder, skulle vise megen vækst hos dig, for du har
allerede lært og mestret meget.
TILBAGEBLIK OVER INDIFFERENS ELLER NEUTRAL HOLDNING
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1. Hvori består et tilbageblik over guddommelig indifferens?
a. Forveksler jeg guddommelig indifferens med
lidenskabsløshed eller med det, at søge at undgå lidelse?
b. Opfatter jeg det som en form for adskillelse eller tab med
efterfølgende ubehag?
2. Er jeg i stand til at betragte mig selv med indifferens,
emotionelt ubundet fra enhver hændelse?
a. Kan jeg rent mentalt stå ubundet af enhver reaktion fra
det emotionelle personlige selv?
b. Gør jeg det nogensinde?
3. Hvis jeg udfører dette tilbageblik over indifferens, således
som det bør gøres, hvilken virkning vil det da have på mit
liv?
a. Hvilken virkning vil det have på den gruppe, som jeg
søger at arbejde i?
b. Er denne virkning ønskelig, og ønsker jeg den?
4. Kan dette arbejde med tilbageblik siges at være en
videnskabelig metode til at opnå indifferens?
a. Har jeg nogensinde arbejdet på en så videnskabelig måde
for at opnå denne discipelskabets kvalitet?
b. Føler jeg, at det er ønskværdigt at prøve det nu?
c. Kan jeg være indifferent på en guddommelig måde, mens
jeg anvender denne metode?
5. Hvad måtte antyde, at den guddommelige indifferens er den
vej jeg må betræde?
a. Hvilket grundlag for dette finder jeg i min læsning og i
mine studier?
b. Står min sjæl bag denne tilskyndelse eller det pres hen
imod indifferens, som pålægges mig?
6. Vil indifferens forstærke min evne til at tjene?
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a. På hvilken måde?
b. Hvordan fremmer det mine fremskridt på vejen?
7. Hvis det er sandt, at de blinde må gøre fremskridt gennem
berøring, og ved at holde fast, men at de, der har synet,
bevæger sig ved at se og ved at forblive frie og ubundne,
hvorfor lukker jeg da mine øjne (når jeg kan se) og holder
fast og føler mig frem på vejen i stedet for at se den?
8. Er sindet visionens organ for det åndelige menneske? Hvis
det er,
a. Er mit sind et organ for vision?
b. Kan jeg holde mit sind »vedvarende i lyset« og se livet
sandt og frit uden nogen forblindende tilknytninger?
9. Idet jeg ser tilbage på denne dag, hvilken rolle har
guddommelig indifferens da spillet?
a. Har jeg talt ud fra et guddommeligt indifferent standpunkt?
b. Har jeg praktiseret en indifferent holdning over for mig
selv, når der opstod omstændigheder, som truede min
emotionelle ligevægt?
10. Vi får fortalt, at erkendelse af selvet er vort umiddelbare
mål; ud fra denne betragtning, hvad ved jeg da om:
a. Sjælens eller selvets indifferens over for det fragmentariske selv?
b. Dette selvs illusion om identifikation med det lille selv?
11. Vi får fortalt, at der findes en arketype, et mønster, en vej,
et mål og et lys på vejen.
a. Hvilke af disse ord udtrykker mit personlige mål og
hvorfor?
b. I hvilken udstrækning reflekteres dette arketypiske
mønster i mit liv?
c. Hvilke bindinger hindrer dets fulde udtryk?
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12. Jeg er forløseren af min lavere natur:
a. Hvor stor en rolle spiller guddommelig indifferens i
denne forløsningsproces?
b. I hvilket af mine tre aspekter – fysisk, emotionelt eller
mentalt – mærkes det mest?
c. Flyder denne forløsende kraft gennem mig til andre?
13. Mit væsen er i sandhed kærlighed.
a. Hvordan kan denne kærlighed manifesteres og dog
alligevel forblive indifferent?
b. Gennem hvilket legeme udtrykker jeg lettest denne
kærlighed?
c. Hvad er jeg mest knyttet til, og hvordan skal jeg forholde
mig til det?
14. Hvilke anskuelser og evner må udvikles i mig, hvis jeg på
rette måde skal kunne praktisere indifferens?
15. Hvad er målet for en sådan praktisering? Kan jeg give det et
ydre udtryk?
a. Gennem mine tre legemer eller aspekter?
b. Gennem discipelskab?
Tag hvert af disse spørgsmål op to dage ad gangen og tænk dem
koncentreret igennem hver måned i et år.
Februar 1939
MIN BRODER:
Jeg vil først og fremmest gerne fremhæve, at denne nyligt
åbnede dør til tjeneste har du fortjent ved din ihærdige indsats
for at opfylde din sjæls krav og at underkaste din personlighed
disse krav. Du har gjort store fremskridt i denne retning og vil
finde frigørelse og belønning i muligheder for at tjene i denne ny
udvikling, som er opstået på din vej. Tag det let, min broder, idet
du gør dig klart, at det er din opgave at være igangsættende og
at hjælpe andre ved din ligevægt og din visdom, således at de
kan fortsætte. Lad ikke blændværk om tid, om opfattet nød og
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feberagtig aktivitet sænke sig over dig. Det er din opgave at
fylde andre menneskers tid med antydet tjeneste, som du foreslår
og skitserer. Opgaven er at opfylde behovene et efter et,
efterhånden som de opstår, men ikke at opfylde dem alle på en
gang. Du må bygge for den nærmeste fremtid og bør igangsætte
de aktiviteter, der vil vidne om succes, fordi de styres fra det
mentale plan, via det fremkaldte begærs verden og således ind på
det fysiske manifestationsplan. Arbejd derfor gennem andre. Det
er den måde Hierarkiet arbejder på, overvåger, foreslår, og
udvikler den iboende evne til forudseenhed – noget som du let
kan gøre. Denne evne bliver udviklet i menneskeheden gennem
den forudseenhed, der kræves for at imødekomme forretningslivets behov. Lær andre at udføre det detaljerede arbejde, og
arbejd selv bag scenen – som vi arbejder.
Du har studeret og analyseret dine stråler så grundigt, at jeg
ikke behøver at uddybe dette tema. Du har studeret dem i lyset
af din sjæl og har forstået den særlige fare, der findes i dine to
første stråle personlighedslegemer. De er virkelig en kilde til
vanskeligheder, hvis de ikke modnes og motiveres af en kærlig
ånd og kvalificeres af den guddommelige indifferens, hvis
opnåelse har været din vigtigste lektion i dette liv.
Vær ved godt mod, min broder. Vi har brug for dig.
BEMÆRKNING: Denne discipel har aldrig veget fra sin
beslutning om at arbejde i Tibetanerens gruppe og er aktivt
engageret deri.
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Til P.D.W.
Januar 1936
MIN BRODER:
Du har håndteret livet med tålmodighed. Dine stunder med dyb
depression (der før i tiden næsten voksede til fortvivlelse) er nu
næsten forbi. Du bliver mere og mere opslugt af tjeneste for dine
medmennesker, og kommer nærmere og nærmere det mål, som
du har sat dig.
Et af de problemer, som alle oprigtige disciple må lære at løse,
er at lære at leve, som om det fysiske legeme ikke eksisterer.
Dermed mener jeg, at dets begrænsninger og de forhindringer,
som det påtvinger den frie åndelige bevidstheds udtryk, ophæves
af en indre holdning i sindet. Det er udvikling af en ubundet
holdning til liv og omstændigheder, som har været din vigtigste
lektion i denne inkarnation. Du er ved at lære det. Med en følelse
af indre frihed må du lære at fungere som en budbringer, på trods
af alle hindringer og krav fra et fysisk vehikel, der er for skrøbeligt til virkelig at håndtere den kraft, som må strømme igennem
det. Nogle mennesker er sådan indrettet, min broder, at de
offentligt træder frem og bliver tjenere og centre af lys for deres
medmennesker. Deres indflydelse og magt er stor. Andre
arbejder (med lige så stor magt) fra et stille center af relativ
tilbagetrukkethed, og de forvalter, må jeg betone, en ligeså stor
kraft. For dem udvikler sig en åndelig skelneevne, som ikke
sætter skel, men som alligevel klogt vælger, hvor den til rådighed
værende indsats og lys skal anvendes. Læg din styrke og dit lys
bag de arbejdere, som tjener Hierarkiet på livets åbne slagmark.
Det er mit budskab til dig i dag. Lad arbejderne og de, der har
indflydelse, i dig finde en forstående kammerat og desuden én
som ved. Lad dem mærke, i kampens hede og pres og den
træthed, der er forbundet med anspændelse i aktiv tjeneste for
Hierarkiet, at de i dig har en, som de kan vende sig til – ubundet
og viet. Lad dem i dig finde en, hvis øjne ser klart, fordi de ikke
er slørede af tågen og røgen fra den ydre verdens kamp. Dette er
din tjeneste, og den vil jeg bede om på deres vegne, som jeg (med
tiden) vil sende til dig. Sørg for dem; anerkend dem og hjælp
dem. Dette kan jeg betro dig at gøre.
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Jeg har tænkt på nogle øvelser, som kan hjælpe dig, og
foreslår nogle ideer, som du kan anvende i din meditation. Jeg
har ladet dig vente på dine personlige instruktioner, fordi du var
i stand til at udføre integrationsprocessen alene og uden hjælp,
og det er altid bedre på denne måde. Jeg har besluttet ikke at
give dig åndedrætsøvelser i et tidsrum af seks måneder, men jeg
vil bede dig om at gøre to ting: For det første, vær meget
opmærksom på fuldmånearbejdet. Forbered det arbejde, som
skal gøres omkring fuldmånetidspunktet hele måneden igennem
og arbejd bevidst og videnskabeligt hver dag med tanken på de
fem kulminerende dage med esoterisk arbejde hver måned. Byg
op hen imod fuldmånetidspunktet, hvor du i fællesskab med dine
meddisciple gør jeres »tilnærmelse« og kan være modtager af
visse kræfter, som du må lære at forvalte. Vil du påtage dig
ansvaret i forbindelse med et bestemt stykke arbejde? Du vil
vide, hvad jeg hentyder til. For det andet: Følg hver dag den
neden for skitserede meditation og skriv alt ned, der måtte
hænde. Forbered ved afslutningen af de seks måneder en
sammenfatning af din åndelige dagbog og en analyse af fremskridt og hændelser. Dette behøver ikke at blive set af nogen,
hvis ikke du ønsker det. Men før dagbog og analyser resultaterne.
Meditationsarbejdet og de foreslåede tanker skal gå forud for
gruppemeditationen, som jeg ville være glad for, at du kunne
udføre sammen med dine gruppebrødre. Efter opnåelse af
passende sindsligevægt og klarhed i sindet, på en hvilken som
helst måde som du er fortrolig med og finder velegnet, fortsæt da
som antydet …
De følgende sædtanker kan du benytte i din meditation, hvis
du ønsker det:
Første måned. . . . . . Glæde – Som en fugl på sine vinger
flyver jeg op imod solen. Jeg synger i
min sjæl således, at alle, som jeg møder,
kan høre det.
Anden måned. . . . . Styrke – Som en okse under åget er
bundet til sin fælle, bærer jeg livets byrde.
Men jeg er ikke alene. Med mine brødre
og mester deler jeg byrden.
Tredje måned.. . . . . Impuls – Som et barn der kalder kær478
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ligheden frem hos dem, der omgiver det,
fremkalder jeg kærligheden hos mine
brødre. Denne kærlighed giver jeg tilbage
uden vilkår og ubetinget.
Fjerde måned.. . . . . Kraft – Som en cisterne, der opsamler
og opbevarer det livets nærende vand,
som mennesket behøver, således vil
også jeg opbevare det, som andre behøver. Jeg gemmer ikke til mig selv. Kraft
er der brug for til deres arbejde; derfor
samler og opbevarer jeg og søger
forsyningens kilde.
Femte måned. . . . . . Skønhed – Farve er jeg. Jeg kræver
den som værende min egen, for farve og
kvalitet er ét. Alligevel deler jeg det
med mine meddisciple.
Sjette måned. . . . . . Forståelse – Sorg er min, men det er
visdommens frugtbare frø. Som en
vismand holder jeg ud og samler
visdommens frugt til andre.
Jeg føjer intet yderligere til den ovenstående meditationsskitse.
Fortsæt gruppemeditationen og ethvert arbejde, som du selv
vælger at udføre. Kun en ting beder jeg om: Send ved hver
meditation kærlighed og visdom ud til dine gruppebrødre og
skab forbindelse med din sjæl, med mig og med gruppen og
betragt kun dig selv som en kanal, hvor hjælp kan strømme
igennem. Min velsignelse hviler på dig.
Dine stråler er som følger:
Den egoiske stråle.. . . . . . . Anden stråle, strålen for kærlighed-visdom.
Personlighedens stråle. . . . Sjette stråle, strålen for hengivenhed, for
idealisme.

I dit sidste liv var din personligheds stråle på første stråle, en
kendsgerning som kan forklare meget om dine reaktioner i dette
liv.
November 1936
MIN BRODER:
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Jeg giver dig kun en kort instruktion denne gang. Vi har ofte
kontakt, og du er nu beskæftiget med nye tilpasninger til livet.
Disse tilpasninger er nødvendige og rigtige, og jeg ønsker ikke
på nogen måde at komplicere dit sind. De sidste tre år har givet
dig mange forandringer – nogle af dem beroende på
omstændigheder, omgivelser, og desuden området for kontakt
med mennesker, men de fleste af dem var af en indre natur og i
bevidsthedens område.
Du går nu ind i en periode med intensivt arbejde. Der er
imidlertid to ting, som jeg vil fortælle dig denne gang, min
broder og min ven:
1. Beskyt omhyggeligt det fysiske legeme. Du er et af de
mennesker, som må lære at arbejde gennem et skrøbeligt og
sart legeme, og du kunne hindre dets brugbarhed meget, hvis
du tvang det til et for aktivt ydre arbejde. Det er ikke i stand
til megen ydre kontakt eller til hurtig og hyppig forandring og
hårdt arbejde. Vogt det vel og skøn omhyggeligt på det.
2. Husk på, at det ikke er, hvor du er, men hvad du er, der har
betydning, og som er vigtigt. Fra det stille sted, hvor du har
levet, og hvor du på rette måde kan tage vare på det fysiske
legeme (dit redskab for tjeneste på det ydre livs plan), derfra
kan der strømme en sådan åndelig kraft og levende visdom,
at du kan tjene mangfoldige. Du kan tjene dem derfra uden de
ublide ydre kontakter, som mere fysisk robuste arbejdere kan
tåle. Tjen fra det indre center gennem pen og tanke og
samtale, men tag ikke ydre kontakt med verden.

Hvis du kan gøre disse to ting, så er der meget, som du kan
udrette for os og megen tjeneste, som du kan yde Hierarkiet, som
du elsker og tjener, og du kan gøre det gennem al din tid. Men
hvis du glemmer disse to forslag, vil det ikke blive let for dig at
fortsætte, og du vil ikke blive i stand til at fuldføre din planlagte
opgave for os med den ønskede fuldkommenhed. Dit arbejde er
inden for området udstråling og fortolkning.
Det andet jeg vil tale om i dag er beskaffenheden af dine
personlighedsstråler for derved at give dig en klarere forståelse
af dig selv. Som du ved er din egoiske stråle eller sjælsstråle
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anden stråle for kærlighed-visdom, og din personlighedsstråle er
sjette stråle for hengivenhed. Det er ikke nødvendigt, at jeg gør
andet end at antyde, da de følgende kontakter er lette for dig at
skabe, på grund af denne kombination.
1. En kontakt med din sjæl. Den er allerede etableret.
2. En kontakt med Hierarkiet, formidlet gennem din sjæl.
3. Kontakt med det astrale plan gennem din sjette stråle
personlighed, som derfor med lethed fungerer på det sjette
plan, det astrale.
4. Kontakt med ideer, gennem en aktiv intuition.
Disse er værdifulde aktiver og er den fremskredne discipels
adelsmærke. Det tror jeg, at du ved, uden at jeg behøver at
fortælle det. Men alle disse kontakter indebærer håndtering af
kraft og frembyder deres egne specielle problemer.
Dit mentallegeme er på femte stråle for konkret viden eller
videnskab. Derfra beror din interesse og dit arbejde i videnskaben om astrologi, som på mange måder er videnskabernes
videnskab. Deraf kommer også dit ivrige sind, din utrættelige
søgen efter sandhed og din evne til at kaste lys over mange
sager. Det eneste punkt du bør huske på er, at femte stråle er en
krystalliserende faktor, som (i samspil med den vilje og magt,
som du udviklede i dit sidste liv) kunne få en tilbøjelighed til at
gøre dig dogmatisk og følgelig separatistisk. Dette må udlignes
af din anden stråle sjæl.
Dit astrallegeme er på sjette stråle ligesom din personlighed,
og det hjælper dig meget i din livsopgave, forudsat at du
benytter astrallegemet som formidler af sjælens udtryk og ikke
som en formidler af sig selv på det astrale plan. Denne strålekraft
giver dig hengivenhed, idealisme, en dynamisk vilje til at
gennemtrænge alle blændværk og misopfattelser og derved opnå
sandhed og frihed, både for dig selv og for din gruppe og for
dem du tjener. Det kunne også, hvis du tillod det, give dig en
tilbøjelighed til at være selvforblændet og ligge under for
illusion.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle for ceremoniel orden
eller magi. Her er kilden til meget af dit dårlige helbred. Det
syvende plan er det plan, hvorpå ånden må udtrykke sig. Det er
modtageren af åndelig energi. Dit fysiske udtrykslegeme er af en
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så sensitiv og forfinet natur, at dit livs problem består i klogt at
håndtere den åndelige energi, som søger at strømme igennem det.
Dette udgør et reelt problem, som du har stået over for i mange år,
og som du fortsat vil stå overfor.
I denne nuværende cyklus eller periode i dit liv er det
nødvendigt at træffe visse bestemte beslutninger. Af denne
grund giver jeg dig intet arbejde undtagen det, som gruppen
udfører og ingen speciel meditation. Din hovedopgave på dette
tidspunkt (og temaet for din meditation) er at træffe den rette
beslutning, mens du går ind i en periode med åndelig aktivitet.
Problemet ligger dybt. Men du kan løse det, hvis du handler
langsomt, hvis du opfordrer din sjæl til at kaste lys på din vej, og
hvis du husker på de to forslag, jeg gav dig tidligere i denne
instruktion. Ligesom det ofte har været tilfældet i andre liv, står
jeg ved din side i kærlighed og med forståelse.
Maj 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
Vor relation har været tæt i mange liv og er det i særdeleshed nu.
Ukendt måske for dig har jeg beskyttet og skærmet dig mod
mange ulykkelige påvirkninger fra verdenen, for dit væsen er
sensitivt og dit legeme skrøbeligt og håndterer allerede så meget
af verdens ulykke og spænding, som du kan, måske mere end der
er godt for dig – fysisk og emotionelt. Du er som så mange andre
disciple på anden stråle og under skoling til fremtidig
verdensfrelse. Ligesom vor store mester, Kristus, må du, og skal
du løfte din del af verdens lidelser og derved være med til at
danne den store gruppe af hans ledsagere, som er forpligtet til »i
fællesskab at tage del i hans lidelser og at udvise hans tålmodighed,« ligesom han er forpligtet til sin store mester, Shamballas
Herre. Han vil, som du ved, ikke forlade sin post førend »den
sidste trætte pilgrim har fundet vej hjem«. Du ser derfor, gør du
ikke, den sande betydning af de tre nøgleord, som jeg gav dig,
da du trådte ind i denne gruppe – uendelig tålmodighed, med dig
selv, med andre og med den vildfarne menneskehed. Dynamisk
tanke, der giver dig kraft og anvendelighed på det mentale plan
og lærer dig at arbejde der, som Kristus gør det, som K.H. og
alle, der tjener i forbindelse med Hierarkiet, gør det. Visdom, der
sætter dig i stand til at høste frugterne af mange liv anvendt til
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opnåelse af åndelig kundskab.
Dit tjenesteområde er af reel betydning. Tab ikke modet, min
broder. Dit fysiske problem (selv når du giver det et teknisk
navn) er langt mere knyttet til udstrømmende livskraft, som øver
en voldsom indflydelse på et skrøbeligt legeme, mere end det
beror på sygdom. Husk på at den indre accept af de fysiske
begrænsninger er nøglen for dig til megen frigørelse. Når den
form for guddommelig indifferens er aktiv i dit liv og bevidsthed,
så er du mere frit stillet til en mere omfattende mental tjeneste, og
til den tjeneste er du kaldet.
Dit problem ligner meget A.A.B.'s, hvis helbred nu er
alvorligt svækket, og som også må kæmpe en indre kamp mod
sine begrænsninger – som alle aktive og hårdt arbejdende
disciple, hvis udrustning ikke er stærk nok til at håndtere de
kræfter, som flyder igennem dem til verden. Hjælp derfor
hinanden.
Jeg har i sinde at give dig en visualiseringsøvelse, min broder,
som kan hjælpe dig en del. Åndedrætsøvelser er ikke tilrådelige
i dit tilfælde, og de er heller ikke særligt nødvendige. Jeg vil
bede dig om i nogle få minutter hver morgen (før
gruppemeditationen) at læne dig tilbage i din stol eller seng, og
mens du lukker dine øjne forbinde dig med din sjæl og med mig,
din ven. Du vil derved skabe en triangel af lys mellem din sjæl,
hovedcentret og mig. Fikser og hold denne triangel fast i din
bevidsthed gennem den skabende forestillingsevne. Se den
derefter som en fast triangel af lys og ikke blot som en kontur.
Basis af trianglen er på det mentale plan, hvor jeg arbejder, og
hvor din sjæl arbejder og opholder sig. Det lavere punkt eller
toppunkt berører det øverste af dit hoved. Se da en strøm af
gyldent lys, ikke hvidt, strømme ned gennem trianglen. Det er
mere lysorange end hvidt. Se det gennemstrømme hele dit
legeme. Når du har visualiseret det så klart som muligt, så læn
dig tilbage i lyset og bad dig i det, som du ville bade i havets
bølger. Se det gennemtrænge alle dele af dit fysiske redskab og
lad det gøre sit arbejde, uden at du har nogen bestemte ideer om,
hvad der skal gøres. Resten af aktiviteten er i mine hænder, og
du kan roligt overlade det til mig. Denne øvelse vil hjælpe dig
med at håndtere dit livs problem og din tjeneste indtil den tid,
hvor du træder ind i det lys, hvor din bevidsthed vågner frigjort
fra kødets lænker. Men den tid er ikke nært forestående.
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Dine meddisciples velsignelse hviler over dig og din over dem.
Januar 1940
BRODER FRA GAMMEL TID:
Af alle medlemmerne i denne specielle gruppe er du måske den,
der er mest fri for alvorligt blændværk, og det som behersker dig
(næsten nødvendigt og beskyttende) er det fysiske handicaps
blændværk. Dette fysiske besvær fremkalder en dyb følelse af
nytteløshed i dig og en vedvarende opslidende erkendelse af
ufuldkommen tjeneste. Det er helt afgjort et blændværk. Kraften
fra en uhindret kanal i Hierarkiets hænder er langt større, end du
ved, og selvom du ikke står i kampens forreste rækker, så vil jeg
minde dig om, at Hierarkiet står bag scenen for verdens
anliggender og altid arbejder gennem andre. Det står mellem
dem, der bærer byrden ved direkte kontakt og det umiddelbare
arbejde i den kamp, der nu udkæmpes mellem lysets kræfter og
materialismens kræfter.
Vil du stå således, min broder? Vil du ophøre med det
bestandigt presserende ønske om at være til større ydre nytte?
Loven om accept er en guddommelig lov og gør dig fri af
blændværk og befrier sjælen for tjenestens virkelighed. Jeg står
bag dig til enhver tid.
August 1940
MIN BRODER GENNEM LANG TID:
Jeg har et kort budskab til dig, som jeg beder A.A.B. medtage i
sit næste brev til dig. Jeg ønsker at du skal vide, at jeg har haft
dig i mine tanker, draget omsorg for dig og givet dig min
kærlighed; at der ikke er noget tidspunkt på dagen, hvor min
skærmende kærlighed ikke omgiver dig. Du vil huske de tre ord
jeg gav dig for nogle år siden, som skulle være dit livs grundtoner? Tålmodigheden har du opretholdt i mange år; tjenesten for
dine medmennesker, som består i dynamisk tænkning, skulle
være din tjeneste i dag, og dine tanker når mig og omfatter dine
medmennesker. Fra disse to – tålmodighed og klar tanke – må
visdom komme, og visdom er der hårdt brug for i verden i dag.
Dit tjenesteområde omgiver dig og omspænder alle på din vej,
og tjenestens vej fører direkte til mig, min broder …
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BEMÆRKNING: Denne discipel var en tidligere jesuitisk præst
og franskmand. Han opholdt sig i Holland. De sidste to budskaber fra Tibetaneren blev modtaget af ham kort efter, at tyskerne
gik ind i Holland. Det giver Tibetanerens ord stor betydning.
P.D.W. døde senere på året og »ophørte fra ydre aktivitet«, som
der hentydes til af Tibetaneren.
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Til W.O.I.
August 1936
MIN BRODER:
Du har nu i nogle år helt og holdent orienteret dig mod livet og
betingelserne på discipelskabets vej. Det har i dit tilfælde
indbefattet den omhyggelige skoling i uselvisk tjeneste og en
fremskyndelse af den stimulering, som din sjæl påtvang din
personlighed og anvendte over for din psykiske natur. Den første
disciplin påtog du dig villigt og med god forståelse. Den var
klart selvpålagt. Den anden, der udgik mere direkte fra sjælen,
har til tider gjort dig noget forvirret, som alle, der træder ind i
verdenen med psykiske begivenheder og psykiske fænomener,
uundgåeligt må opleve det. Da du har koncentreret din
opmærksomhed om sjælen og dens liv og verden af væren, har
det til tider været vanskeligt for dig at fortolke andre fænomenale
hændelser. Du skal imidlertid ikke være unødigt bekymret over
alt dette. At gøre dig selv rede til at være en fortolker er en vigtig
del af din skoling. Din sjæl har til dette formål bragt dig ind i
inkarnation i denne cyklus. Bortset fra den kendsgerning, at du er
udstyret til dine professionelle forpligtelser, så har dette særlige
tjenesteområde udgjort en nødvendig basis for din uddannelse.
Gruppeaktiviteten, som du er engageret i, virkningen af den
opvoksende ungdom, når dens emotioner spiller ind på din
psykiske udrustning, har givet dig den nødvendige stimulering til
at fremkalde visse reaktioner og respons, hvorigennem du,
iagttageren, kan lære. Din svaghed og ligeledes din styrke vil
blive åbenbaret for dig.
Den grundlæggende holdning, som du skal udvikle, er
tilskuerens, den, som ser på, den, som opfatter, og iagttageren, der
på discipelskabets vej fører til fortolkeren. Med disse ord giver
jeg dig nøglen til din nuværende sjælscyklus, som vil dække
adskillige inkarnationer, men som til sidst vil frigøre dig og sende
dig ud som en, der kan forberede sig på at betræde den vej, der
åbenbarer visdom. Jeg vil i denne forbindelse minde dig om, at
anden stråles udtryk falder i to kategorier, visdom og kærlighed.
For dig må det blive visdommens vej. Tænk dybt over betydningen af visdom. Da din egoiske stråle er anden stråle og din
personlighedsstråle femte stråle, vil du bemærke, hvor gennem486

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

ført du er udrustet til dette livs opgave. Det er en hjælp at vide
dette. Når jeg i de kommende anvisninger vil antyde hvilke
stråler, der hersker over den trefoldige personlighed, vil du se fem
stråler, som du har med at gøre i dette liv, og som er medvirkende
til at lægge fundamentet for dit næste liv. Til den tid vil du forstå
alt mere klart.
Arbejd i mellemtiden til stadighed på at tilegne dig iagttagerens indstilling, og gør den til en vane i dit liv. Med det for øje
vil du vedlagt denne instruktion finde en oversigt over iagttagerens rolle, som kan være dig til hjælp, når du forbereder dig til
at arbejde i denne gruppe samt i den gradvise udvikling af dine
psykiske evner.
Mens du arbejder på at løse dette problem, vil du da forsøge at
antage og bevare indstillingen som den »ene i centret« og bringe
denne bevidsthed med dig til hver en tid og behandle dine
medarbejdere samt dem, du instruerer, ud fra denne anskuelse.
Det vil i sig selv blive en vældig opgave og vil tjene til at stabilisere din orientering og din retning, hvor det sidstnævnte ord
anvendes i sin esoteriske betydning. Jeg vil foreslå, at du hver
morgen indleder din meditation med at stræbe efter denne
indstilling så godt som muligt, fokuserer dig selv i hovedet og
løfter din bevidsthed til så højt et stadium som muligt.
Tag dernæst for de næste seks måneder de følgende udsagn
som sædtanker ind i dit meditationsarbejde og indbyg således
ideen så godt, som du kan, og forsøg – i løbet af dagen – at
virkeliggøre dette åndelige begreb i dit daglige liv. Denne
bestræbelse skulle tjene til at forbinde din personlighed og din
sjæl og til at koordinere dit sind og din hjerne.
Første måned.. . . . . Jeg er iagttageren, der altid opholder sig i
centret.
Anden måned. . . . . Jeg er fortolkeren, som altid arbejder ud
fra centret.
Tredje måned. . . . . Jeg er den, der ønsker, og som trækker alt
til centret.
Fjerde måned.. . . . . Jeg er den, der dvæler på det høje sted, og
som altid ser ud fra centret.
Femte måned. . . . . . Jeg er den der elsker mennesker, og som udsender kærlighed fra kærlighedens center.
Sjette måned. . . . . . Jeg er læreren, der selv lærer i centret og
løfter alle dertil, som jeg ønsker at hjælpe.
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Efter seks måneders anvendelse af disse ideer og denne vision
vil du forstå det motiv, der har fået mig til at give dig disse
sædtanker, og du vil da være rede til det mere intensive arbejde,
som jeg foreslår dig og mine andre disciple.
TILBAGEBLIK OVER HOLDNINGEN SOM IAGTTAGER
1. Hvori består et tilbageblik?
a. Forveksler jeg dette tilbageblik med gentagelse eller med
genoplevelse?
b. Forstår jeg, hvad der menes, når jeg anser mig selv for at
være en iagttager?
2. Hvad eller hvem er iagttageren? Hvad er under iagttagelse?
3. Er jeg i stand til at lære at iagttage og at frigøre mig fra de
resultater af iagttagelsen, som ikke måtte være ønskelige?
4. Kan jeg iagttage mig selv rent mentalt ubundet af enhver
reaktion fra det emotionelle personlige selv?
5. Hvis jeg udfører dette tilbageblik over iagttageren, således
som det bør gøres:
a. Hvilken virkning vil det da have på mit liv?
b. Hvilken virkning vil det da have på den gruppes liv, som
jeg søger at tjene?
6. Kan jeg ærligt sige, at jeg kan træde til side og iagttage
lidenskabsløst?
7. Hvis dette arbejde med tilbageblik helt klart kan siges at
være en videnskabelig udviklingsmetode, har jeg da
nogensinde givet iagttagerens metode et fair forsøg? Føler
jeg, at det er ønskværdigt at prøve den nu? Hvorfor?
8. Hvilket grundlag kan jeg finde i mine studier, som måtte
antyde, at denne metode med tilbageblik er vejen for mig, og
at den vil forstærke min evne til at tjene?
9. På hvilken måde kan ret iagttagelse øge mit fremskridt på
vejen?
10. Hvis det er sandt, at de blinde må gøre fremskridt gennem
berøring, men at de, der har synet, bevæger sig ved at se og
ved at forblive frie og ubundne, hvorfor lukker jeg da mine
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11.
12.
13.
14.
15.

øjne (når jeg kan se) og undlader at iagttage? Hvad er den
største hindring?
Er mit sind iagttagerens organ for det åndelige menneske?
Kan jeg tilbyde dette organ til anvendelse for iagttageren?
Kan jeg holde mit sind vedvarende i det lys, som strømmer
ud fra iagttageren? Kan jeg fastholde det som sjælens
søgelys?
Idet jeg ser tilbage på denne dag, hvilken rolle har iagttagelse da spillet?
Hvordan definerer jeg ordet »iagttager«?
Iagttagelse i åndelig forstand er en evne, der udspringer af
erkendelse af selvet.
a. Er jeg i stand til at glemme det fragmentariske personlige
selv?
b. Kan jeg koncentrere min bevidsthed i selvet?

16. Iagttagelse er iagttagerens evne. Den arbejder i samspil med
sindet. Forstår jeg, og bruger jeg denne evne?
17. Vi får fortalt, at der findes en arketype, et mønster, en stråle,
et mål og et lys, som åbenbarer disse højere mønstre eller
guddommelige ideer. Ved jeg noget om dette? Jeg mener
rent praktisk i mit daglige liv?
18. Hvad er det arketypiske mønster for iagttagelse, og hvordan
kan det udtrykkes i mit personlige liv?
19. Erkender jeg, og er jeg i kontakt med andre iagttagere af
livets vej?
20. Kan jeg trække på iagttagerens kraft og visdom, når andre
har brug for det?
21. Jeg er forløseren af den lavere natur. På hvilken måde
hjælper iagttagelse med til denne forløsning?
22. Strømmer forløsende kraft, frigjort ved iagttagelse, igennem
mig?
23. Hvordan vil iagttagerens iagttagelse bringe forandringer i
mit liv, mine vaner og mine holdninger?
24. Gennem hvilket legeme udtrykker jeg lettest mig selv? Hvilket
af mine legemer kræver mest iagttagelse og styring?
25. Har jeg demonstreret iagttagerens evne i dag? Har jeg på
noget tidspunkt været i bevidst kontakt med iagttageren?
26. Hvilke aktiviteter og kvaliteter hos min lavere natur (gode
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såvel som uønskede) er der brug for at iagttage, hvis jeg
ønsker at tjene mere intelligent?
27. Hvad er den største hindring for min bestandige udøvelse af
iagttagelse? Hvordan kan jeg løse dette problem?
28. Hvordan hjælper det mine medmennesker at jeg indtager den
iagttagendes holdning?
29. På hvilken måde kan jeg tjene dem bedst? Og hvordan vil
iagttagelse hjælpe mig til at gøre dette?
Marts 1937
MIN BRODER:
Jeg tror, at hvis du blev spurgt, ville du anse det forløbne år som
et af de mest belærende og mest udviklende, du har oplevet i
denne inkarnation. Der er sket noget for dig, som er »trængt
direkte igennem« fra din sjæl til din hjerne. Resultatet har været
integrerende, tilfredsstillende (på trods af medfølgende lidelse)
og har skabt relationer gennem sine virkninger. Sådanne
mellemstadier for udvikling i en aspirants liv bærer et stort
ansvar med sig, og i resten af dit liv kan du – hvis du vælger det
– øve en afgørende indflydelse på dem, hvis liv du har det
privilegium at kontakte, og for hvem du må stå som en solid
støtte i en verden, hvor tilpasninger og nyorientering finder sted.
På grund af disse justeringer finder visse store overgange i
bevidsthed sted. Nogle af de lektioner, som du har lært, er endnu
ikke brudt frem i din vågne hjernebevidsthed, men det har ingen
betydning, for de kan stadig bære frugt i det indre og, min broder,
det er vor subjektive bestræbelse, som er den mest magtfulde til
enhver tid.
Jeg vil bede dig om i lyset af sidste års hændelser at fortsætte
de kommende måneder relativt langsomt og udvise virkelig
tålmodighed med dig selv. Jeg råder dig til ikke at overdrive
nogen selvanalyse, derved vil du få tid til, at den ønskede
udvikling kan stabiliseres, og at den åndelige assimileringsproces kan fortsætte uhindret af det lavere sinds aktivitet.
For dig vil jeg, ligesom for mine andre disciple i forberedende
skoling, antyde de stråler, der betinger personligheden, for –
hvis du accepterer mine forslag og derpå afprøver og beviser
dem – så vil du nå til en bedre forståelse af den tilsigtede opgave
for personligheden og med tiden blive fri til at deltage i
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gruppearbejdet. Det må altid erindres, at når jeg taler om
strålerne for de forskellige legemer, hentyder jeg til den
fremherskende kraft, som betinger dem i et bestemt liv, til den
eventuelle virkning, som indflydelsen af denne kraft, reguleret
eller ikke reguleret, måtte have på omgivende mennesker, og til
den responsive sensitive og modtagelige substans, som sjælen
nødvendigvis må arbejde med. Jeg hentyder til det, der udgør det
materielle udtryk. Dette er måske en af den okkulte tankegangs
fraser, men den er nyttig at gentage til tider. I tilfældet med
studerende, som de der findes i denne gruppe, er det en af de
fundamentale erkendelser, og en som hele din arbejdseffektivitet
er afhængig af.
Som du ved, har du en speciel kombination af dominerende
stråler, hvor anden stråle for kærlighed-visdom er din sjælsstråle, og femte stråle for konkret videnskab er din
personlighedsstråle. Jeg ønsker, at du tænker over de relationer,
som i dit tilfælde nødvendigvis eksisterer mellem viden og
visdom. Du ville finde det værdifuldt at anvende mange tanker
på forholdet mellem de tre aspekter for intelligent manifestation:
det højere abstrakte sind, den intelligente solengel og det lavere
konkrete sind. Intuitiv forståelse, kærlighed-visdom og konkret
viden bør og kan udvikles og relateres af dig i dit daglige liv. Jeg
henleder din opmærksomhed på dette.
Dit mentale legeme er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt, og derfor har dit livsmønster været det, det er. Hos dig
skulle aktivitetens hovedudtryk findes i relation til dem, som du
må arbejde sammen med i dit valgte område for tjeneste. Den
harmoni, der opnås, er løsningen af konflikt i de liv omkring dig,
som er i færd med tilpasningsprocessen til livet. Konflikterne i
det indre forstår du, og de kan hurtigt løses. Det er det mentale
legemes indflydelse på andre, som jeg afgjort ønsker, at du
tænker over. På prøvestadiets vej er kræfterne i menneskets
lavere natur og deres indre samspil af altovervejende betydning.
Han må lære at kende sig selv. På discipelskabets vej må de
samme kræfter studeres i relation til dem, som disciplens karma,
skæbne og profession har ført ham sammen med. På indvielsens
vej anvendes disse samme kræfter i bevidst samarbejde med
planen og med behørig dygtighed i handling, som følge af de
lærte lektier på vejens tidligere stadier.
Dit astrale legeme er på sjette stråle. Det tror jeg at du selv
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har en formodning om. Det giver dig intensitet i aspiration og en
dynamisk vilje til at trænge fremad, som hidtil har været
tilstrækkelig til at bære dig over alle forhindringer. Det er
lykkedes for dig at undgå de sædvanlige vanskeligheder ved
personlighedsudvikling med hensyn til sjette stråle og fanatisk
tilknytning til mennesker eller tankeretninger. Det er godt. De
forvandlede, nyorienterede højere attributter af disse evner,
burde være dit mål.
Du har et syvende stråle fysisk legeme. Du vil derfor bemærke
de to kraftlinjer i din personlighedsudrustning, som ligger i
første stråles område for vital effektivitet: Femte stråle for
konkret videnskab og syvende stråle for ceremoniel orden eller
magi. De andre energier, som udgør dit arbejdsmateriale, er alle
på anden stråle linjen, 2-4-6. På denne linje har du en fuldt
tilstrækkelig udrustning. Du har i denne inkarnation kun en
hovedenergi, der arbejder igennem dig, og det er anden stråle.
Det var erkendelsen af dette, der gav mig tilskyndelse til at give
dig ordet »fortolkning«, som dit vigtigste nøgleord, for det ville
fremkalde de evner i dig, som er på linjen for tredje stråle for
intelligens, som er nært beslægtet med din femte stråle
personlighed.
Vil du i løbet af de kommende måneder tage emnet fortolkning op, som din mest betydningsfulde meditationsopgave.
November 1937
MIN BRODER:
Det er ikke nødvendigt, at jeg fortæller dig mere lige nu. Dit
åndelige liv har i dette forløbne år været meget vitalt og levende.
Sørg for, at det fortsætter på trods af ufrugtbare stadier og
eventuelle reaktioner, som måtte komme på din vej. Alt liv er
cyklisk, og det er et punkt, som disciple har en tendens til at
glemme og overse. De finder sig mismodige, når den intense
følelse forlader dem. Den indviede går altid den lige vej mellem
modsætningernes par, afklaret og uden angst. Er I ikke alle på
discipelskabets vej med indvielse som det uundgåelige mål, på
et eller andet tidspunkt, et storslået øjeblik, lige forude?
Jeg gav dig nogle nøgleord, som skulle være en kilde til
inspiration i det kommende år. Jeg vil bede dig om at studere
dem og tænke dybt over deres betydning. Tag hver uge et ord op
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til nogle få minutters omhyggelig eftertanke (før
gruppemeditationen), og gør det til grundtonen for den uges
bestræbelse efter at udøve åndelig levevis. Gør det med det ene
mål for øje at praktisere disse begreber i din tjeneste i dit valgte
tjenesteområde. Du vil vinde megen praktisk og eksperimentel
erfaring derved. I den fjerde uge, se tilbage på dit liv i lyset af,
hvad disse tre ord kan betyde. Du vil aldrig fortryde at udføre
denne øvelse. Det er ikke mere nødvendigt, at du udfører et
tilbageblik over fortolkning.
Dette er alt, hvad jeg har at sige til dig lige nu, min broder.
Den tjeneste, som din gruppe kan yde, som skitseret i denne
instruktion, må lægge beslag på din opmærksomhed og vil give
dig meget. Den indre tilknytning på den åndelige side mellem
alle gruppens medlemmer vokser sig stærk og klar, og jeg
glædes ved det.

Januar 1940
MIN BRODER:
Hvordan skal jeg klargøre beskaffenheden af det blændværk,
som på dette tidspunkt kan hindre din tætte integration i denne
gruppe af brødre? Det er af en så subtil natur, at jeg måske ikke
for øjeblikket kan få dig til at erkende det som en kendsgerning
i din bevidsthed. Kun hvor blændværk erkendes og ses for hvad
det er, er det muligt at sprede det. Det er ikke kritikkens eller
den overdrevne analyses blændværk, som er dit problem. Det er
på en eller anden måde et resultat eller en følge, der vokser ud
af disse to aspekter af mental aktivitet, og alligevel er det
egentligt ingen af dem. Måske kunne jeg kalde det »dommerens
blændværk«, uddannet, klog og erfaren, men altid udøvende
(som en livsvane) dommersædets rettighed. Et eksempel, min
broder, som kan tjene til at illustrere dit problem, var din
reaktion på … . I adskillige dage iagttog jeg dit indre oprør og
uro, indtil du undslap gennem den beslutsomme doms dør og
placerede ansvaret, frikendte nogle og lænte dig tilbage på din
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afgørelses formodede korrekthed. Og dog vidste du ikke det
hele – selv ikke om din egen gruppe.
På samme tid er dine stråler sådanne, at de udgør en dyb dam
eller brønd med kærlig forståelse. Det er kun din femte stråle
personlighed, der står i vejen for det fulde udtryk af den kærlighed, som i sandhed er din største og mest enestående kvalitet.
Dette vil dit mentale og astrale legeme (der begge er på anden
stråles linje) hjælpe dig med at udtrykke. Men det er femte
stråles opgave (når den dominerer personligheden), at dissekere,
at analysere og at nå til konklusioner, og det er et blændværk,
der kræver den mest varsomme håndtering, idet der ellers vil
rejses en barriere – i dit tilfælde – mellem sjælen og de tre
vehikler gennem den synteseskabende personlighedsenergi.
Tænk over det. Tænk det igennem, for når du har klarlagt
spørgsmålet i dit eget sind, vil du have fjernet en af de mest
magtfulde af de relativt få ting, som holder dig tilbage fra et
meget vigtigt skridt fremad.
Det er ikke let for disciple eller indviede at identificere sig
med svagheder eller fejl, men alligevel må det gøres. De udgør
ligeså stor en del af menneskehedens udtryk, som styrke eller
succes, og der må ikke være nogen separatisme i holdning eller
svigten med hensyn til identifikation. Disciple må lære at
identificere sig med helheden.
Juni 1940
MIN BRODER:
Ved at behandle dig som en integreret del af min ashram, har jeg
for første gang, siden du blev givet adgang til denne gruppe en
fornemmelse af frihed, når jeg nærmer mig dig. Du har lært
meget og udviklet dig meget i løbet af de to sidste år. Der er
stadig områder med tvivl, og der er stadig mange spørgsmål i dit
sind, men din indstilling til dem er helt bestemt ændret. Du er
ikke så sikker, og du er villig til at vente på, og senere afgøre,
svarene og løsningerne. Det er meget at være nået dertil.
Verdenssituationen udviser stor forvirring i denne tid på grund
af den voldsomme uro og tilstanden på det astrale plan. Selvom
verdens tilstand synes at være alvorlig nok på det fysiske plan, så
er det intet sammenlignet med det nuværende bevidsthedsniveau,
hvor blændværk hersker, hvor begær og aspiration grasserer, og
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hvor dem på den indre side (som besidder visionens øje) kan se
forvirringen og strømhvirvlen af vældige kræfter, der voldsomt
søger udladning på det fysiske plan.
Alment set kan man imødegå disse kræfter på tre måder. Der
er den lange og næsten endeløse proces med at lade tingene
arbejde sig ud under den evolutionære lov og overlade det til
udviklingens uundgåelighed og loven at opstemme den astrale
syndflod og dæmpe orkanen. I mellemtiden ville millioner lide
unødigt og alt for længe, hvilket måske er det vigtigste punkt. At
processen med tålmodig venten i idealistisk og bønfaldende
nytteløshed til slut ville sejre er ubestridelig, men til hvilken
nytte, hvis menneskeheden er for udslidt og for udmattet og for
hæmmet og hindret af en reaktionær materialistisk civilisation til
at drage nytte af det længe ventede vendepunkt i menneskenes
anliggender?
Jeg er et medlem af Hierarkiet, som nødvendigvis ved mere,
end du gør, og jeg kan fortælle dig, at i dag har menneskeheden
som helhed (jævnt over hele planeten) allerede udlevet sin fulde
andel af karma, og at det, der nu måtte komme af sorg,
græmmelse og smerte, kan vise sig at være for meget. Ligesom
der er et stadium i den enkeltes liv, hvor han ikke kan tåle mere,
men glider over i bevidstløshed, mister sin fornuft eller dør,
således kan det samme ske for menneskeheden, som helhed.
Husk på det. Det er det, som de, der ikke ville tage noget skridt
til at standse katastrofen (fordi de tror på det, som de kalder
Guds vilje eller karmisk gengældelse eller et eller andet elsket
ideal) ville dømme menneskeheden til. Jeg forsøger her at give
dig det mere omfattende billede, som vi ser det og derved
besvare nogle af dine tankers med rette stillede spørgsmål. Der
er et generelt princip om timing involveret og med de rette
tidspunkter for handling, såvel som de tidspunkter, hvor
passivitet er den rigtige løsning.
Så foreligger der den anden mulighed, hvor verdenssituationen kan håndteres og løses gennem magtanvendelse – hvor den
magt, som skal benyttes, fremkaldes under loven om aktion og
reaktion og derpå anvendes af dem, der ser visionen for fremtiden og erkender det omfattende billede og de større spørgsmål,
og som har forpligtet sig til menneskehedens frigørelse. Det er
ikke magt (som den anvendes på det fysiske plan) der altid er
forkert. Det er det motiv og den metode, der anvendes, og som
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fører til og betinger magtanvendelse, der er faktorer som afgør
om magtanvendelse er rigtig eller forkert. Selv om ingen person
eller gruppe af personer eller nationer på dette tidspunkt kender
betydningen af motivet (for det er kun virkeligt kendt og forstået
af dem, der er hinsides tredje indvielse), er der alligevel mennesker, grupper af mennesker og nationer i verden i dag, som kan
tillades at anvende magt mod former og materialisme, som følge
af det overvejende rene motiv, der er til stede i deres bevidsthed.
Den rette brug af hindrende og dødbringende energi kan betros
dem, der bevidst søger at hjælpe menneskeheden og at frigøre
den som en helhed og ikke delvis. Dette må naturligvis omfatte
dem selv og forudsætter, at afgørelser hos dem, der ser
fremtidsvisionen, får frit udtryk, og at det tillades dem at blive
hørt. Der er derfor med denne metode sandsynlighed for en
hurtigere afslutning af den nuværende konflikt og verdenskrise
og den deraf følgende indførelse af den nye orden.
Den tredje måde rummer stor fare for menneskehedens
udfoldende bevidsthed, og det er vejen for guddommelig
intervention. Den har jeg ikke i sinde at omtale, da jeg sagde alt,
hvad jeg fandt det muligt at sige i forbindelse med den nye
invokation.
Min broder, du beskæftiger dig her med spørgsmål i dit sind,
som ud over deres oplagte anvendelse alle tre kan bringes i
anvendelse på situationer og forhold, der eksisterer mellem
enkeltpersoner, familier og grupper, som på den større enhed,
verdenen.
De af jer som er i stand til at hjælpe de tænkere, som er under
udvikling, som du er det i dag, og som besidder en femte stråle
personlighed, ligesom du, kan påvirke mange sind og lægge
fundamentet til liv og aktiviteter baseret på den rette tænkning.
Det er i jeres aktivitetsområde, at verden til sidst må finde den
belæring, som vil føre til den rette handling baseret på den rette
forståelse af planen og til en korrekt håndtering af den yngre
generation, (noget der hidtil ikke har fundet sted). Ad denne vej
kan verden omskoles gennem klog planlægning, målbevidst vilje
(hvis et sådant udtryk betyder noget for jer. Det indebærer
bevidst fokusering) og forøget aktivitet og fremdrift. Men en
sådan ret aktivitet vil først blive mulig, og de ønskede mål
fremskyndet, hvor mennesker fra jeres generation og med jeres
muligheder – i dette mellemstadium mellem den gamle og den nye
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orden – kan tænke klart, se tingene tydeligt og i deres sande
proportioner og kan inspirere de unge til også at se.
Denne proces, hvor din bevidsthed ekspanderer for at kunne
forstå de større spørgsmål, er aldrig let, især ikke med en femte
stråle personlighed og et sjette stråle astrallegeme. Derfor har du
et mentallegeme, der er betinget af fjerde stråle. Din kamp for
vision og din evne til at omfatte alt må udkæmpes i sindet og
realiseres på mentale niveauer. Det er for dit vedkommende
bestemt et mentalt spørgsmål. Din opgave består i at forbinde
den emotionelle og intuitive natur og derved fremkalde åndelig
sensitivitet over for åbenbaring. Til det må du føje, bevidst at
føre det udfoldende lys igennem til den fysiske hjernes område
og derved gøre det, som du ser og ved, tilgængeligt for andre.
Det må gøres på tre måder:
1. Ved med større styrke at fremkalde intuitionen.
2. Ved at stimulere sindet til større erkendelse.
3. Ved at rette intuitionens og den tilegnede videns lys mod
fremtiden, såvel som mod den kommende verdensorden.
Deraf kan du se, hvorfor jeg har behandlet verdensproblemet. Du
kan kun opnå en stabil fremadskuende holdning og virkelig
arbejde for fremtidig stabilisering og rekonstruktion ud fra den
erfaring du selv er sikker på og råder over.
Jeg vil ikke give dig nogen almindelig fast meditation at
følge. Jeg vil bede dig om hver dag at bruge femten minutters
intensiv tanke på fremtiden og først og fremmest bede dig om at
skabe så stabil en samordning, som du kan, for at løfte din
bevidsthed til det højest mulige niveau, og derefter at bringe de
tre følgende emner ind i dine refleksioner og beskæftige dig med
dem på to måder:
1. Når de er en følge af fortiden, søg at bemærke, hvad der med
rette skal tilintetgøres.
2. Som de skal udvikle sig i fremtiden set fra din synsvinkel, og
bidrage til den kommende rekonstruktionsperiode samt
tilvejebringe det brobyggende nye, som vil blive på linje med
den nye tids krav – igen som du opfatter og fortolker dem.
Jeg vil derfor give dig tre sådanne emner:
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1. Den kommende verdensregerings art eller form, og overveje
hvad der skal komme ud af de nuværende vigtigste
verdensideologier.
2. Den fremtidige verdensundervisning og udviklingen inden for
dette undervisningsområde. Hvilke behov har den kommende
generation?
3. Den kommende verdensreligion, og hvori skal dens vigtigste
og universelle grundsætninger bestå?
Jeg giver dig ni måneder til dette arbejde, og du må anvende tre
måneder til hvert af disse verdensemner. Hvis jeg må foreslå det,
min broder, så ser jeg gerne, at du giver to måneders reflekterende meditation og mental aktivitet til temaet for den aktuelle
periode og dernæst (i den tredje måned), at du udformer dine
ideer og nedskriver dem. Vil du gøre disse ni måneders arbejde
for at bidrage til gruppens brugbarhed i verden, til hjælp og brug
for mange andre og for mig? Jeg stiller disse forslag i rækkefølge efter deres betydning.
Der er en usædvanlig dybde af kærlighed og forståelse i dit
væsen. Giv frit af den til alle.
BEMÆRKNING: Denne discipel afbrød sin relation til gruppen, fordi han følte, at Tibetaneren ikke påskønnede gruppens
arbejde. Det var hans egen beslutning, og døren står åben for
hans tilbagevenden når som helst, han ønsker det.
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Til D.I.J.
Juli 1933
MIN BRODER:
Du har mulighed for at tage et afgørende skridt fremad – et
skridt som vil gøre det muligt for dig at løfte dit livs tyngende
byrde, når den næste gang bliver dig pålagt i fuld bevidsthed om,
hvad du er, og hvad du skal gøre. Perioden med at famle sig
frem på vejen kun med det svage lys fra en oplyst aspiration
giver langsomt plads til den sikre viden fra et oplyst sind. Du
spørger mig til tider: »Hvad hindrer øget lys og forståelse?« Jeg
svarer: »En sensitivitet som til stadighed gør dig selvbevidst (og
dermed mener jeg bevidst om personligheden), at selv dine
aktiver som en aspirant til tider må synes at stå dig i vejen.«
Glem ikke, broder fra gammel tid, at en viet personlighed ikke
må tillægge sig selv så stor betydning, at den til tider lukker alt det
ude, som den har viet sig til. Ej heller må den erkendelse, at du ikke
har opnået dine høje idealer, udgøre en hindring.
Der kommer nu en tid i dit liv, hvor du må indrette dig efter
en gammel regel og blive sannyasinen, den ubundne som følger
vejen. Du er nu i verden, men ikke af verden. Du må nu dvæle
i det høje og hemmelige sted, hvor guddommelighed altid bliver
fornemmet. Nogle kalder det for udøvelse af Guds nærværelse;
andre anser det for at gå i sjælens lys; endnu andre kalder det
bevidst at gå vejen. Hvad det kaldes er uden betydning. For dig
er det den stadige overføring fra hjertet til hovedet, og det tror
jeg, at du ved.
Følg åndedrætsøvelsen nøje og opmærksomt. Forsøg at styrke
det fysiske legeme. Jeg råder dig til følgende øvelse, som skal
udføres på et eller andet tidspunkt, der er passende for dig, dog
ikke under morgenmeditationen.
1. Tag syv lange dybe åndedrag, men hold ikke på næseboret.
2. Sig ved hvert åndedrag, idet du ånder ind, følgende ord: »Jeg
er magt og styrke.« Saml under mellemstadiet så meget af den
gylden-orange prana, som du kan. Send den derpå, idet du
ånder ud ved en viljeshandling, til strubecentret på bagsiden
af halsen.
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3. I mellemstadiet mellem én udånding og den næste indånding
(mens strubecentret udsættes for gylden-orange prana) sig da:
»Lad ordet lyde gennem mig.«
4. Intoner dernæst OM meget blødt.
Vær bundet til sjæle, min broder, men bevar indre afstand til
personligheder. Sjæle helbreder og hjælper hinandens personligheder. Personlighedens forbindelser dræner og udsuger. Jeg har mere
at sige om seks måneder, når du er bedre tilpasset arbejdet.
Januar 1934
BRODER FRA GAMMEL TID:
De sidste seks måneder har været en periode for dig med
forandring, med nytilpasning og vanskeligheder. Prøvelsen af
intuitionen, som du og andre blev udsat for, har ikke været det
største problem for dig. Din intuition fungerede, og du så
tydeligt gruppeimplikationerne, som du også gjorde det ved
sagen om Dr. … Du har været udsat for en langvarig
udholdenhedsprøve, det er for dig, som det er for så mange, en
særdeles betydningsfuld prøve. Styrken til at holde ud, når
fysiske ulemper og vanskeligheder højlydt kræver indsatsens
ophør, evnen til at stå støt, når fornemmelsen af nytteløshed
forekommer overvældende og evnen til at fungere som en sjæl,
ubundet af personlige reaktioner – det er for dig de ønskede mål.
Lad det blive således, min broder. Det er noget, som du har
ønsket for dig selv; men husk på, at den stimulering, der fører til
succes, må ydes for gruppen. Frihed fra personlighedsproblemer
interesserer dig i grunden ikke. Sådanne problemer er ikke
tilstrækkeligt motiv for dig til at berettige til anspændelse eller
indsats. Men at gavne gruppen og skabe en kanal, hvorved
åndeligt lys og kærlighed kan strømme ind i den levende
organisme, som gruppen er, det må for dig være det nødvendige
motiv, og det må du holde dig for øje, når presset og indsatsen
er på det højeste.
Du er på et stadium i din udvikling, hvor det at hjælpe andre
hele tiden må være din udvej, en hjælp som tager sin begyndelse
i din hjemlige kreds og når ud til dine meddisciple og dine
omgivelser. Det handler ikke om, at du skal påtage dig mere
arbejde, men om at bevare din stadige indre trang til konstruktiv
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tænkning. I alle grupper bidrager hver enhed med et eller andet
til gruppens tankeindhold. Dit bidrag må bestå i indstrømning af
mental hengivenhed, som stimulerer den klare udstråling af
gruppens aspiration og kærlighed. Det, som du har at give, må
bringes ned fra bevidsthedsniveauer, som er abstrakte, mystiske
eller egoiske. Kontakten må etableres med det fysiske plan og
gennem den fysiske hjernebevidsthed. Arbejd derfor i de
kommende måneder på at styrke din samordning. Forbind
bevidst hjerne-sind-sjæl og skab derved en dybere og mere
stabiliseret indbyrdes relation og bevidsthed. Brug
forestillingsevnen, og når du gør det, stå hver morgen i tre
minutter foran vinduet og forestil dig dit hoved (området
omkring det og i det) som et kraftcenter, ind i hvilket strømmer
en stråle eller en kegle af lys fra sjælen, oversjælen. Dette ser du
strømmende ned i hovedcentret fra sjælen via sindet, hvorved
det samler mental intensitet; gennem det astrale legeme, hvor det
samler høj aspiration og hengivenhed; og gennem det æteriske
legeme, som det vitaliserer i alle dets dele; således strømmer det
ind i hovedet. Mens du holder denne strøm der, del den så i to
strømme og send den ene ved en viljeshandling til dit miltcenter.
(Bemærk: Det findes en lille smule til venstre og under
hjertecentret over solar plexus og noget under ribbenene i den
venstre side af legemet). Send den anden kraftstrøm ud i
verdenen gennem hænderne, der holdes løftet i velsignelse.
August 1934
MIN VEN OG MEDARBEJDER:
Alle perioder med stress og anspændelse ophører, når den
oplevende sjæl lærer at leve i sig selv og at tjene og arbejde, at
tænke og føle med bevidstheden altid tilbagetrukket til det
»allerhøjeste hemmelige sted.« Du vil vide, hvad jeg taler om,
fordi det er en af de belæringer, som din sjæl har givet dig i løbet
af de sidste tolv måneder. Fysisk, mentalt og emotionelt er du
blevet prøvet og testet, og de prøver, som anvendes på
koordinerede personligheder, er blevet anvendt på dig.
Kendetegnet på den sande aspirant er, at alle tre dele af den
lavere natur er forbundet mere eller mindre med den højere,
hvorved der skabes en enhed. Det resulterer i to ting:
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1. Alle tre dele af personligheden kan i et vist omfang reagere
samtidig på sjælens liv og energi.
2. Alle vanskeligheder og prøver (karmiske eller
opdragelsesmæssige, testende eller rensende) mærkes på
samme tid i alle tre legemer.
Det er godt, men det komplicerer disciplens fremskridt, for han
må kæmpe på alle tre slagmarker på samme tid. Jeg siger dig
dette for at indgyde dig mod …
Det er alt, hvad jeg har til dig i dag. Gå i fred.
Januar 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
Har du erkendt, hvor intens den prøvetid har været, som
medlemmerne af denne discipelgruppe har været underkastet?
Har du nogen som helst idé om den disciplin, som de alle
inklusive dig selv villigt har underlagt sig?
Først var det blændværk, som midlertidigt samlede sig over
gruppen, og virkningen heraf begynder først nu at fortage sig.
Det er blevet efterfulgt af en periode med personlige
vanskeligheder, som størstedelen af medlemmerne har
gennemlevet. Du ville blive overrasket, hvis du kunne se det
hele, som jeg ser det. Det ville være værdifuldt, hvis jeg beskrev
den disciplin, som adskillige i gruppen har været underlagt. Hver
enkelt blev udsat for:

Disciplinen for restitution.
Tilpasningens disciplin.
De fysiske skavankers disciplin.
Den indre isolations disciplin.
Den astrale renselses disciplin.
Den disciplin, der er nødvendig for generhvervelse af sandhed.
Lysets disciplin.
Jeg har opregnet de ovenstående former for disciplin, for at vise
tre ting:
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1. De forskellige former for disciplin, som en aspirant kan
underkastes.
2. Gruppelivets realitet med dets lighed i indre aktivitet og
skoling.
3. Den kendsgerning, at ingen af jer i virkeligheden er alene.
Alle bliver I set og overvåget, og på de indre plan går I
sammen. De ydre omstændigheder kan være forskellige, men
skolingen og målet er ét. Ensomhed vil høre op, når den indre
gruppes bevidsthedskontinuitet er etableret.
Målet for dit arbejde i de kommende måneder, min broder, må
være en decentralisering, som vil gøre dig fri af dig selv. Det bør
også rettes mod klog omsorg for det fysiske legeme og dets
tilpasning til bedre tjeneste. Kan du kombinere disse to
tilsyneladende indbyrdes modstridende mål? Du vil bemærke, at
jeg på en mere subtil måde hentydede til disse to mål i din sidste
instruktion. Dit fysiske legeme har bedt om opmærksomhed. Giv
det alt, hvad det har behov for, men vær ikke bekymret. Dine
omgivende omstændigheder og presset fra hverdagen har gjort
oprør mod ubundethed, og det ved du. Men du har lært meget i
de to foregående år både om dig selv og om andre, og jeg
fortæller dig indtrængende, at de næste seks måneders arbejde
skulle give dig de højeste resultater af disciplineringsprocessen
– hvis du håndterer dine problemer i den rette ånd og på ny vier
dit liv til tjeneste.
Et praktisk forslag vil jeg fremsætte, min broder, angående
det studiearbejde, som gruppen er blevet anvist. Kunne de ideer,
som ligger til grund for fadervor, mon ikke udfolde sig for dig
med større klarhed, hvis du tog det som et tema for studium og
undervisningsarbejde? Ved at undervise lærer vi. Det ville gavne
dine elever meget (og dig selv med), hvis I sammen ville ofre
nogle tanker på den magiske formel, som denne gamle bøn
legemliggør. Den dybeste esoteriske betydning, som måtte give
sig til kende i dit sind, bør ikke nødvendigvis videregives til din
gruppe, men meget kan gives. Ved at undervise på denne måde
kan dine tanker tage form, og når de senere iklædes ord, kan de
virkelig gavne dine gruppebrødre. Dette er kun et forslag. Jeg
søger at gentage, som jeg altid gør det, at mit arbejde med denne
gruppe aldrig må anskues som autoritativt eller dogmatisk. Fra
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skab til jer alle på de indre plan, kommer jeg kun med forslag,
for ikke at øve unødig indflydelse på jer.
I min sidste instruktion betonede jeg, at kamppladsen i dit
tilfælde findes i alle tre legemer på samme tid. Det forøger dit
problem, men det forøger ligeledes dine muligheder.
Jeg giver dig nu en meditationsform som er baseret på
erkendelse af disse kendsgerninger, og som vil hjælpe dig til at
opnå en mere fuldkommen samordning og en yderligere åbning
af den indre kontaktkanal. Fortsæt som hidtil med
åndedrætsøvelser og med de korte stunder foran det åbne vindue.
Denne meditation må følges af den udviklede erkendelse, at du
er sjælen, den indre Kristus …
Gør dig fri af frygt, min broder. Den åndelige bevidstheds
kontinuitet, som er en af dine kæreste drømme, kan i sidste
instans udvikles, men du må fortsætte med forsigtighed.
Drømme er til tider en garanti for virkeligheden.
August 1935
Det er kun lidt, jeg har at sige til dig på dette tidspunkt, min
broder fra gammel tid. Jeg har ikke i sinde at ændre dit arbejde
eller din meditation. Du har kun fulgt den meditation, jeg
anviste, i seks måneder, og jeg ser gerne, at du arbejder med den
i et helt år. Kun én ændring vil jeg foretage, og det er i forbindelse med det tredje punkt og brugen af fadervor. I stedet for at
reflektere over ordene i denne bøn, så giver jeg dig her nogle
sentenser, som jeg beder dig om i særlig grad at gøre til dine
egne, for de er på forunderlig vis dine. Der findes tre sådanne
sentenser, og du kunne betragte dem som udgørende en magisk
læresætning for hvert af dine tre legemer. I må alle huske på, at
gamle læresætninger (som dem jeg ofte giver) i virkeligheden
ikke er til at oversætte; jeg udtrykker dem blot i ord, som vil
tydeliggøre deres betydning. Jeg søger ikke at bevare andet end
betydningen.
Første sentens. For sindet.
»Som en gylden sommerfugl, der flyver op mod solens
skive, finder jeg mig balancerende på jordens lotusblad.
Jeg svæver; jeg bliver en stund, og derpå flyver jeg – ind
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på den gyldne vej, der fører op til solen.«
Anden sentens. For den emotionelle natur.
»Der er intet mørke og ingen tåge. Der er ingen nat eller
dag. Der er hverken storme eller fred, ingen hvile ingen
strid; kun Guds urokkelige vilje, som arbejder hen imod
det gode.«
Tredje sentens. For det fysiske legeme.
»Jeg kommer ned fra bjergets top og bringer livets lys,
lysets liv. Jeg hælder det lys, som livet giver, ned i formens kalk, det liv, som opretholdes af lys. Jeg ser dette
gyldne lys forvandle mørket til dag. Jeg ser det blå
guddommelige liv strømme gennem formen, helbredende
og lindrende. Derved fuldføres opgaven. Således forvandles et jordmenneske til en Guds søn.«
Brug de kommende måneder til disse tre sentenser i din
meditation og reflekter dybt over deres betydning.
Første og anden måned. . . . . . . . . . . . . . Første sentens.
Tredje og fjerde måned. . . . . . . . . . . . . . Anden sentens.
Femte og sjette måned.. . . . . . . . . . . . . . Tredje sentens.
Lad din meditation ud over dette forblive uændret. Et af formålene med disse meditationssædtanker er den fysiske forvandling
af det lavere menneske, men din fremgang vil afhænge af
forandringerne i de to indre subtile legemer, som udvirkes af de
to første sentenser …
Lad lysets disciplin fortsætte sit arbejde med dig. Og, min
broder, må jeg komme med et praktisk forslag? Dit største
problem set fra sjælens synsvinkel er fysisk i denne inkarnation.
Din anspændelse og overdrevne bekymring er for en stor del
årsag til din fysiske belastning.
Til de fleste af dine meddisciple og til dig må jeg ganske enkelt
sige: Vær glad, for glæde lukker lyset ind, og hvor der er glæde,
er der kun ringe plads til blændværk og misforståelse.
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Februar 1936
BRODER FRA GAMMEL TID:
For dig må de kommende måneder indtil Wesakfesten blive en
intens periode med indre erkendelse, med åndelig tilbagetrækning og intens forberedelse. Selv om du ikke rent umiddelbart
eller under selve festen er i stand til at se den betydningsfulde
hensigt af denne periode med muligheder, så har det ingen reel
betydning, for fremgangen vil være der og registreres til rette tid.
Ajnacentret (centret mellem øjenbrynene) er overaktivt mens
hovedcentret bør stimuleres til forøget liv. Når dette finder sted
gennem den vedholdende fokusering af dig selv i hovedcentret,
kan der opstå en periode, hvori det vil synes, som om der intet
sker rent subjektivt. Dette har ingen betydning. Tiden er
kommet, hvor alle sande disciple (og det er du sandelig) må
forvandle fænomener til åndelig erkendelse. Så i stedet for den
bestandige registrering af det, som bliver set og hørt, vil der
udvikles en åndelig bevidsthed, som vil registrere lyksalighed og
kraft. Det vil gøre det muligt for dig at se sjælen i alle ting og
alle skabte formers indre skønhed. Denne bevidsthed vil blive af
så høj en orden, at den primært vil beskæftige sig med det, som
er formløst, og dens opmærksomhed vil være vendt imod det
subjektive liv, som eksisterer i formen. Således er symbolismens
sande vej, som du som en discipel er forpligtet til.
Din kærlighed og viden skulle begynde at føre dig mere og
mere ind på den guddommelige psykologs vej. Det er mod
tjenesteretningen psykologi, at jeg retter din opmærksomhed, og
som du vil finde dig forpligtet til, når du næste gang går ind på
vejen for genfødsel og vender tilbage til livets kampplads. For
dit vedkommende er det i denne tid en kamp om udholdenhed,
om kontrol over emotionerne, om den rette forståelse af den
astrale natur og en vedvarende omstilling af din bevidsthed til
det næste plan. Jeg forestiller mig, min broder, at du erkender
denne kendsgerning.
Mediter på de følgende mystiske sentenser og, hvor farve
bliver nævnt, visualiser farven.
Første sentens. Første og anden måned.
»De gyldne stråler, der udgår fra solens hjerte, strømmer
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ud og bader min sjæl og sjælen i alle skabte former. I disse
former vågner Guds liv, og Guds magt strømmer ud som
vilje, der er viet til planen, som styrke til at arbejde – som
en Guds søn må gøre det.«
Anden sentens. Tredje og fjerde måned.
»I sjælens mørke, fængslet i formen ses lyspunktet. Derpå
rejser der sig omkring dette punkt et dybtblåt felt, og det
bliver bestrålet af sjælen, den indre sol, der skinner i et
strålende blåt felt. Lyspunkterne bliver til mange linjer eller
stråler af lys. Disse linjer smelter så sammen og blandes,
indtil den oplyste vej viser sig foran hver træt pilgrim på
denne vej. Han går i lyset. Selv er han lyset, lyset på vejen.
Han er vejen og han går altid på den.«
Tredje sentens. Femte og sjette måned.
»Jeg arbejder flittigt som en myre. Jeg færdes hurtigt som
en hare på sin vej. Opfyldt af glæde klatrer jeg op, ligesom
en bjergged, ad den stejle skrænt mod bjergtoppen. Flid,
hurtighed og glæde skal være grundtonerne i mit liv.
Dygtighed med hensyn til den anviste opgave. Hurtighed
med hensyn til alt, hvad mesteren siger. Hurtighed på min
vej til tjeneste; og glæde at øse ud over alle, som jeg
møder. Således er vejen for mig.«
Min velsignelse hviler over dig, min broder. Min styrke er til din
rådighed, for du vil ikke kalde på mig, medmindre behovet er
stort. Når det er stort, har du tilladelse til at kalde.
August 1936
MIN BRODER:
Enhver afbrydelse af forbindelser medfører alvorlige reaktioner.
Men kunne du dog blot erkende det, at afbrydelse af forbindelser
på det ydre fysiske plan er de mindst alvorlige og mest
forbigående af alle sådanne hændelser. Døden er i sig selv en del
af den store illusion, og den eksisterer udelukkende som følge af
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de slør, vi har samlet rundt omkring os selv. Du, som er en
arbejder på blændværkets område (som er det nye område, hvor
menneskeheden bevidst skal arbejde i), har modtaget stor
fortrolighed. Døden kommer til alle, men for dig burde der ikke
være det sædvanlige blændværk og kummer. Jeg vil sige til dig,
min broder, se ikke tilbage på fortiden. Her findes blændværk og
kummer. Det er det normale og den mindste modstands vej for
majoriteten. Men det er ikke din vej. Se hverken efter åbenbaring eller den illusoriske trøst fra dem, som svæver på skillelinjen mellem det sete og det usete. Denne vej er ikke let for dig.
Du er ikke en ulykkelig og sorgfuld discipel, der ser med
ængstelse mod det adskillende slør og håber på at et eller andet
tegn kommer igennem, som vil overbevise dig om, at alt er vel.
Dette er ikke, og jeg gentager, er ikke vejen for dig.
Stræb mod sjælens højder og, når du har søgt og fundet den
tinde af fred og den højde af glæde, hvorpå din sjæl står
ubevægelig, se da ind i verden af levende mennesker – en
trefoldig verden, hvori alle mennesker, inkarnerede og
diskarnerede, kan findes. Find der det, som din sjæl kan og vil
anerkende. Blændværk fra ens egen kummer, fortidens maya
forvrænger ens syn. Kun sjælen står fri af illusion, og kun sjælen
ser tingene, som de virkelig er. Stig derfor op til sjælen.
Her vil jeg gerne betone, at jeg tidligere gav dig et vink om,
at der for dit vedkommende kunne opstå et behov for at kalde på
forøget styrke og måske behovet for at intensivere din indre
kontakt med mig. Jeg gav dig »tilladelse til at kalde.« Jeg
forudså de kommende måneders kval og ønskede, at du skulle
vide, at jeg stod ved din side. Det gør jeg stadigvæk. Jeg minder
dig om det for at styrke din tro, for at uddybe din tillid og din
integration i dette gruppearbejde.
Jeg vil på dette tidspunkt ikke ændre dit meditationsarbejde.
Som det nu er skitseret, skulle det tjene til gradvist at stabilisere
dig og løfte dig op til mentalplanet. Omstændighederne har
drevet dig til at leve meget på astralplanet i de sidste måneders
emotionelle hvirvelstrøm. Stig op, min broder, i lyset, og ind i
fornyet kraft og indre afstand. Find frigørelse fra sorg i opgaven
med at hjælpe andre. Du kan kalde og nå mig, såfremt din nød
er stor.
Februar 1937
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MIN BRODER:
Du træder nu ind i en ny og mere levende cyklus med større
brugbarhed. Du står umiddelbart foran en gunstig mulighed, og
dog synes du ikke at erkende det. Du er rede til at yde omfattende tjeneste, og alligevel viger du tilbage for det. Du har evnen og
tiden, kunne du blot fatte det og ligeledes den nødvendige
fysiske styrke til at blive et aktivt brændpunkt for os, og
alligevel viger du tilbage i dit sind og din bevidsthed og synes
ikke at erkende det. Jeg har uden omsvøb fremstillet sandheden
for dig, da du er en stærk og forpligtet discipel, og du nærer
ingen frygt for at kende virkeligheden.
Du har passeret den brændende grund, den ligger nu bag dig,
men røgen, som svæver omkring den, formørker stadigvæk dit
udsyn. Fortsæt hastigt ind i dagens klare lys, og lad erindringen
om smerte og selvransagelse og problemer bag dig, og – idet du
løfter dit ansigt mod lyset – bliv for resten af din jordiske vej en
solid støtte og et strålende lys for andre. Dette kan du.
Hvis jeg blot kunne sammenfatte mine tanker for dig, min
broder, så ville jeg klæde dem i ord af stor enkelthed og sige til
dig: Vær lykkelig. Vær lykkelig, som en sannyasin er lykkelig,
han, som (gennem indre afstand fra det lille selv og forbindelse
med det større selv i alle) har forladt alt, hvad der kunne hindre
og hæmme hans tjeneste. Frem over tilhører du ikke dig selv
eller nogen jordisk ven eller noget krav. Du tilhører
menneskehedens tjenere og os.
Jeg giver dig ingen speciel meditation for de kommende seks
måneder. Koncentrer dig om gruppemeditationen og om
fuldmånekontakten. Disse vil gavne dig mere end den daglige
personlige meditation. De udgør for dig din vigtigste tjeneste.
Mine instruktioner til alle gruppens medlemmer har på dette
tidspunkt været kort. Jeg gav jer meget i min seneste meddelelse,
og I har endnu ikke assimileret alt, hvad jeg gav. I bør alle
studere budskaberne igen og se det nye år i et nyt lys med nye
muligheder.
September 1937
MIN BRODER:
Du har gennemlevet et meget vanskeligt halvår. Du er kommet
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igennem det, og det er med tilfredshed, at jeg ser på dig i dag.
Det er alt, hvad jeg har at sige, jeg er tilfreds med dig. Jeg ved,
at det er tilstrækkeligt for dig. Hvis du står støt med et åbent
hjerte, et seende øje og responderer på alle, som kommer på din
vej, så vil døren til fornyet tjeneste åbnes, og der er meget, som
du kan gøre. Min broder, du har evnen til at hjælpe den enkelte,
og du har en usædvanlig evne til at puste en svag gnist op til en
hvidglødende flamme. Hav ikke mistro til dig selv, men fortsæt
fremad. Dit tjenesteområde findes rundt om dig.
Det problem, som alle står overfor, der har været gennem
forsagelsens ild, som går ydmyghedens vej, mens de er bevidste
om sjælens herlighed, og som på samme tid langt fra er unge af
år, består i at møde det sidste tiår eller så af livet med forståelse
og uden frygt for fysiske begrænsninger. Der er så mange, som
i deres sidste leveår lever, tænker og handler på en sådan måde,
at sjælen trækker sin opmærksomhed tilbage. Derved bliver kun
personligheden tilbage. For alle jer, som har gennemlevet et
halvt århundrede, vil jeg sige: Mød fremtiden med den samme
glæde som i ungdommen, men med en øget brugbarhed og med
en viden om, at erfaringens visdom er jeres, at evnen til forståelse er jeres, og at ingen fysisk begrænsning kan holde en sjæl
tilbage fra nyttigt udtryk og tjeneste. Jeg vil erindre jer om
noget, som ofte bliver glemt: Det er langt lettere for sjælen at
udtrykke sig gennem et ældre erfarent legeme end gennem et,
som er ungt og uerfarent, forudsat at der ikke findes stolthed
eller selviskhed, men kun længslen efter at elske og tjene.
Således er dine ønsker, og fremtiden rummer megen tjeneste for
dig.
Det vil være af interesse for dig, hvis jeg fortæller hvilke
stråler, der behersker dit lavere selv.
Dit mentale legeme beherskes af fjerde stråle, og hvis du vil
studere dette, så vil årsagerne til mange af dine livsreaktioner
forekomme dig indlysende. Der er kun lidt af første stråle linjens
energi 1-3-5-7 i din udrustning, men til gengæld næsten en
overvægt af anden stråle linjen 2-4-6. Du vil bemærke, at alle
disse tre findes i din udrustning.
Denne tilstand kompliceres yderligere af det faktum, at du har
et astrallegeme på første stråle. Det er en undtagelse fra det
normale. Hos den discipel, der er beskæftiget med en eller anden
afrundingsproces, findes denne undtagelse fra det normale, og
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første stråle personligheden i din sidste inkarnation gav dig
retten til et første stråle astrallegeme i denne. Derfor har du en
særdeles vanskelig opgave i dette liv (om jeg må udtrykke det så
unuanceret), fordi der er for meget af anden stråle i dig.
For at hjælpe med i processen med afbalancering og modvirke
denne risiko valgte din sjæl et syvende stråle fysisk legeme. Det
er dig til virkelig hjælp og bidrager til syntesen af de to
energilinjer. Dine stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed eller
idealisme.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . Første stråle for vilje eller magt.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . Syvende stråle for ceremoniel orden.

Jeg vil bede dig om at følge meditationen og fortsætte med de
åndedrætsøvelser, som du nu er i gang med. Der er for øjeblikket
intet behov for at ændre, hvad jeg gav dig sidst. I det kommende
halve år vil jeg råde dig til især at give fuldmånetilnærmelsen
megen tid og opmærksomhed. Jeg vil også gerne anvise dig en
specialopgave, som vil være af værdi for dig, for dine
gruppebrødre og for andre. Vil du samle alt, hvad jeg har givet i
mine bøger, alt hvad der er blevet sagt, om fuldmånen. Der er
imidlertid ingen grund til at samle lange uddrag eller at kopiere
mine detaljerede instruktioner for Buddhas fuldmåne i maj. Jeg
ønsker at du ud af disse lange instruktioner og fra mange
enkeltstående afsnit samler årsagerne:
a. Til fuldmånens betydning.
b. Hvad der sker, og hvad der skal gøres ved tidspunktet for
fuldmåne.
c. En hvilken som helst information, som du måtte finde som
årsag til den åndelige mulighed.
Februar 1938
MIN BRODER:
I disse anvisninger har jeg givet mine disciple megen instruktion
vedrørende fjerde stråle, for mange af dem har en fjerde stråle
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mentalitet. Det er ikke usædvanligt i denne tid, og det er en af
hovedårsagerne til, at de bliver valgt til at udgøre en del af denne
gruppe. At have et fjerde stråle sind er en essentiel faktor i mit
planlagte arbejde, og jeg ønsker at du tænker dybt over denne
kendsgerning. Du har i sjælden grad dette sind, og det vil have
en reel værdi for din gruppe, hvis du lærer at koncentrere dig om
det med større lethed, og må jeg sige, mere hyppigt. Din
personlighedsstråle er naturligt meget dominerende og bør give
dig magt på astralplanet – planet for dit valgte arbejde. Men
denne holdning må afbalanceres af indstillingen i sindet, som er
på fjerde stråle. Jeg vil her gerne påpege at:
1. Din sjælsstråle søger sit udtryk gennem dit astrallegeme.
2. Din personlighedsstråle er fokuseret i din syvende stråle
hjerne.
Hvis du nøje vil gennemtænke alt dette, vil du se at foreningen
af din personlighedsstråle og den stråle, som behersker dit
fysiske legeme udgør et betydeligt problem for dig. Det fremkalder en overdreven interesse for og overbetoning af manifestationens formside og gruppeudtryk. Det fører til en optagethed af de
kendte former. Det er denne fokusering af din personlighedsstråle, som er den psykiske årsag til de anfald af hovedpine, som du
har haft tilbøjelighed til. Misforstå mig ikke her, min broder. Jeg
fortæller dig ikke, at du har overdreven interesse for formen,
således som den påvirker din personlighed. Du er helt afgjort
iagttageren og »ser ud på en nødlidende verden«. Din
strålekombination fører til en hurtig reaktion på eksisterende
former i stedet for at føre til en langsigtet vision af planen,
således som den din sjælsstråle kan give. Du har voksende
behov for at fokusere dig i sjælen og mindre og mindre i
personlighedens bevidsthed. Det vil fremkalde udtryk af
kærlighed gennem hengivenhed til alle mennesker som sjæle og
ikke hengivenhed til former og metoder, som din
personlighedsstråle bifalder.
Som jeg tidligere antydede over for dig, består din opgave i
at »løfte« enkeltindivider og udrydde de problemer, de står
overfor. I stigende grad må du også stå sammen med din gruppe
og give dem den viden, som er din i så rigeligt mål. Du har nogle
få personlige blændværk, men de er ikke af en art, som skader
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din gruppe. Du ser klart konturerne af den opgave forude, som
gruppen er viet til. Du har længe prøvet at hjælpe L.T.S-K. med
at frigøre sig fra hans rytme af blændværk. Vil du fortsætte lidt
endnu med din indsats for at hjælpe ham og skrive oprigtigt til
ham og stå ved hans side i kærlighed?
Gruppemeditationen er af betydning for dig og for hele
gruppen, for den rummer i sig kimene til gruppeintegration.
Fortsæt derfor med den. Jeg giver dig imidlertid en kort
morgenøvelse, som må udføres før gruppemeditationen.
1. Efter at have opnået samordning, indre ligevægt og indre ro,
se da hver af dine meddisciple (dem som du måtte kende) i
lyset.
2. Visualiser dem derefter hver med en stjerne mellem
øjenbrynene, som symbolet på et vækket ajnacenter og en
integreret personlighed. Det er en firtakket stjerne. Indvielsens stjerne er, som du ved, en femtakket stjerne.
3. Sig så et eller andet til hver af dine brødre efter en passende
bestræbelse for at forbinde dig med dem. Studér de ideer, som
foranlediger udtalen af dine ord, og noter skriftligt deres
generelle betydning.
4. Rejs dig så og gå over til vinduet og send lys og kærlighed ud
til dem, som vejleder skæbnerne for menneskene på jorden
(jeg hentyder ikke til Hierarkiet) i London, Skt. Petersborg,
Washington, Berlin, Genève og i Rom. Gør det med så megen
kærlighed, som du kan og uden megen tanke, for tanker kan
være separatistiske og kritiske, hvor der ikke er tilstrækkelig
viden. Dette er en indledende del af teknikken til spredning
af gruppeblændværk.
5. Intoner derpå OM, idet du løfter din bevidsthed og kommer
så nær til Hierarkiet som muligt.
Februar 1939
MIN BRODER:
Dette sidste år har ikke været let for dig, lige så lidt som det har
været for dine gruppebrødre. Hver enkelt af jer har haft en
særdeles vanskelig tid. Dine problemer har været mere
psykologiske end fysiske. De er relativt enkle at definere, men
svære at løse. Måske kunne jeg bedst udtrykke, hvad jeg mener
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ved at sige, at den største del af dine vanskeligheder har været en
kamp mod forvirring – en forvirring, som ikke er et blændværk,
men som let kunne blive det, hvis ikke din sjæl så vedholdende
viste vej, styrede og førte dig bort fra det mere udtalte blændværk, som det kunne være det lille kim til. Forvirring er en
tilstand af frembrydende blændværk. For dig er vejen ikke at
beskæftige dig med verdensproblemet, som er for stort for dig at
håndtere. Hele det planetariske Hierarki er beskæftiget med det
og søger en løsning. Ikke desto mindre materialiseres og modnes
planerne for menneskenes verden. Verdenssituationen bevæger
sig fremad med en sådan hast, at ikke så snart har
gennemsnitsaspiranten og det intelligente menneske tilpasset sig
til visse betingelser eller til en bestemt holdning i tanke og sind
(som han under store vanskeligheder har antaget), før pludselige
ændringer indtræffer, og dette tilpasningsarbejde – for så vidt det
berører ham – må gentages.
Så, min broder, stå støt i centret og tillad din sjæl at sende sit
lys og sin kærlighed gennem dig og ud i dine omgivelser, idet du
husker på, at alle mennesker er dine brødre. Dette er en
kendsgerning, selvom det lyder som en banalitet. Husk også på,
at i de omgivelser, hvor din personlighed er placeret nu, er det
sted, hvor du må gøre sjælsindflydelse gældende. Du skal ikke
øve indflydelse på verden i almindelighed. At komme verdens
nød i møde og løse verdens problemer, det er ikke din dharma.
Verden kan ikke blive hjulpet i større målestok af nogen
enkeltperson, med mindre der er sket en fuldstændig frigørelse
fra al selvisk hensigt, fra alle blinde personlighedsbeslutninger,
og fra al tro på at krystalliserede synspunkter er korrekte, især
når sådanne synspunkter er unødigt betinget af omgivelser,
baggrund, tradition og en kortsigtet synsvinkel.
Så, min broder, frigør dine tanker fra alt, hvad der begrænser
din kærlighed (fra alt gentager jeg) og elsk omfattende, generelt,
upartisk og intelligent.
Jeg ønsker, at du gør dig klart, at de stråler, der behersker
D.H.B. og J.S.P., ligner dine stråler meget. I har alle tre den
samme sjælsstråle og den samme stråle, der behersker det
fysiske legeme. Det skulle bringe jer tre særligt tæt sammen. Jeg
vil henlede jeres opmærksomhed på dette og bede jer om at stå
sammen i den tætteste relation. I kan danne en triangel af åndelig
kraft, som skulle blive til virkelig nytte for gruppen og lette det
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planlagte gruppearbejde væsentligt. Korresponder med hinanden
og stå hinanden bi i kærlighed. I har alle tre meget at tage vare
på, men de to andre har langt mere at kæmpe med, end du har.
Vær derfor for dem en solid støtte og lad dem trække den
kærlighed og forståelse fra dig, som de har behov for.
Jeg ser gerne, at du fortsætter med den øvelse, som jeg gav
dig i den sidste instruktion. Som en indledende øvelse til
gruppemeditationen vil den vise sig at være effektiv, for den
ligger på den samme linje, blot er arbejdet i gruppemeditationen
mere specifikt og fokuseret.
Den faktor, der vil bevirke stadig større integration mellem
sjælen og personligheden for D.H.B., J.S.P. og dig er udvikling
af evnen til at udtrykke ægte kærlighed. Den kærlighed, der ikke
gør forskel. Denne kærlighed, som den evige Ene udtrykker,
sendes ligeligt ud til alle, og den begrænses ikke på nogen måde
af menneskets forbigående aktiviteter. Denne kærlighed må bero
på den langsigtede vision og på evnen til at frigøre dig fra
sindets tankeformskabende evne. I dit tilfælde aktiveres denne
evne af emotion. Vogt dit emotionelle legeme med særlig omhu
i det kommende år. Lad intet som helst forrykke din ligevægt
eller tilsløre dit billede af virkeligheden. Og, min broder, vær
lykkelig. Lær at føle glæde – en glæde, som altid udspringer af
viden om, at menneskeheden til enhver tid har sejret og er fortsat
fremad og videre på trods af tilsyneladende fejltagelser og
ødelæggelse af tidligere tiders civilisationer. En glæde, som er
funderet på den urokkelige tro, at alle mennesker er sjæle, og at
»krisepunkter« er faktorer, som har vist sig nyttige ved at
fremkalde sjælens kraft, både i det individuelle menneske, i
racen eller i menneskeheden som en helhed. En glæde, som er
relateret til den lyksalighed, der kendetegner sjælen på dens eget
plan, hvor manifestationens formaspekter ikke dominerer. Tænk
over disse tanker og husk på, at du er forankret i dit væsens
centrum og derfor kan se verden, som den er og uden nogen
begrænset vision. Du kan stå uberørt, idet du kender enden fra
begyndelsen og erkender, at kærligheden vil sejre.
Må Gud våge over dig og give dig støtte, må din brugbarhed
øges firefold. Det er min bøn for dig.
BEMÆRKNING: Denne discipel er stadig vedholdende i sin
stræben efter at arbejde i Tibetanerens ashram og forbliver
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urokkelig og sikker.
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Til L.U.T.
Oktober 1932
MIN BRODER:
Du står nu over for en stor mulighed og kan gøre reelle fremskridt, hvis du ønsker det. Du er betydeligt yngre end andre i
min discipelgruppe og har derfor en mindre omfattende baggrund og flere uudviklede ressourcer. Du er gået igennem og
gennemgår vanskelige erfaringer og får ikke det fulde udbytte af
dem. Årsagen er, at du har bygget en skal omkring dig, som følge
af en naturlig sensitivitet, som – i din barndom og ungdom – fik
dig til at beskytte dig selv på denne måde. En anden årsag, til at
du ikke får dit fulde udbytte af den nuværende erfaring, skyldes
den overdrevne stolthed, der findes hos det Taurusmenneske, der
har sin personlighed på første stråle.
Vil du lade mig tale åbent til dig, min broder? Jeg har tillid til
din oprigtighed og beslutsomhed, men jeg tvivler på din evne til
at gøre fremskridt i dette liv. Det var imidlertid din karmiske ret,
at denne mulighed blev tilbudt dig. Tvivlen i mit sind kom fra
min viden om de to tendenser hos dig, som hidtil har holdt dig
tilbage fra den oplyste vej.
Den ene er en stædig beslutsomhed om at gå din egen vej og at
håndtere situationer, som du vælger det, endog når andre lider
under det. Du går tykhovedet gennem livet og slår ned og sårer,
hvor du går. Det ved du godt. Du standser ikke for at rette eller
justere en forkert handling, selvom du erkender, at den er forkert.
Den anden er en tendens i tanke og handling, som må renses ud,
før du kan gå gennem de renselsens døre, der skjuler indvielsens
dør. Jeg behøver ikke tale mere om denne hindrende tilbøjelighed,
for du ved kun alt for godt, hvad jeg taler om. Jeg tilbyder dig en
udvej i fire enkle regler:
1. Rens ud i dit tankeliv. Jeg vil ikke være mere konkret. Igen
siger jeg: Du ved, hvad jeg taler om.
2. Udryd selvmedlidenhed. Alt, hvad der kommer til dig, er
loven, der arbejder og tilbyder mulighed. Kultiver lykke
gennem forståelse. Jeg mener ikke spøgefuldhed og lystighed.
3. Tænk kærligt på alt og alle, og når du har såret nogen, så
korriger det forkerte øjeblikkeligt og gå fremad i ydmyghed.
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4. Giv udtryk for vilje i handling og lev op til dine egne høje
stunder. Dette kræver en indsats. Du er stædig, men din vilje
er svag.
Hvad angår det arbejde, som du nu skulle gøre, vil jeg sige:
Opgiv al meditation, som du nu er i gang med og koncentrer dig
om disse fire regler. Lær sjælen at kende som renhed, som
lyksalighed, som kærlighed og som kraft i tjeneste. Reflekter
ikke over personlighedens behov eller dens mangler og fejl. Du
behøver den mystiske vision mere end den okkulte metode netop
nu. At føre en åndelig dagbog har en reel betydning for dig. Lær
at overholde disse fire regler og læg hver dag mærke til, om de
opfyldes eller ej gennem en nøje analyse. I løbet af nogle få
måneder skulle du blive i stand til at iagttage klare ændringer og
kan da begynde meditation i mere okkult retning. Lær at udtrykke
dig ganske udførligt i din dagbog, for du har brug for at finde
udløb eller afreagere på denne måde.
Marts 1933
MIN BRODER:
Det er ikke ofte, at jeg taler rosende til aspiranter, og i dit
tilfælde er det ikke nødvendigt med sådanne ord. Du har påtaget
dig en opgave og vil ikke finde ro før den er udført. Du fik at
vide, at det i nogle få måneder var nødvendigt at gøre et bestemt
arbejde, og ved afslutningen kunne nyt arbejde overdrages dig.
Den foregående periode har set store indre fremskridt hen imod
realisering … Du er langt friere, min broder, og sjælens energi
begynder at strømme mere frit igennem vehiklerne – rensende
og bringende nyt liv. Du har anvendt mine anvisninger og
forslag og resultatet har berettiget eksperimentet. Jeg foreslår, at
du stadig fortsætter, som du har gjort og indtager den bestandige
og vedvarende meditations holdning.
August 1933
MIN BRODER:
Jeg har endnu ikke noget nyt at sige til dig. Gå fremad, som du
gør nu, og fortsæt med at fokusere din opmærksomhed på de fire
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regler, jeg tidligere gav dig. Du har, som jeg har fortalt dig, gjort
fremskridt, og noget mere arbejde med de bestående forhold vil
se dig nedbryde – en gang for alle – gamle tankevaner og gamle
former.
Tab ikke modet, fordi jeg ikke foretager ændringer i dit
arbejde. Den opgave du påtog dig var vanskelig, og virkningen
af vedvarende indsats og gentagne bestræbelser er fyldestgørende. Hvorfor da gøre brug af et andet værktøj, når det, der er ved
hånden, er effektivt og velfungerende? Jeg vil imidlertid komme
med et forslag: Arbejd mere omhyggeligt med enkeltpersoner,
med mennesker du møder, med dine venner i den samme
tankeretning og med dine meddisciple. Giv dem i kærlighed
mere af dig selv. Du har mere at give end for to år siden. Giv af
det, du har opnået og fordyb dig i aktiv tjeneste. Arbejd derfor
mere intensivt fra den dag, du modtager denne meddelelse fra
mig.
Et vink vil jeg give dig vedrørende din personlige bekymring
over din lille datter. Vær ikke unødigt bekymret for hendes
udvikling. Lad ikke dit krav til hende om at leve op til dit ideal
tvinge hende til at gå den vej, som du ønsker. Også hun er en sjæl
og har sin egen vej at gå. Din rolle er at elske uden forbehold,
uanset hvad der sker. Tag hende hver dag ind i lyset og forbind
hende ved hjælp af din forestillingsevne med hendes livs mester,
sjælen bag scenen. Gør dette som en sjæl. Da vil din sjæl og
hendes sjæl sammen bearbejde problemet.
Januar 1934
MIN BRODER:
Visse ændringer er indtruffet i dit liv på det seneste, og du
vokser gennem dine beslutninger, og dine beslutninger må du stå
fast ved. Du har forsøgt at tage disse beslutninger i lyset. Det er
hensigt, der tæller for os, lærerne på den indre side, selv om
hensigten ikke er korrekt erkendt af den fysiske hjernebevidsthed. Nu bevæger du dig ind i, hvad man kunne anse for en ny
inkarnation. På dette afgørende tidspunkt i dit liv vil jeg derfor
komme med en advarsel og nogle gode råd. Lev ikke så meget
i dig selv. Glem dig selv. Fortiden ligger bag dig. Fremtiden vil
blive skabt af dig selv i en mere sand betydning end nogensinde
tidligere. Der er ikke noget nu, men hvert kommende sekund
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betinger på samme tid fremtiden og udtrykker fortiden. Fortiden
arbejder sig ud gennem de selvsamme kvaliteter, du lægger for
dagen. Fremtiden sår frøene til yderligere godt eller ondt. For
dig har disse frø især deres oprindelse i tankelivet.
Gruppeenheden og gruppelivet påvirkes af tankeindholdet hos
de disciple, der udgør gruppen. Sørg for, at det, som du sender
ind i den almindelige strøm af tankekraft, er af betydning.
Fortsæt arbejdet med at rense tanken, men gør det ikke så meget
ved bestandigt at bekæmpe uønskede tanker som ved at sætte
dynamiske gode tanker i stedet for disse løse tanker, der er
resultatet af forkerte tankevaner. Forsøg derfor at være af vital
nytte for min gruppe ved at dyrke skønhed i din tanke. Læs
grundigt og bredt – noget du aldrig har gjort. Men læs med det
ene formål at tjene dit medmenneske gennem det, som er blevet
indvundet på denne måde.
Sørg for at dine venskaber er med mænd og med dine
meddisciple blandt mænd. Dit arbejde vil blive med mænd når
den lavere natur er bedre renset og lutret. Jeg skoler denne
discipelgruppe tilknyttet min ashram med henblik på tjeneste, og
de må fungere som en gruppe – både på de indre og de ydre
plan. Bevar dette i tankerne i alt, hvad du gør.
Jeg forsøger i år at give dig en fast meditationsform at følge,
og jeg inkluderer et mantra, som du kan bruge dagligt, eller når
du bliver overvældet af den selvmedlidenhed, der plager dig i
øjeblikket. Den vedlagte meditationsform kan du følge i resten
af året, hvorefter jeg igen vil tage sagen op med dig. Den skal
udføres hurtigt, med største opmærksomhed og en målrettet
fokusering ved brug af følgende sædtanker:
Første måned. . . . . . . Jeg tænker ingen tanke, jeg drømmer
ingen drøm, som kunne skade min
broder og derved dæmpe hans lys.
Anden måned. . . . . . Jeg ser min broder i lyset, og sammen med ham går jeg på vejen.
Tredje måned.. . . . . . Jeg siger intet ord, som kunne styre
andre menneskers tanker og derved
volde skade. Jeg skærmer min broder
mod ethvert skadeligt ord.
Fjerde måned.. . . . . . Jeg hører min broders tone, og jeg
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blander den med min egen.
Femte måned. . . . . . . Til min gruppe giver jeg alt, der er
opnået tidligere, min kærlighed og min
forståelse.
Sjette måned. . . . . . . Den visdom, der er min, den styrke
og kraft tilhører alle. Jeg må gøre den
dybere og i kærlighed bidrage til
helheden.
Min broder, afvis frem for alt enhver ukærlig tanke. Udryd
enhver kritisk handling og lær dig selv kærlighed til alle væsener
– ikke i teori, men i handling og sandhed. Jeg ønsker dig fred og
styrke til at gå vejen.
September 1934
MIN BRODER:
Du har foretaget mange ændringer i dit liv og dig selv og så
opmuntrende har resultatet været, at jeg ikke ønsker at ændre
noget af det, som jeg tidligere gav dig. Fortsæt meditationsarbejdet, men udvid dit tjenesteområde gennem din beredvillighed til
at erkende andres behov og derpå at give dem af dit overskud.
Opøv dig til at erkende behov i løbet af de kommende måneder.
Det vil hjælpe til at øge din okkulte sensitivitet og fordrive de
sidste rester af din gamle og dybt rodfæstede selvmedlidenhed.
Studér omhyggeligt det, som jeg tidligere gav dig, vie dig på ny
og orienter dig på ny til det indre og det ydre lys.
Et praktisk forslag vil jeg give med henblik på din stigende
evne til at udtrykke dig: Skriv mere. Korresponder mere med
andre, og sæt dine tanker og ideer på papir, for så vidt de kan
være til gavn for andre mennesker. Du har brug for et større
udtryksområde, og din åndelige dagbog kunne hjælpe dig meget,
hvis du hver dag ville stræbe efter at bruge den rigtigt. Jeg
tilskynder ikke til nedskrivning af usunde tanker og selvcentrerede ideer og stræben. Jeg tilskynder dig imidlertid til på skrift at
registrere de forbiflyvende ideer, den svagt sansede undervisning
og de intuitive ideer, der sendes til dig fra din sjæl, eller som
omgiver dig som en del af gruppeauraen. Tænk over dette og
arbejd mere med at øge din modtagelighed over for åndelige
ideer og med at udtrykke disse ideer i ord …
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Februar 1935
MIN BRODER:
Hvordan skal vi gøre kærlighedens udtryk dybere i dit liv?
Hvordan kan vi intensivere din sjæls aktivitet gennem din
personlighed? Er du tilfreds med den måde, hvorpå du har
»elsket alle væsener« i løbet af de sidste seks måneder, eller har
den side af dit liv været noget hæmmet?
Ved at elske andre mennesker i en sand og åndelig forstand og
ved at tjene dem (uanset hvem eller hvad de er) vil du finde dit
vigtigste og mest nærliggende mål. For dig er kærlighedens
frigørende kraft væsentlig, men det må være sjælens kærlighed
og ikke personlighedens kærlighed, der skal udtrykkes. Når din
personlighed gennemstrømmes af kærlighed, vil du lære den
betydningsfulde okkulte lektie, at de mennesker, som du foragter,
og de mennesker, som er fjendtligt indstillet over for dig, er, som
du er. Mellem dig og dem findes ingen ulighed, undtagen, måske
mere viden for din del og derfor større ansvar med hensyn til at
udtrykke sjælens kærlighed.
Du er stadig separatistisk, min broder, og din sjæls magnetiske kvalitet mangler stadig. Du »afviser« endnu okkult set visse
mennesker, og dit eget kritiske selvcentrerede sind forviser med
jævne mellemrum mange til dine antipatiers forgård. Når det er
tilfældet, modtager du uundgåeligt det fra dem, som du selv
giver, og derved fortsætter separatismens mur med at rejse sig
højere og højere.
Jeg taler altid åbent til min discipelgruppe. Derfor min kritik
af din holdning, og derfor min udtrykkelige erklæring til dig nu
om, at du ikke er kærlig nok. Du har for let til kritik, til selvforsvar og til selvhævdelse.
Men når jeg har sagt dette, må jeg være ligeså åben og
fortælle dig, at du har gjort reelle fremskridt. Du har stået stabilt
i adskillige år under pres og med vanskeligheder, og du er ikke
veget fra dit løfte til din sjæl. Det vil du heller ikke. For
adskillige år tilbage forpligtede du dig til at gå vejen. Dit løfte
blev bemærket og registreret. De, der overvåger, har erkendt, at
din beslutsomhed er så stærk som nogensinde, og din vilje til at
fortsætte er ligeså intens som i de første dage. Lad mig derfor
forsikre dig om, at det er livets tendens, der tæller. Dit livs
tendens er rettet mod lyset, og du vil træde ind i lyset en skønne
dag. Din opgave på dette tidspunkt er at foretage en intensiv
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renselse. Behovet for dette har du erkendt, og du har ønsket at
blive renset. Arbejdet går fremad.
Min broder, når jeg siger at du må være mere kærlig, så taler
jeg ikke om forvrænget kærlighed af emotionel art, men om den
rene uegennyttige kærlighed, der virker som en magnet på andre
sjæle, fordi det er en sjælskvalitet, der deles universelt. Det ved
du, at du mangler. Det, som tilstopper kanalerne og hindrer deres
frie strøm, er din sensitive selvhævdelse, som ser alle og enhver
i relation til dig selv og ikke er optaget af, hvad du som en
person kan betyde for dem. Tænk over disse ord for de rummer
nøglen til dine fremskridt. Jeg tager tid til at skrive til dig om
denne sag, for den er af yderste vigtighed i dit tilfælde. Din
tålmodige udholdenhed over for vanskeligheder, din alvorlige og
ivrige aspiration og din tjeneste for det arbejde, som jeg udfører,
bliver ofte nytteløst på grund af dit indre modsætningsforhold og
din ydre separatistiske indstilling til dem, du ikke kan lide og –
som konsekvens heraf – heller ikke kan lide dig.
Jeg bad dig tidligere om at øve dig selv i at »erkende
behovet«. Havde du gjort dette i løbet af de foregående måneder,
ville din vej have været lettere, og dit arbejde ville have været
meget forenklet. Enhver, som du møder, har et eller andet behov,
og der er mange, der er meget ulykkelige. Giv dem af dine store
ressourcer og kend dig selv som en sjæl. Du har modtaget megen
undervisning. Du går i nogen grad i lyset. Det gør de ikke. Det
er derfor dit ansvar at forstå og ikke deres. Arbejd derfor
ihærdigt på at opnå kærlighed til alle væsener og gør dig selv
rede til at tjene planen mere effektivt og dine gruppebrødre mere
forstående. Mit hjerte når dig, broder fra gammel tid, for jeg
kender det problem, som du står overfor, men jeg kender også
din styrke og dit mod. Det vil lykkes for dig en dag.
Hold kontakt med W.D.B. og tal dine problemer igennem
med ham. Han kan og vil hjælpe dig ud fra sin egen erfaring, og
du kan også give ham meget. Jeg havde i sinde at ændre din
meditation, men føler ved nærmere eftertanke, at den stadig kan
give dig meget … Min broder, må styrken og lyset fra din sjæl
inspirere dig, og må den dybe kærlighed, som er din sjæls arv,
strømme gennem dig. Skulle du i løbet af de kommende måneder
have brug for min tanke og hjælp, så har du min tilladelse til at
komme mig nærmere, som du gør ved tiden for hver fuldmåne.
Jeg kan forlade mig på, at du ikke uden grund kalder mig væk
fra mit arbejde.
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September 1935
MIN BRODER:
Jeg spørger mig til tider om, hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig,
eller hvilke ord jeg kan sige, som vil sætte dig i stand til at bryde
gennem de begrænsninger, der omgiver dig. Der er et mål af
frihed muligt for dig på dette tidspunkt, som vil markere denne
inkarnations højdepunkt, men endnu er du ikke nået frem til det.
Hvis jeg fortæller dig, at du kun har gjort ringe fremskridt i de
sidste måneder, vil du tabe modet, og det ønsker jeg ikke. Hvis
jeg fortæller dig, at din selvinteresse er forstærket på det seneste,
vil du måske ikke tro mig, og i hvert tilfælde vil du blive urolig.
Der er ikke den ringeste tvivl om din oprigtighed. Jeg har
ligeledes tiltro til din endelige succes og er ligeså overbevist om
din nuværende statiske stilstand. Hvad kan jeg da sige, min
broder? Hvad kan jeg gøre for at nedbryde denne gamle og
begrænsende rytme?
En ting, jeg føler, det er nødvendigt at påpege, er, at du og
L.T.S-K. – hver på jeres egen måde – holder gruppen tilbage.
Jeres meddisciple kan ikke komme videre som en gruppe, før i
begge har øget jeres vibration. Jeres nuværende vibration er
lavere og langsommere end deres. Problemet ville ikke blive løst
ved, at I forlader gruppen eller trækker jer tilbage. I er en
integreret del af gruppen på de indre plan, og dette forbliver en
esoterisk kendsgerning.
Vil I venligst på ny studere min sidste instruktion til jer og
tænke over den med fornyet interesse. Bemærk igen, hvad jeg
fortalte jer – som en opmuntring – om jeres livs tendens, og tab
ikke modet på grund af min nuværende åbenhed. Se bort fra jer
selv og søg frigørelse ved at tjene andre og elske alle mennesker.
Der er dem, som du ikke elsker. Før du elsker dem, som en sjæl
bør elske, vil du ikke vandre frigørelsens vej. Der er had i dit
hjerte og en følelse af stærk modvilje over for nogen, du kender,
og som er nær på dig i denne inkarnation. Udryd dette had og
prøv at give kærlighed og vis forståelse. Heri ligger dit problem.
Gør dig fri af had og selvmedlidenhed, og du vil springe fremad
på vejen.
Jeg står ved din side, min ven fra gammel tid. Jeg ved og – tro
mig – jeg forstår. Jeg ser din styrke, og jeg kender din svaghed.
I betragtning af verdens nød og under indflydelse af
menneskehedens skæbnetime må du gribe fat om dit problem.
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Lær at give kærlighed og at forstå og træd således ind i lyset.
Marts 1936
MIN VEN FRA GAMMEL TID:
For det er du og har været, og jeg har tillid til, at du vil vedblive
at være det. Jeg siger dette for at styrke og opmuntre dig. Du har
gjort en reel indsats og fremskridt har været resultatet i de sidste
måneder. I dag går du ikke hele tiden i selvmedlidenhedens og
selvinteressens mørke. Du er mere fri af fortidens tankeformer.
Jeg kan se dig og nå din aura med større lethed og med et ikke for
stort vibrationschok.
Glem ikke, nogen af jer, at for seniordisciplene på vejen (og
en sådan er jeg) er det ligeså relativt ubehageligt, set fra en
vibrationssynsvinkel, at kontakte jer eller tilbringe nogen tid
inden for jeres aura, som det ville være for jer at træde ind i en
persons urene og smudsige hjem og omgivelser. Disciplene har
let ved at glemme dette. Vejen for os alle er offerets vej. Din
aura er meget klarere, og hindringerne for kontakt er tyve
procent mindre. For dette kan og vil jeg rose dig, og idet jeg
roser dig, vil jeg tilskynde dig til at fortsætte arbejdet med
renselse. Jeg beder om dette af hensyn til din egen sjæl og dine
meddisciple. Der er et reelt behov for, at denne gruppe arbejder
som en gruppe … men det vil først blive muligt når enhed i
formål, stadighed i rytme og renhed i den forenede aura er
opnået. Sørg for, min ven, at du vedblivende gør din del.
Det eneste jeg har i sinde i dag er at sige disse rosende ord og
give dig visse ord og læresætninger, som du må meditere på,
indtil jeg igen træder i forbindelse med dig. Jeg håber på, at jeg
efter maj fuldmånen (Wesakfesten) vil kunne ændre dit arbejde,
så du kan begynde med den næste meditation. Det vil afhænge
af, hvor fyldestgørende din forberedelse op til maj fuldmånen
har været. Det vil også afhænge af, om du og L.T.S-K. kan
frigøre jer fra blændværk – du fra det personlige selvs
blændværk, og han fra sine egne tankeformers. De ord og
læresætninger, jeg har valgt som tema for din meditation, er som
følger:
Første måned. . . . Frihed. Jeg står på bjergets top og indånder den luft, hvoraf Guds sønner skal
leve.
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Anden måned. . . Ubundethed. Jeg søger at elske og med
min kærlighed at leve. Jeg søger ikke
kærlighed for mit eget lille selv.
Tredje måned.. . . Renselse. Lad guddommelighedens
flammer brænde alle slagger bort. Lad det
rene guld komme til syne. Giv mig guldet
fra den levende kærlighed at strø ud over
menneskesønnerne.
Fjerde måned.. . . Lys. Ind i lyset fra den strålende nærvæ
relse af selvet går jeg og slutter mig til
alle sjæle i tjeneste.
Femte måned. . . . Tjeneste. Jeg betræder den oplyste vej
ind i menneskenes hjerter. Jeg tjener min
broder og hans behov. De, som jeg, det
lille selv, ikke elsker, tjener jeg med
glæde, fordi jeg elsker at tjene.
Sjette måned. . . . Frigørelse. Intet holder mig nu, undtagen de kærlighedens bånd, der binder mig
til min egen sjæl.
September 1936
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Glem ikke, at det ikke kun er dette gruppearbejde og den
kendsgerning, at du blev valgt til at arbejde i min discipelgruppe,
som forklarer det, der er sket. Der er en karmisk forbindelse med
mig, som varer ved og holder. Jeg siger ikke mere.
Den ros, som jeg gav dig i min sidste instruktion, står stadig
ved magt. Jeg vil ikke bruge mere tid på dette spørgsmål. Du har
evnen til at gå fremad, uanset om du bliver rost eller ikke, og
uanset om din indsats lykkes eller ikke. Der er imidlertid noget,
jeg må sige til dig i dag og det kan udtrykkes i enkle ord: Du har
brug for et mere følelsesbetonet udtryk. Der er en så intens
fokusering på dig selv, som resultat af en lang åndelig kamp –
med dig selv og med omstændighederne – at indestængte kræfter
er hobet op i personligheden og må finde frigørelse. Hvordan
skal denne frigørelse realiseres? Hvad kan du gøre, som vil
forstærke dit ydre udtryk og således opløse den personlige
anspændelse?
Jeg har tænkt over det på dine vegne, min broder. Du har
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sejret i din kamp og er langt friere fra dine lavere tilbøjeligheder
end nogensinde før. Men du står nu som en træt og
desillusioneret soldat, der spekulerer over om det har været det
hele værd. Du føler til tider, at du ikke kan mere. Du er stadig en
soldat, stadig forpligtet til at kæmpe, stadig ikke afskrækket,
men alle dine kræfter er fokuseret i det indre. Livets tidevand og
energiernes spil – set ud fra discipelskabets vej – er dæmmet op
i dit indre. Det er i realiteten en form for statisk
personlighedsblændværk. Den personlige krise og problemerne
tårner sig for højt op. Du ser ikke tingene i deres rette
perspektiv.
Jeg har besluttet at frigørelsens vej for dig vil komme ved
hver dag at føre en dagbog, som vil manifestere visse frigørende
kræfter, og den kan – hvis den føres samvittighedsfuldt og ærligt
– bringe dig meget og i sidste instans give dine meddisciple
noget smukt og glædesfyldt. Jeg er ikke fantasifuld eller
urimeligt lysseende, ej heller beder jeg dig om at påtage dig
noget, som vil føre dig dybere ned i nytteløshedens maya. Jeg
foreslår noget, som vil fylde hele dit liv med livskraft og udtryk
og gøre dig strålende.
Skriv hver aften i din dagbog ud fra fire synsvinkler. Skriv i
den med moden omtanke og vær besluttet på at finde noget, som
har relation til hver enkelt synsvinkel. Dette vil udvikle en stadig
agtpågivenhed over for dit daglige liv, en vital opmærksomhed
over for livet, som det leves omkring dig, og en reflekterende
daglig meditativ indstilling, som må træde i stedet for den
forlængede faste morgenmeditation. De fire synsvinkler der må
behandles og udtrykkes i din dagbog er som følger:
1. Hvilke anskuelser, tanker og ord, som udtrykker skønhed,
mødte jeg i dag? Skriv disse ned og noter også din reaktion
på dem, idet du genkalder dig dem – en solnedgang med
strålende farver; et ansigt eller et udtryk, som bragte en god
erindring frem; en sætning i en bog, som oplyste dit sind.
Skriv det hele ned for at dele det med dine meddisciple. Skriv
for eksempel den sætning ned, som tiltrak din
opmærksomhed eller det talte ord, som bragte dig lys. Gå
hver dag på jagt efter skønhed og skriv det ned.
2. Hvilken tjeneste ydede jeg, ud over det, som jeg havde pligt
til? Hvilke tjenester bemærkede jeg, at andre mennesker
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ydede? Skriv ned, hvad du ser dine medmennesker gøre hver
dag, som anslår en tone af uselvisk tjeneste, og lær derved det
menneskelige væsens vidunder. Læg mærke til dine
reaktioner på det, du registrerer.
3. Hvilken farve eller farver dominerede overvejende mit liv i
dag? På det fysiske plan – et solskinsglimt, det grå fra en
regnvejrsdag, den blå himmel, farveorgiet i en blomsterhave
eller i en butik. På det astrale plan – hengivenhedens og den
venlige følelses rosa, det blå fra en inspirerende kontakt, det
fysiske velværes gyldne farve, det samspil af farver, som din
emotionelle natur kan trænes op til at genkende?
4. Hvilke dramatiske hændelser kom jeg ud for i dag i mit eget
liv eller i andres liv? Søg efter dramaet under en persons
glansløse ydre, i hændelser i det daglige liv, som du ser det
omkring dig. Se det overalt – livets drama, som det leves af
dig, af dem du omgås, og også som det leves af verdens
nationer. Fremkald og kultiver sansen for dramaets iboende
skønhed, og noter erkendelsen af det i din dagbog. Noter også
det, der må læres, når du betragter og studerer disse
hændelser.
Denne dagbog vil gøre det klart for dig, hvad du mangler. Den
vil skole dig i de objektive og subjektive erkendelser, som er
nødvendige. Den vil løfte dig ud af dig selv og vil give dig
åbenbaring og glæde og en bredere horisont. Tænk over disse
ord: skønhed, farve, tjeneste, ydre relationer, indre forbindelser.
Jeg giver dig ikke mere end dette nu, undtagen min velsignelse.
Februar 1937
MIN BRODER:
Du er ved at vågne op til virkeligheden. Du er ved at nå frem til
en mere sand bedømmelse af dig selv, og din personligheds skal
går hurtigt i opløsning. Er det ikke sandt? Frigørelsens vej går
imidlertid ikke gennem ydre aktiviteter og såkaldte nye
tilpasninger eller genoptagelse af tidligere aktiviteter, men
gennem en afbalanceret holdning i sindet, som (sensitiv over for
sjælens og menneskehedens kalden, som den høres på sjælens
plan) automatisk og uden pres fremkalder de nødvendige
ændringer i livet på det fysiske plan.
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Læg særlig mærke til disse ord, idet du ellers vil påtage dig
ansvar eller gribe til handlinger, som er baseret på det lavere
konkrete sinds ræsonnement og ikke på de enkle impulser, som
er sjælens adelsmærke.
En ting vil jeg opmuntre dig til: Før flittigt din dagbog, som
jeg hentydede til i min sidste instruktion. Jeg ændrer ikke dit
arbejde lige nu. Jeg ønsker kun at understrege de fire punkter,
som du skal tage op i din dagbog. Før dagbogen yderst
detaljeret. Ikke blot vil den opøve dig til erkendelse af det
åndelige livs essentielle ting, men vil også give dem udtryk i ord.
Det vil give dig megen frigørelse. Ellers, min broder, gå fremad
på din vej i endnu nogle måneder og opnå en stadig større
frigørelse. Det, som jeg har fortalt dig nu, omend kortfattet, er
vigtigt. Tænk over det.
November 1937
MIN BRODER:
Jeg skriver til dig i dag for at opfordre dig til udvidet tjeneste.
Du er nu mere rede til at tjene end på noget andet tidspunkt i dit
liv. Jeg tror, at jeg i sandhed kan sige, at du (for første gang i dit
liv siden du inkarnerede) kan give dine medmennesker noget,
som vil åbne en dør for dem. Din astrale renselse er gået hurtigt
fremad. Det fremgår af din dagbog. Det at føre dagbog tjener og
bør fortsat tjene et meget nyttigt formål. Fortsæt derfor med det
igennem det kommende år, for det vil hjælpe til at stabilisere det
i dig, som vi har kæmpet for at bringe frem og udvikle igennem
mange vanskelige år. Jeg tror, at du selv vil have erkendt
visdommen i mit forslag, og gennem din åndelige dagbog vil dit
livs sande »farve« og kvalitet komme markant til syne.
Glem imidlertid ikke, at formålet med al den skoling, som jeg
har givet dig og alle mine disciple, er at frembringe en større
evne til at tjene. Jeg vil gerne se dig udføre en bestemt
tjenestegerning i relation til dine medmennesker … jeg hentyder
til den tjeneste, som en discipel yder, når han nærmer sig ethvert
menneske som en sjæl.
Denne art tjeneste kræver erkendelse af ens egen kapacitet,
intensivering af evnen til at elske sine medmennesker, evnen til
at drage andre til sig med bøn – udtalt eller antydet – om åndelig
hjælp, og derefter evnen til at arbejde med den pågældende og
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give ham den rette hjælp på den rette måde. Dette indebærer igen
en indre eftertanke om kvaliteten og behovet hos den, der skal
tjenes. Denne subjektive proces må gå forud for alt ydre arbejde.
På styrken og vedholdenheden heraf beror det om forsøget med
at hjælpe vil lykkes. Denne proces med indre reflekterende
eftertanke udelades ofte på grund af entusiasme og selvtillid. Når
indre eftertanke imidlertid har fundet sted og den tjenende står
rede til at hjælpe, da kan han have tillid til, at den, der har behov
for hjælp, og omstændighederne vil antyde det næste skridt for
ham. Jeg ser gerne at du reflekterer dybt over dette, og jeg ser
gerne, at du begynder – på en ny og anderledes måde – at stræbe
efter at bringe lys til det enkelte menneske med ren uegennyttig
uselviskhed. Jeg ønsker, at du anvender din skelneevne og
arbejder med rent motiv, idet du bestræber dig på at udelukke
alle personlighedens reaktioner, for det er på personlighedens
klippe, at mange velmenende tjenere lader deres arbejde lide
skibbrud.
Man kan nu stole på dig. Med dette i tankerne beder jeg dig
indtrængende om at gå fremad. Kun endnu et forslag vil jeg
komme med. Hold dig selv helt ude af billedet, og lad dine
private forhold, dine personlige sympatier og antipatier helt ude
af betragtning. Lad dette arbejde med enkelte mennesker og
denne del af din tjeneste for menneskeheden og mig være helt
adskilt fra dit personlighedsliv, tillad ingen forbindelse … Du
træder ind i en periode med frugtbar tjeneste – hvis du vælger
det.
Lad os nu se på strålerne for din trefoldige personlighed.
Gennem den rette forståelse vil der komme megen oplysning på
tjenestens vej. Din sjælsstråle er, som du ved anden stråle for
kærlighed-visdom, og din personlighedsstråle er strålen for vilje
eller magt. Men dit astrologiske tegn har været en af
hovedfaktorerne med hensyn til dit problem i livet. Dette har
imidlertid været en forklædt velsignelse, for de problemer, som
det har bragt med sig og de vanskeligheder, som du har mødt i
Tyrens tegn, kvalificerer dig til Skorpionens erfaring i dit næste
liv – den største erfaring på vejen.
Dit mentale legeme er på fjerde stråle. Deraf kommer
konflikten og derfor på samme tid den dybtliggende kærlighed
til harmoni. Disse to har bekriget hinanden i dit liv. Jeg ønsker,
at du lægger mærke til dette. Det er muligt at elske harmoni så
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højt, at du vil kæmpe for at opnå den. På den måde træder du ind
i en verden af blændværk, som det er vanskeligt at undslippe
igen. Dine fjerde stråle attributter forbinder dig tæt med flere af
dine meddisciple. Jeg vil foreslå, at du drager fordel af denne
relation ved en intensivering af denne forbindelse.
Dit astrale legeme er på sjette stråle, og det forstærker dine
Taurustendenser, for ligesom Tyren buldrer fremad og kun ser
det, som ligger lige forude, således gør fanatikeren på sjette
stråle det også. Når denne specielle evne anvendes på tjenestens
vej, kan der gøres store fremskridt. Heri ligger et vink for dig.
Dit fysiske legeme er på tredje stråle, men så stærk er din
personlighedsstråle, som er første stråle (for du er en integreret
personlighed), at den farver naturen, typen og kvaliteten af dit
fysiske legeme, som helt bestemt ikke fremstår som en tredje
stråle type. Dine stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Første stråle for vilje eller magt.
3. Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed eller
idealisme.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

April 1938
MIN BRODER OG MIN VEN:
Jeg har i nogen tid iagttaget dig med bekymring, ikke som følge
af nogen fejl fra din side, men som følge af et meget vellykket
resultat af din åndelige bestræbelse. Det lyder paradoksalt, gør
det ikke? Men succes kan til tider købes for dyrt, og en særlig
indsats, der fører til succes, og som efterlader personligheden i
en tilstand af fuldstændig udmattelse, må i sig selv anses som et
problem, der kræver en løsning og – i dit tilfælde – en hurtig
løsning.
Så gennemgribende har din beslutning været for at rense og
lutre din lavere natur, at du har slidt dig selv op i processen. Så
stærk har din indre opmærksomhed på opfordringen fra din sjæl
været, at din »normale ydre-verden hørelse« (som den esoterisk
kaldes) er blevet svækket. Så gennemgribende har din beslutning
været for at nå den gode vej, at alle kræfter i din natur er blevet
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brugt i arbejdet med nyorientering, at når opgaven nu er udført,
vil det se ud, som om der tilsyneladende (jeg vil bede dig om at
bemærke ordet »tilsyneladende«) intet er tilbage i dig til tjeneste
og til at give udtryk for resultaterne af din fuldbyrdede indsats
eller til at udtrykke den glæde og fred, som er sjælens natur, og
som har værdi for andre.
I en fysisk rekonvalesens, når patienten har vundet slaget,
men endnu er for syg til at vide det, kommer den vanskelige tid,
hvori der intet ønske er om at vende tilbage til livet, ingen kraft
til eksistens eller til at fungere og ingen evne til at være andet
end passiv og uinteresseret. Ingen kapacitet er tilbage undtagen
(med bistand fra en eller anden udefra kommende hjælp) at
holde den skanse, der er vundet, og noget håbløst at håbe, at den
tid vil komme, hvor man vil føle anderledes. Dette er stort set en
beskrivelse af dig lige nu. Mit problem er hvordan jeg skal
hjælpe dig tilbage til en lykkelig betydningsfuld levevis, min
broder. Næsten alt, hvad jeg kan sige på dette stadium, vil kun
finde lyttende og villige, men uforstående ører. Hvis jeg ville
rose dig for betydningsfuldt arbejde, ville du ikke tage dig af det.
Men min ven, du har renset ud. Du har udkæmpet en god kamp.
Du er gået gennem renselsens vande og har nået den anden side.
Du har stået fast og holdt det vundne område, selvom du ikke er
klar over det. Men så stor er din fysiske træthed, at du ikke ser
det indvundne. Du bekymrer dig hverken om fremtiden eller
fortiden. Livet har været hårdt og dine problemer store. Alt,
hvad der var i dig, er brugt op i konfrontation med livet og med
problemerne i begyndelsen. Du tror somme tider, at der intet er
tilbage at føle med, og at du til andre tider føler for meget. Du
føler, at der intet er i dig til at gå fremad med, til at møde
fremtiden med – ingen glæde, optimisme og intet håb for reel
forbedring af forholdene. Alligevel fortsætter du. Du er stadig
ung og livet kan rumme meget for dig, hvis du håndterer det,
som det skal håndteres.
Hvad skal jeg foreslå til din hjælp? Først og fremmest vil jeg
bede dig om at ophøre med alt det esoteriske og åndelige
arbejde, som du nu udfører – al personlig meditation og
refleksion og også det at føre en dagbog, og (dette vil overraske
dig) jeg vil bede dig om at være en af de første i min gruppe af
disciple, som skal begynde definitivt at behandle problemet om
verdens blændværk. Vil du udgøre en lille kim af aktivt liv,
hvorfra et større arbejde kan udvikles? Jeg vil bede dig om at
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forbinde dig klart og bevidst med visse af mine disciple, hvis
navne jeg vil give dig, og som er seniordisciple i forhold til dig.
Deres opgave vil bestå i en forenet bestræbelse på at styrke og
hjælpe de i gruppen, som er beskæftiget med kollektiv
verdenstjeneste. Søg hver morgen på et passende tidspunkt at
kontakte dem – som enkeltindivider og kollektivt – og træk på
deres styrke indtil din egen styrke er vendt tilbage i et vist
omfang. For nogle uger siden prøvede flere af dem at nå og at
hjælpe dig under mine instruktioner. Nu vil jeg bede dig om at
søge at nå dem, ikke fordi du ønsker hjælp for dig selv, men
fordi du har brug for styrke på dette tidspunkt til at løfte den
opgave, som jeg giver dig … Lad deres styrke og kærlighed
strømme igennem dig for at styrke dig. Lad lysets og
kærlighedens kræfter udføre deres genoprettende arbejde i dig
og forvent resultater …
Et praktisk forslag vil jeg give dig: Når den rette mulighed
melder sig, søg da fysisk aktivitet et andet sted end der, hvor du
nu befinder dig. En ændring af omgivelser med nye ansigter, nye
forhold vil virkelig gavne dig og bør findes. Søg denne
mulighed og grib den, når den opstår.
En afsluttende bemærkning: Det er konflikten mellem
modsætningernes par som fremkalder verdens blændværk. Det
er opløsningen af disse modsætninger gennem virksomheden af
et fjerde stråle sind som, når det er forenet med andre, der
arbejder i disse baner, kan bidrage med spredningen af
blændværk. Det er til denne opgave, jeg og din sjæl nu opfordrer
dig. Lev over følelsens verden og fordi du har følt og lidt så
meget, arbejd nu i sindets verden. Lev på mentalplanet i sjælens
og sindets riger.
Som afslutning vil jeg som hjælp tilføje følgende information:
1. Din sjæls energi (anden stråle energi) har udtrykt sig gennem
det astrale legeme. Du har været og er Arjuna.
2. Personlighedens kraft har været vendt hen imod og arbejder
gennem det fysiske legeme.
Januar 1939
MIN BRODER:
Hvis du vil studere dine sidste instruktioner i lyset af de
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hændelser og ændringer – som jeg havde antydet og forudset –
så vil du se, hvor korrekt mine kommentarer var om, at du i
virkeligheden var kommet igennem dit livs store kamp, og at din
personlige konflikt og dine individuelle og kulminerende
»krisepunkter« i dette liv var blevet overvundet og nu lå bag dig.
Du er nu fri til tjeneste, og den tilsigtede tjeneste er kommet til
dig. Døren til denne tjeneste står vidt åben, og du er nu rede til
det mål af personlig lykke, som vil have en tendens til at gøre
din tjeneste mere virkningsfuld, idet du nu er befriet fra det
personlige livs frustrationer og det pres, som i så lang tid har
blokeret din sjæls udtryk. Heri ligger din gunstige lejlighed, din
sikkerhed og dit ansvar.
Den tjeneste, som du er blevet kaldet til, er vanskelig, men du
vil arbejde sammen med nogle af dine meddisciple, og når det er
tilfældet, er der øget styrke og mere end tilstrækkelig
kompensation for enhver form for anspændelse og vanskelighed.
Så nu, min broder, i denne time med belastende spænding i
verden og forvirrende problemer, lad lyset fra din sjæl lede og
kærligheden fra din sjæl betinge holdninger, styre handlemåde
og frigøre den kraft i dit tjenesteområde, som vil bringe de
ønskede resultater …
Jeg har kun lidt at sige til dig på dette tidspunkt. Der er intet
specielt arbejde, som jeg vil anvise dig, ud over at indprente dig
nødvendigheden af hver dag at opnå en meget stabil og sanset
samordning. Hvis du udfører dette hver morgen med kraft og
klarhed, så kan du effektivt håndtere alt det, som du skal gøre,
og arbejde med lethed og glæde. Der er så meget for dig at gøre
i forbindelse med dine ændrede forhold og så mange
tilpasninger, som skal gøres i relation til andre mennesker, og så
mange problemer, som udspringer af dine ledende funktioner,
tidspresset og arbejdets nødvendighed, så hvis du vil udføre dit
meditationsarbejde, samt det andet arbejde, som allerede er
blevet dig anvist, vil jeg ikke bede om mere. Jeg vil imidlertid
understrege nødvendigheden af at være opmærksom på
tidspunktet for fuldmåne og at nedskrive alle reaktioner, der
opstår. Det vil sætte dig i stand til, nu hvor du har passeret din
værste krise i livet, at gøre status over situationen, at lade
fortiden bag dig og at gå fremad ind til nyt liv med en
fornemmelse af frihed og med den rette påskønnelse af de
opnåede resultater.
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Juli 1939
MIN BRODER:
Livets disciplin har bragt dig langt frem på din vej i denne
inkarnation, og tjenestens dør står, som du ved, åben. Gå ind
opfyldt af glæde, for det er en kvalitet, som du har brug for at
udtrykke. Kun en ting skulle optage din opmærksomhed på dette
tidspunkt, og det er at undgå det ensidige optagethedens
blændværk. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Den
discipel som har en første stråle personlighed er tilbøjelig til at
være overdrevent ensidig i sin tjeneste eller i sin specielle
tankeretning og aktivitet, eller også er han helt optaget af et eller
andet enkelt menneske eller en gruppe af mennesker. Denne
dynamiske og intense optagethed kan hyppigt hindre en
udvidelse af bevidstheden og udvikling af den altomfattende
holdning, som er essentiel før nogen af de store indvielser kan
tages. Jeg ønsker at se dette blændværk reduceret i dig.
Disciplens dobbelte liv er aldrig let for et menneske, hvis
personlighed i grunden er på linjen for styret magt og fokuseret
vilje. Det må du altid have for øje, for ofte bliver denne styrede
magt ikke tilstrækkeligt fordelt, og ubetydelige eller nære mål
kan ses for tæt på. Selve intensiteten af den fokuserede energi
kan ødelægge det, der bygges, søges eller elskes.
Det, der kan forebygge dette i dit tilfælde, vil være den
vedvarende brug af din sjæls lys og kærlighed med stigende
intensitet. Vær ikke bange, min broder, for at gå mere ud af dig
selv og være mere bevidst altomfattende, for derved vil du
sammensmelte og forene både sjæl og legeme og på den måde
afbalancere dine kvaliteter og forøge din brugbarhed (og også
vor) i tjeneste for menneskeheden. Det kan synes som en
besynderlig form for blændværk, ikke sandt? men hvis du vil
studere dig selv og dine omgivelser grundigt, så vil du opdage
det rigtige i mit ræsonnement og mit argument.
Enhver sjæl må lære at blive »det drejende hjul« eller den
»bevægende lotus«, som forbinder sig med liv i alle retninger og
stråler ud fra et fokuseret center, og dette er et resultat af den rette
fordybelse i planen. Glem ikke, at blændværk blot er en
forvrængning og en fejlagtig genspejling af sandheden.
Januar 1940
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MIN BRODER:
Det, som jeg vil fortælle dig, fremgår af dine tidligere
instruktioner. Jeg spørger mig, hvor meget du har læst og tænkt
over de ideer, som formidles gennem dem? Du kan få den tanke,
at efter al sandsynlighed ved jeg det, og derfor er mit spørgsmål
overflødigt. Disciple må lære, at i den intense fordybelse i vort
arbejde har de, der tjener menneskeheden, hverken ønsker eller
intentioner om at studere detaljer i en discipels liv eller at blande
sig i hans egne personlige forhold. Alt, hvad vi er interesseret i,
er at konstatere væksten af det indre lys og kvaliteten af hans
tjeneste. Vi ser på begge disse faktorer, som de fremtræder i
virkeligheden på det fysiske plan. Jeg vil minde dig om, at som
enkelte mennesker eller som aktive personligheder (hvilket af
dem er det, mine brødre?) »undgår I okkult min
opmærksomhed«, for jeg arbejder udelukkende med jer på
sjælsplan og på planet for mental oplysning. Hos dig, min
broder, er det indre lys i sandhed intenst, men det stråler ikke.
Det skinner i dit væsens centrum og med en sådan intensitet, at
det næsten gør dig blind. Kan du, når du tænker over mine ord,
forestille dig virkningen af denne tilstand? Et lys, der skinner i en
tæt lukket lanterne, kan tjene til at oplyse de indre vægge af
lanternen, men til hvilken nytte er det for dens besidder eller
andre? Denne lignelse er mangelfuld – som alle lignelser er –
men den vil tjene som et billede, der kan anskueliggøre denne
instruktions tema for dig.
Du har et intenst indre lys og et, der udstråler fra
kundskabsbladene i den egoiske lotus – symbolsk set. Du har
megen viden og megen intelligent forståelse eller teori. Noget af
den har du anvendt. Det meste har du ikke gjort brug af. Dette
indre lys eller viden tjener ikke til at åbenbare dit væsens indre
sider for dig – de aspekter af formnaturen, som vi i deres
samlede virkning kalder personligheden. Du er bevidst om dit
lavere selv, om dine begrænsninger, om din begærnatur, om dine
stemninger og reaktioner, om dine frustrationer, vanskeligheder
og desillusioner. Du ved, hvad du gerne vil være, men hvad, du
udtrykker, optager din opmærksomhed grænsende til inerti.
I min sidste instruktion til dig refererede jeg til »det ensidige
optagethedens blændværk«, som indhyllede dig, omgav dig og
betingede dig. Dette blændværk eksisterer stadig og er om
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muligt endnu stærkere. Det betyder en intens uundgåelig (fra din
synsvinkel) optagethed af dig selv og det, som angår dig, af det
du synes om, af hvordan du føler fysisk og emotionelt, af din
reaktion over for mennesker og omgivelser og optagethed af det
daglige livs materielle aspekter – penge, helbred, omgivelser og
menneskers personligheder. Denne tilstand er nu så tilspidset, at
du hvirvler rundt i dit daglige liv og intet ser af virkeligheden,
som du bør se den, intet hører andet end ekkoet af dine egne
tanker og, min broder, du får ingen virkelig glæde eller
fornøjelse ud af tjenestelivet.
Jeg ønsker ikke at tage modet fra dig, for selv din modløshed
er en optagethed, som du vel kan være foruden. Jeg søger at løfte
dig ud af den sump, som du sidder fast i (eller skulle jeg sige
kæmper i? Disse finesser ved det engelske sprog giver mig
stadig problemer) og at sende dig videre på din vej og glædes
derved. Er det nogen nytte til for mig at pointere, at i lyset af
verdens smerte har du kun lidt at beklage dig over. I betragtning
af verdens sorg rummer dit liv intet, der kan sammenlignes.
Sammenlignet med kvinder og små børns elendighed og
mennesker i de fleste lande har dit liv kun lidt, der kan volde
bekymring? Du er omgivet af mennesker, som drager omsorg for
din sikkerhed. Du har meddisciple, som er dine venner, og som
ikke bliver revet væk af krigens grusomme påvirkninger. Du har
en livsopgave, hvori du kan tjene os og menneskeheden. Du har
ingen mangel på livets nødvendigheder og kender ikke
betydningen af kulde og sult eller af en fremtid, som ikke rummer
andet end flere kvaler. Du pines ikke af smerte, ej heller er du
tvunget til at se på andres smerte.
Så hvad er årsagen til din tilstand? Hvad er grunden til din
malaise (som latinerne kalder det)? Hvad er årsag til din følelse
af fysisk ildebefindende og til den dysterhed og depression, med
hvilken du møder verden? Kun blændværket om den ensidige
optagethed – en intens optagethed af dig selv. Hvis jeg kaldte
denne tilstand for »selvmedlidenhed«, ville du så acceptere det
og bruge dit intelligente sind til at ræsonnere dig selv ud af dit
dødvande?
Disciple må lære skelneevne i brugen af de redskaber, som de
må anvende til at frigøre sig for begrænsninger og svagheder.
Der er for mange klicheer om »at kalde på sjælen« eller lignende
udtryk. Det er alligevel ikke sjælen, som kaldes ind. For dig vil
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brugen af de mentale processer (som du besidder i fuldt mål til
dit behov) afklare sagen. Tænk årsagerne til din følelse af
frustration og blokering igennem – både materielt og åndeligt.
Bestem for dig selv arten af dine beklagelser over livet og
sammenlign dem med dine modsvarende kilder til tilfredshed.
Opøv en sans for de relative værdier og sammenlign dit liv og
dets udtryksmuligheder, din evne til at sørge for livets tre
nødvendigheder (tag over hovedet, mad og varme) og dine
omgivende betingelser med dem, som i vor tid utallige millioner
står overfor, og i hvilke og gennem hvilke de må sejre. Hvor
findes din sejr, min broder? Indvielse er en proces med trindelte
sejre, og jeg prøver at hjælpe dig frem gennem denne proces.
Når jeg har sagt dette, så lad mig på samme tid minde dig om,
at enhver depressiv reaktion, som mine ord fremkalder, blot vil
bevise omfanget af min sandfærdige fremstilling.
Til din trøst vil jeg påpege, at var du ikke i stand til at sejre,
så var du ikke på vejen for accepteret discipelskab, og var du
ikke et menneske i kontakt med sin egen sjæl, så ville jeg ikke
tage mig tid eller gøre mig den ulejlighed at hjælpe dig og se dig
kæmpe med dit problem.
Jeg, din mester, tror på dig og din evne til at nedbryde
blændværk om den ensidige optagethed. Jeg har tillid til, at
uanset hvor hård kampen bliver, vil du holde ud indtil den
triumferende afslutning.
Din isolerede første stråle personlighed på dens relativt høje
stadium af integration udøver i øjeblikket for megen kontrol.
Den må nu beherskes af sjælen, hvis natur er kærlighed.
Kundskab har du. Du behøver mere kærlighed. Når jeg siger
»kærlighed«, refererer jeg til sjælskærlighed og ikke til
hengivenhed, emotion eller sentimentalitet. Jeg taler om den
ubundne dybe kærlighed, som kan strømme gennem
personligheden og frigøre den fra et begrænset udtryk og på
samme tid stråle ud til omgivelserne.
Hvordan frigøre din sjæls kærlighedsaspekt? Dette er dit
største problem lige nu. Gennem meditation og visse praktiske
forholdsregler. De sidstnævnte må du selv finde frem til.
Mesteren kan vise dig målet, antyde hindringerne og foreslå
løsninger. Disse tre betingelser har jeg opfyldt. Disciplen
analyserer situationen og anvender derpå de metoder, som
forekommer ham at være lovende og rigtigt antydet.
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Jeg foreslår dig derfor, at du nøje befatter dig med grunden til
din optagethed af det lille selv og finder baggrunden hertil. Det
er ikke accepten af mine udtalelser, som fordres. Det er en
mental aktivitet, som du alene gennemfører, der vil sætte dig i
stand til at erkende sandheden i det, som jeg har hentydet til, og
få dig til at tage de nødvendige skridt. Når du har tænkt tingene
igennem, kæmp da ikke med den erkendte tilstand, men anvend
i dit liv den modsatte kvalitet med beslutsomhed og
udholdenhed. Selvmedlidenhed må give plads for medfølende
interesse for andre – dem, der er i dit hjem, dine
forretningsrelationer og alle, som du møder, hvis liv og skæbne
kommer på din vej. Isolation må give plads for samarbejde, ikke
et tvungent samarbejde, men en spontan længsel efter at være
sammen med andre og dele processen for levende, kærlig okkult
pligt. Tænk dybt over denne sidste sætning. Det er en sædtanke
for dit nuværende liv.
Det andet forslag er, dyrk indre afstand – denne åndelige
indre afstand, som ikke giver det fysiske legeme, eller
stemninger og følelser eller mentale illusioner unødig
opmærksomhed. Legemet eksisterer og må modtage fornøden
omsorg. Følelser og stemninger er magtfulde og udmattende, og
fra dem, min broder, beror meget af dit fysiske ubehag. Tag dig
af dem, ikke ved at kæmpe mod dem, men ved at erstatte dem
med andre interesser, ignorere dem og behandle dem med
indifferens indtil de dør hen af mangel på opmærksomhed og
langsomt sygner hen. Du ofrer for megen opmærksomhed på
ikke-væsentlige ting.
Det tredje forslag er, at jeg giver dig en personlig meditation,
som kan tjene til at hjælpe dig:
PERSONLIG MEDITATION
1. Spænd af. Identificer dig med sjælen og stræb efter at
eliminere den personlige bevidsthed. Heri findes din
slagmark. En intens interesse i et eller andet tema er din
bedste flugtvej.
2. Intoner OM, søg (som du gør det) at kalde på sjælen. Denne
intonering af OM er rettet opefter fra personligheden til den
overskyggende ventende sjæl. Det er det trefoldige kald fra
dine personlighedsvehikler.
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3. Accepter kontakten og svaret og tro på, at den består. Her
findes frigørelse – tiltro til kendsgerningen om sjælen og dens
relation til dig.
4. Mediter på implikationerne, idet du benytter viden og sind
som metoden for forståelse. Accepter de implikationer, du når
frem til, forudsat, at det er de højeste, du kan nå.
5. Centrer din bevidsthed i ajnacentret – centret for
personlighedskraft og integration. Intoner dernæst OM igen,
denne gang som sjælen.
6. Intoner igen OM som sjælen og se den:
a. Rense sindet så illusion om det separate selv forsvinder.
b. Drive selvisk optagethed ud og erstatte det med intens
interesse for menneskeheden og Guds plan for mennesket.
c. Levendegøre det æteriske legeme, således at det fysiske
legeme anspores til tjeneste og gennemstrømmes med
vitalitet.
Tro på, at det er således.
7. Forbind dig derpå bevidst med sjælen, det virkelige
altomfattende selv, og gå ud til dit arbejde.
Du vil bemærke, at jeg her beskæftiger mig med funktionen af
både din forestillingsevne til at tro og med din reflektive
ræsonnerende evne. Den rette anvendelse af disse to aspekter af
din personlighed inden for sjælslysets radius vil bringe dig
frigørelse. Men i de tidligere stadier af denne proces må du
acceptere mit ord for det og derfor gå videre med arbejdet, selv
om du ikke ser eller fornemmer resultater af nogen art.
Jeg ser frem til vigtig tjeneste for dig, min broder. Jeg har
tillid til din evne til at sejre. Jeg vil minde dig om, at sejren må
begynde i dit hjem og i dit kontor ved at bringe lykke og
frigørelse til andre.
August 1940
MIN BRODER:
Du har stået mig nær i mange år, selvom du i virkeligheden
tilhører en anden lærers gruppe. Han har imidlertid bedt mig
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(fordi du var ny i hans gruppe) om at hjælpe dig – en broder på
samme stråle. Du har i årevis været forbundet med mig og vil
fortsætte med at være det.
Da han for ikke så længe siden spurgte mig – som han
lejlighedsvis gør, omend med vidt forskellige intervaller – hvilke
fremskridt du gjorde, svarede jeg følgende. Jeg gentager ordene
præcist, fordi de også rummer mit budskab til dig. Jeg sagde:
»Han ville gøre store fremskridt, var det ikke for dovenskab,
fysisk træghed og en afvisning af at bringe ofre på det personlige
plan for arbejdet«. Det, min broder, er en fastslået kendsgerning.
Du blokerer dig selv på ethvert niveau ved inerti og ved dine
undskyldninger om dårligt helbred – et dårligt helbred, som ikke
eksisterer. Første stråle personligheden kan altid bringes ind i
dynamisk brugbarhed og deraf følgende godt helbred ved en
viljeshandling, den åndelige vilje. Din fysiske følelse af at være
syg skyldes udelukkende åndelig dovenskab – et forhold du
øjeblikkeligt kan eliminere, hvis du vil. Du har et kærligt og
forstående hjerte, men du er for doven til at bruge det. Du kunne
have udøvet en konstruktiv indflydelse gennem de seneste år,
men du var for doven til at gøre det. Du udfører et minimum af
arbejde for os i disse tider med spænding i stedet for det
maksimale.
Alligevel, min broder, kommer der ud af denne analyse den
interessante kendsgerning, at dine begrænsninger og hindringer
og mangler er relativt små og ubetydelige. De kunne let
overvindes, hvis du ville.
Da han hørte mit korte svar, kom han ikke med nogen
bemærkninger i et minut og sagde da: »Kun viljen til det gode
vil hjælpe dette menneske og tilskynde ham til usædvanlig stor
tjeneste. Bed ham om at stile mod dette! For usædvanlig stor
tjeneste udført selv til døden er hans eneste vej til frigørelse i
dette liv.« Nu da jeg har fortalt dig dette, min broder, har jeg
ikke mere at sige.
BEMÆRKNING: Inertien viste sig at være for stærk, og denne
aspirant trak sig efter sit eget frie valg tilbage fra deltagelse i
Tibetanerens arbejde i dette liv.
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Til D.E.I.
April 1938
MIN BRODER:
Din optagelse i denne gruppe og overdragelsen af stærkt forøget
ansvar i Hierarkiets tjeneste er næsten sammenfaldende. Jeg vil
bede dig tænke over betydningen af dette. Desuden vil du i
større omfang blive nødt til at være mere subjektivt udadvendt
i dit forhold til dem, du må arbejde med, for din fysiske kontakt
med dem er nødvendigvis begrænset til nogle ganske få, men din
indflydelsessfære kan – gennem korrespondance og meditation
– blive meget omfattende. Sørg derfor, for at den uddybes med
hver ny kontakt, for ellers vil denne indflydelse blive stadig
mindre, er det ikke rigtigt? Du har meget at give og meget at
lære og at tilegne dig. Du er kun ved begyndelsen af dit livs
tjeneste på det område, hvor vi lærerne og de indviede arbejder.
Du vil gøre fejltagelser. De vil ikke have nogen betydning,
forudsat, at du lærer ved at bearbejde dem og er villig til
oprigtigt at erkende, hvor du måtte have taget fejl. Du vil få
succes, hvilket er langt mere farligt for dig, og du vil blive nødt
til at udligne den efterfølgende tilfredshed ved udvikling af
evnen til sammenlignende relation. Tænk over det. Du vil finde
anledning til at forsvare og til at undskylde dig selv, måske mere
end de fleste; men en opøvet tavshed, når det vedrører dig selv,
og en veludviklet sans for værdier vil værne dig mod dette. Jeg
fremhæver disse forhold, så du hurtigt og nøjagtigt kan foretage
den fornødne tilpasning og orientering, når situationer opstår.
Hele dit problem er kædet sammen med dine strålekvaliteter, for
du er på anden stråle med hensyn til din sjæl, mens du fungerer
gennem en første stråle personlighed. Du har imidlertid en stærk
syvende stråle udvikling, fordi det var strålen for din
personlighed i den sidste inkarnation. Deraf kommer din evne til
at organisere (hvilket hører syvende stråle til) og den lethed,
hvormed du håndterer detaljer (som er et anden stråle
kendetegn).
Men det er første stråle personligheden med dens hurtige
reaktion på kritik og dens uvilje mod ydre kontrol eller
indblanding, som må reguleres. Der er ingen til at retlede dig i
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dit ansvar for mennesker eller til at gribe ind, og her findes det
vanskelige i dit problem. Du er derfor nødt til at finde din egen
vej og lære at opøve selvforglemmelse. Det menneske, som står
alene, og som har bestemt sig for denne tilstand af isolation, har
på en måde et større og i sandhed et mere vanskeligt problem
end det menneske, som er disciplineret gennem andres
uophørlige påvirkning af deres bevidsthed. Du står derfor meget
alene. Det har været dit eget ønske og den rigtige vej for dig.
Men du må overvinde de uundgåelige vanskeligheder gennem en
selvpålagt disciplin. Jeg overlader det derfor til dig selv at finde
vejen. Du vil, ved jeg, forstå hvad det er, jeg taler om.
Dit astrallegeme er det, der har mest indflydelse på dine
udtryksvehikler, og din sensitivitet er resultatet af dette. Hvis jeg
kunne udtrykke det, så ville jeg sige, at din sjæl kan udtrykke sig
lettere gennem dit astrale vehikel end gennem de andre vehikler.
Der findes den afbalancerende indflydelse. Du er på vej til at
forvandle viden til visdom, og det var denne latente evne hos
dig, som tilskyndede mig til at anbringe dig der, hvor du er, for
du udtrykker kærlighedsstrålens visdomsaspekt. Husk på det.
Det er denne latente visdom, som må udvikles og din tjeneste vil
derfor udgøre et fyldestgørende område. Astral ro,
selvforglemmelse og udvikling af visdom er tre ting, som du må
give den allerstørste opmærksomhed. Tilpas dig gruppekravene
i de kommende måneder. Jeg vil også bede dig om at følge den
skitserede meditation … Mediter over de følgende temaer:
Første måned. . . . . . . Hvad er planen?
Anden måned. . . . . . Planens umiddelbare tvingende nødvendighed.
Tredje måned.. . . . . . Den mulige udvidelse af planen.
Fjerde måned.. . . . . . Den nye verdenstjenergruppe.
Femte måned. . . . . . . Min discipelgruppes arbejde.
Sjette måned. . . . . . . Verdenssyntese.
Syvende måned. . . . . Den nye tidsalder.
De her foreslåede sædtanker kan synes dig for store og generelle,
men det er netop med det formål, at jeg har valgt dem. Din
fornemmelse af indre kontakt, evnen til at fornemme intuitivt og
evnen til at træde ind i ideernes verden må stadig udvikles. Disse
begreber vil hjælpe til at udvide dit mentallegeme. I ro og i tillid,
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min broder, må din styrke ligge.
Oktober 1938
MIN BRODER:
Din vej ind i området for den mest frugtbare tjeneste er for dig
hjertets vej. Det er afkaldets vej, men altid glædens vej. Så mens
du går videre til helt at overgive dig til vejen og til en mere
fuldstændig brugbarhed, giver jeg dig ganske enkelt nogle ord til
eftertanke. Disse ord har været nøglen for mig og for mange
andre tjenere. Ved at forstå dem og integrere dem i dit liv vil du
slutte op i rækken af alle sande tjenere.
Første måned. . . . . Jeg går den dybe overgivelses vej.
Anden måned. . . . Glædens vej beriger hele mit liv.
Tredje måned.. . . . Afkaldet træder i stedet for at samle til
det lille selv.
Fjerde måned.. . . . Foran mig står nærværelsen.
Femte måned. . . . . Bag mig ligger vejen for »ødelagt legetøj«.
Sjette måned. . . . . Fred og ro hviler over mit liv.
Min broder, du vil forstå hensigten med disse særegne
formuleringer.
April 1939
MIN BRODER:
Du har været så optaget af tjeneste i løbet af de seneste tolv
måneder, at du kun har haft ringe tid til at være optaget af dig
selv eller af din egen udvikling. Det er godt og det vil altid
udgøre den rette metode til frigørelse, fordi det er den rigtige
teknik for dem, hvis to hovedstråler i en inkarnation er anden og
første stråle. Når anden stråle på et vist tidspunkt bliver intenst
optaget af personlighedens liv, og denne personlighed samtidig
er på første stråles kraftlinje, så opstår en situation, som altid
rummer kimene til virkelig fare. De dramatiske instinkter og
holdninger hos første stråle personligheden bliver derved styret
og næret af indstrømning af anden stråle kraft, som, når den ikke
finder tilstrækkeligt afløb for de indre kræfter, der bringes
sammen, frembringer en hvirvel af energier, som altid viser sig
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at være destruktive. Det er det lykkedes dig at undgå, og jeg
mente, at det måtte være af værdi for dig, hvis jeg klargjorde
dette. Du må altid følge den aktive tjenestes vej med stadigt pres
og ivrig hjælpsomhed. Det er for dig frelsens vej. Derfor
betoningen af decentralisering, som jeg foreslog dig tidligere.
Jeg har ikke meget at fortælle dig her. Dit sind, tid og hjerte
er fuldt optaget af ansvarsfuldt arbejde for os. Alt, hvad jeg vil
antyde, er nødvendigheden af at bevare en passende sans for
proportioner, en fornemmelse af de rette værdier og at undgå al
fanatisme eller tilbøjelighed til at krystallisere. Min broder,
bevar en sans for humor og en tendens til leg, idet du husker på,
at afspænding er lige så meget en del af det åndelige liv, som den
hårde indsats for at redde menneskesjæle eller – måske mere
sandt – at hjælpe dem med at påkalde og fremkalde deres egne
sjæle. Når du til tider kaster blikket på din
personlighedsudrustning og bemærker dens nytte for sjælen i tid
og rum, vil jeg bede dig omhyggeligt at iagttage, om du opnår en
virkelig afrundet udvikling, og om din tid indbefatter (som alle
lederes tid burde) en passende afkobling og kulturelle interesser.
Du har et anden stråle mentallegeme og hører derfor ikke ind
under den regel, der sædvanligvis styrer valget af kræfter, der er
isoleret i et givent mentallegeme. De, der er på vejen, følger ikke
altid de givne regler. Denne type af fremherskende mentalenergi
sætter dig i stand til at gøre tre ting:
1. At respondere med lethed – hvis du vælger det – på
impulserne fra din anden stråle sjæl.
2. Holde sindet til stadighed i lyset og derved se de
grundlæggende principper, som din første stråle personlighed
har så let ved at erkende.
3. Arbejde systematisk, dygtigt og omhyggeligt inden for dit
valgte tjenesteområde.
Du må på samme tid vogte dig mod alt for megen
opmærksomhed omkring detaljer, som altid er vejen for mindst
modstand og til stor tilfredsstillelse for dem, der besidder din
kombination af strålekræfter.
Dit astrallegeme er på første stråle for vilje eller magt, og
heraf kommer mange af dine tidligere vanskeligheder. Et første
stråle astrallegeme er et værdifuldt aktiv, men det kræver
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overordentlig nøje overvågning og dygtig håndtering. Når det
ikke håndteres rigtigt piskes det let op til storm og hidsighed
eller ind i en tilstand, hvor det dramatiske »JEG« er midtpunkt
i livet. Men jeg vil ikke uddybe vanskelighederne og
problemerne. Du kender dem godt og lærer at håndtere dem. Jeg
vil imidlertid gøre dig opmærksom på den manglende balance,
som kræfterne i dit væsen kan bevirke. Dette kræver din stadige
omsorg, og alligevel åbner det – på samme tid – døren til en
enestående mulighed for dig. De to hovedstråler (for dit ego og
din personlighed) er de samme som de to stråler i din
personlighedsudrustning og du har derfor 2.1 – 2.1. Tænk over
det. Det, som hjælper dig betydeligt i den forbindelse, er den
kendsgerning, at du har et tredje stråle fysisk legeme. Det kan
overraske dig, fordi de ydre fysiske kendetegn er første stråle,
men det er en følge af udviklingen af en stærk personlighed og
den fremherskende energi i dette redskab. Men den tredje stråles
energi for dit fysiske legeme er tydeligvis et af dine
hovedaktiver.
Som jeg tidligere påpegede styres du også af megen syvende
stråle energi – heldigvis for dig – fordi den var din fremtrædende
energi i en tidligere inkarnation og er i dit tilfælde en
veletableret kraft. Denne information kan blive særdeles nyttig
for dig.
Jeg anviser dig intet specielt arbejde, men vil bede dig om at
udføre gruppemeditationen regelmæssigt og med så megen
dynamisk første stråle intensitet som muligt.
Til slut vil jeg gøre dig opmærksom på, at dine stråler er
sammenfaldende med W.D.S.', men jeg ønsker, at du lægger
mærke til, hvordan racemæssige og astrologiske forskelle og det,
at du ingen dominerende indflydelse har på det fysiske plan og
på det emotionelle plan, i nogen grad har frigjort dig fra de
faktorer, som han stadigvæk må kæmpe med.
Oktober 1939
MIN BRODER:
Jeg har praktisk taget intet at sige til dig i denne række af breve.
Gå fremad, som du gør. Forbliv ydmyg, sensitiv over for andre
og uberørt af omstændighederne. Husk altid på, at i det arbejde,
som du søger at udføre, er nøglen til al succes at erkende, at du
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kun er en kanal.
Jeg giver dig imidlertid den samme øvelse (i forbindelse med
visse ord), som jeg gav til W.O.I. Tænk dybt over disse ord og
gør hver kvalitet, som de repræsenterer, til en integreret del af
din livserfaring. Ud over dette ved du allerede, hvad det er, jeg
ønsker, du skal gøre.
Februar 1940
MIN BRODER:
I disse dage med mættet liv (og denne sætning vil betyde mere
for dig end for dine brødre) vil jeg gerne sige, at jeg har intet
andet end ros til dig. At rose på denne måde er bestemt ikke min
vane, som du udmærket ved, men der er tilfælde, hvor det har en
vis gavn, og jeg bedømmer denne som en af dem. Et af de
nøgleord, som jeg gav dig for adskillige år siden, var
decentralisering, og evnen hertil hjælper omstændighedernes
pres dig til at opnå. Situationen med konstant fare, som du
befinder dig i, såvel som din koncentrerede brugbarhed vil enten
fremkalde den evne hos dig eller drive dig tilbage til en
fokuseret opmærksomhed på det lille selv, som kendetegner
mange. Men du har valgt den uselviske og mere eftergivende
vej, og virkningerne vil vare ved i din erfaring. Det er for dig en
afgørende krise i dit liv, og foran dig findes en åben dør. Du vil
gå gennem denne dør så hurtigt, som din decentralisering tillader
det.
Jeg har ikke til hensigt at give dig en lang belæring. Din
belæring er dit nuværende livs omstændigheder, og jeg behøver
ikke at sige mere. Jeg vil kun sige, at jeg står ved din side, og at
min beskyttende aura når ud til dig og omslutter dig. Den
beskyttende aura, som de, der er forbundet med Hierarkiet, og
de, som er medlemmer af Hierarkiet, primært befatter sig med,
er at beskytte bevidsthedens integritet, selv om den også (hvis
det ønskes, og det er ofte tilfældet) kan beskytte det fysiske
menneske. Det er bevarelsen af denne rigtigt fokuserede og
rigtigt orienterede bevidsthed, som vi søger at vogte og bevare,
og som krigens grusomhed, drastiske betingelser eller
omstændigheder kan ødelægge. Du vil forstå, hvad jeg taler om.
Det er som følge af denne viden, at jeg fortæller dig, at jeg står
bag dig, og at du må kalde på mig, når du vil, man kan stole på,
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

547

at du kun vil gøre det efter nøje eftertanke og af de rette grunde.
I det pres, som du lever under i denne tid, giver jeg dig intet
bestemt arbejde. Følg din vej, min broder, med glæde og
tjeneste, ubekymret og uden ængstelse. Du lærer den okkulte
betydning af guddommelig indifferens. Din ønskede fokusering
er ikke i personligheden. Hovedkilden, som kan og vil besjæle
dit liv, er den sikre viden om, at menneskeheden og Hierarkiet
nærmer sig hinanden med stigende hastighed og forbindes stadig
tættere.
September 1940
MIN BRODER:
Du befinder dig i en betroet position og – hvis du ønsker det –
kan dit ansvar udvides, og du kan gå fremad i tjeneste for
menneskeheden. Du går nu gennem en vanskelig
forberedelsesperiode, før du går ind i en fortsat ekspansion af
bevidstheden og deraf følgende brugbarhed. Det tror jeg, at du
ved og altid har fornemmet. Du oplever på samme tid en følelse
af frustration og en blokering af dine idealer, og du er ikke i
stand til at udtrykke dem, som du gerne vil. Du føler dig ikke i
stand til at blive det, som du ved, du er. Det er et godt stadium at
have nået, forudsat at du ikke bliver stående der.
Årsagen til denne følelse af frustration (som jeg let kunne
bevise for dig) er at stolthedens blændværk holder dig i sit greb,
hvilket sædvanligvis udmønter sig i hurtigt forsvar af dig selv og
en bestandig opretholdelse af omhyggeligt forberedte barrierer.
Jeg ønsker imidlertid ikke at uddybe det her. Jeg vil bede dig om
at tænke over mit forslag indtil maj, hvor jeg vil give dig og hele
gruppen jeres personlige belæringer og dine individuelle
retningslinjer og detaljer samt de tilpasninger og ændringer, som
jeg råder dig til at indføre i din holdning til livet. Hvis du kan
drage nytte af de vink, som jeg giver dig, så kan du og I alle
være til afgørende tjeneste i den kommende
rekonstruktionsperiode, forudsat at menneskeheden kommer
gennem den nuværende frygtelige krise.
Bemærk, hvis du ønsker det, hvor meget denne stolthed styrer
så mange af dine fysiske aktiviteter og reaktioner. Bemærk også,
hvordan din første stråle personlighed og dit første stråle astrale
vehikel er medvirkende til at øge denne tendens hos dig. I
overvindelsen af stolthed ligger din vigtigste opgave i livet og
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korset i dit livs kamp. Imødekommenhed, ydmyghed og
villighed til at erkende værdier, som du for øjeblikket ikke
erkender, er for dig vejen til frigørelse. Det vil være nyttigt for
dig, hvis du midlertidigt stiller et stort spørgsmålstegn ved din
evne til at bedømme andre mennesker, for du ser dem altid i
relation til deres væremåde over for dig og ikke ud fra tanken
om, hvad du kan give dem, og hvordan du ved at give kan
hjælpe dem til et større og et mere nyttigt livsudtryk. Dit positive
og stærke temperament bevirker, at du tiltrækker negative
mennesker, og du er lykkeligere med dem end med mere positive
mennesker. Når du kan tiltrække de positive mennesker og finde
størst glæde i dine kontakter med de positivt polariserede
disciple i verden, så vil du have den første tilkendegivelse af, at
stolthedens blændværk er ved at forsvinde.
Du har min tillid og fortrolighed, min broder.
BEMÆRKNING: Denne discipel fortsætter i den samme ånd af
tillid og samarbejder samvittighedsfuldt med Tibetaneren.
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Til C.D.P.
November 1931
Til dig, min broder, har jeg kun lidt at sige – ikke fordi du ikke
fortjener det, men fordi du allerede kender det arbejde, der skal
gøres, og det eneste jeg kan gøre er at se på i stilhed for at se
eventuel fremgang. Overvind frygt, min broder. Tilintetgør
mistænksomhed og disse frygtens skammelige børn – nervøsitet,
bange anelser og det at drage forhastede konklusioner, som er
sørgeligt og ulykkeligt. Tilegn dig den indre ligevægt, der
kommer i lyset af evigheden. Du er så ofte nedsænket i
øjeblikkets rædsel (ja, rædsel er det ord, som jeg ønsker at
benytte), at den astrale forvirring ikke lader sandhedens og
kundskabens klare lys skinne ind. Du besidder begge. Du er klog
og erfaren på mange måder. Sympati og forståelse, loyalitet over
for baggrunden til okkult sandhed og urokkelig bestræbelse (samt
uselvisk tanke) disse kvaliteter er dine, erkendte af dig. Hvordan
skulle du ellers være blevet optaget i min gruppe? Men mange
hindringer tårner sig op gennem frygt.
Æterisk svaghed er også til stede, og jeg foreslår, at du i dit
meditationsarbejde forestiller dig indstrømning af guddommelig
energi (som er en skabende funktion, min broder), at du sender
den ud på en mission til miltens æteriske genpart. Find ud af ved
hjælp af et diagram, hvor milten er placeret. Visualiser ikke det
fysiske organ, men det æteriske område, der omgiver det, og se
det badet i ren gylden prana. Det vil vise sig at være en
værdifuld øvelse for dig. Lang tids erfaring med meditation
burde sætte dig i stand til at udføre denne øvelse med lethed …
Vær en sannyasin i resten af dit liv og søg i ubundethed at
tjene planen. Tænk over denne sidste sætning, da den rummer
frigørelsens hemmelighed for dig.

Juni 1933
MIN BRODER:
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Jeg har i dag nogle opmuntrende ord til dig. En del af
vanskelighederne i dit liv har været, at ikke kun de fysiske og
æteriske legemer har været for løst forbundne, det har derfor
medført en tendens til manglende vitalitet, også integrationen
mellem dit mentale legeme og dit emotionelle eller astrale
legeme har været yderst ringe. På det seneste har du ændret
denne tilstand, og dit sind og dit astrale legeme er nu
integrerede. Tænk over, hvad det indebærer, min broder. Det
indebærer, at dit astrale legeme (som vandrer i illusionens
tågeslør) ikke længere vil være den fremherskende og
bestemmende faktor i dit liv – som det hidtil har været tilfældet
– men at din mentale natur mere og mere vil få kontrol og blive
formidler af oplysning, når du holder dig støt på din vej. Du må
gøre en times erkendelse og forståelse til en livslang vane. Som
du ved, er der intet andet af betydning end sjælen. I det lange løb
er der intet andet end tjeneste, der tæller. Ignorer i dit sind alle
din personligheds problemer og problemerne hos dem, som du
har valgt at vandre sammen med i denne inkarnation på livets
vej. Nær tillid til deres sjæle. Skab og bevar kontakten til dem,
via deres sjæle, og lad dig ikke forblinde af deres
personligheder. Læg mærke til efterhånden som månederne går,
hvad der sker, når du indtager denne holdning af sjælens
opmærksomhed.
Ved du ikke, at når du føjer din sjælskraft til deres (og
ignorerer formaspektet), kan du anspore disse sjæle til forstærket
åndelig aktivitet? Men, min broder, når du iagttager disse
hændelser, lad dig da ikke friste til at hjælpe. Overlad
personlighederne til deres egne vise, rene og kærlige sjæle. Slå
dig til ro med enkeltheden i denne tanke og indstil i de næste par
måneder kampen og vær tilfreds med den vej, som din sjæl har
valgt, du skulle følge.
Undlad åndedrætsøvelser for de giver dig altid ubehag og en
overvældende følelse af fiasko. Arbejd hver morgen fem eller ti
minutter med visualiseringens kunst – en skabende kunst.
Visualiser for dig selv en forsømt have, hvor du skaber orden og
skønhed. Ryd op i denne have og fyld den med blomster, med
fuglesang og med det, som du har set for dig som din
drømmehave. Se til, at der sker to ting: Først og fremmest skal
haven føres frem til vækst og skønhed. Lad din fantasi vejlede
dig dag for dag i dette stadige renoveringsarbejde, idet du husker
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på, at formålet med denne øvelse er at fokusere din
opmærksomhed i området for ajnacentret ved hypofysen. Lær
der evnen til at organisere. Når dine problemer overvælder dig,
når du overmandes af en gammel tankevane, som du ved er
forkert, men som endnu har en rytmisk magt over dig, så træk
dig tilbage til din have og arbejd der i et kort stykke tid. Lad med
tiden din tilbagetrækning til din hemmelige have blive en
øjeblikkelig reaktion, når du er oprørt, og bliv der ikke i lang tid.
Det vil hjælpe dig til at bryde gamle tankeformers magt.
Du spørger: Hvad er min gave til gruppen? Jeg svarer: Gaven
er en ren og uselvisk ånd og en sjælden evne til at give. Ingen
større gave kan være din – den drivende kraft til at give uselvisk,
uden motiv, men af en ren og kærlig ånd. Til dig har jeg disse
ord, som er til dit eget brug:
»Lad fornuftens og forståelsens rene lys opløse de tåger,
som jeg længe har vandret i. Lad disen forsvinde og lad
bekymringens skyer spredes i solens strålende lys, som
altid skinner i tågen. Den sol findes i mit sind. I den sol
står jeg.«
Juni 1934
MIN BRODER:
Du står foran din krise og din afgørende prøve om din egnethed
til accepteret discipelskab. Der er kun lidt, jeg kan sige til dig,
undtagen at jeg fuld af forståelse iagttager dig og venter. Dette
er ikke tidspunktet for flere ord, for tiden er kommet, hvor du må
handle. Du siger til dig selv igen og igen: »Hvis der var et eller
andet, jeg kunne gøre for at bryde det tankens fængsel, som jeg
befinder mig i, hvor let ville det ikke være, og hvor hurtigt ville
jeg ikke gøre det.« Men, min broder, der er kun en enkelt ting og
alligevel – før du gør den, kan du ikke gå ind i lyset. Og
desuden, indtil du gør det, holder du denne gruppe af
meddisciple tilbage fra en større åbenbaring og tjeneste (for det
er en gruppebestræbelse). Den enkle regel er: Tal mindre og vær
mere kærlig.
Jeg har ikke nogen særlig øvelse at give dig. Jeg har bedt
D.R.A. om at stå dig bi med dybere kærlighed, men ikke at tale
mere med dig om dit problem. Grunden til hans tavshed og min
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er, at du nu træder ind i den fase, hvor du skal løse dit problem,
og der må du eksoterisk stå alene og udkæmpe kampen alene på
det ydre plan til dens afslutning. Men på det indre plan træder de
der kan hjælpe, og som holder af dig, nærmere til dig.
Vil du forstå mig, hvis jeg siger at symbolsk og psykologisk
må din kamp udkæmpes i din have? Vil du forstå mig, når jeg
fortæller dig, at kun kærlighed kan gøre dig fri? Ikke kærlighed
til dig selv eller en frigørelse af dig selv i desperation over din
egen modgang. Ikke kærligheden fra dem som du har så let ved
at elske, men selve din sjæls kærlighed må hidkaldes, og derfor
er sjælskontakt din løsning, forudsat at du bevarer den hele
dagen igennem.
Mediter derfor på kærlighed. Sig til dig selv, hver time – hvis
du kan udvikle denne tidsbevidsthed – jeg skal være kærlig. Kun
en ting beder jeg dig om, og det vil forundre dig. Sæt dig stille
ned hver dag uden undtagelse i en time, idet du afviser at bryde
denne times stilhed og ro. Ganske enkelt, slap af, hvil, læs og
tænk lykkelige tanker, men lad intet andet end en virkelig
nødsituation (ingen vild og grundløs frygt, ingen mistænksomhed
eller indre trang til at undersøge) tillade at bryde ind i denne
periodes rytme. Sid stille, ikke anspændt, men roligt og afslappet.
Det er kun en lille ting at bede om, men hvis du lever op til dette
krav, så vil resultaterne være mere gennemgribende, end du
forventer. Det er en time, hvor du skal tænke kærlighed; tænke
over kilden til upersonlig, ubundet sjælskærlighed. Hvis du
ønsker det, bør du tænke i denne retning, men sid stille.
Kærlighed og ro, ikke fortrydelse og rastløshed, er din
umiddelbare opgave, og ved opnåelsen af disse to ting vil du løse
dit problem og gøre dig selv fri.
Stilhed, sindsro og kærlig tjeneste til alle uden undtagelse og
uden tanke på dig selv – dette burde være grundtonerne i dit liv
i de kommende måneder. Rastløshed og fortrydelse,
selvmedlidenhed og mistænksomhed er dine nuværende
problemer. Sæt kærlighed i deres sted og alt vil blive godt. Du
fremkalder kærlighed hos mange. Det betyder, at du har
kærlighedens gave. Brug denne evne til at elske, og bryd dine
lænker for at tjene i frihed og gå fremad i min discipelgruppe til
større nytte. Jeg står ved din side.
Januar 1935
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BRODER FRA GAMMEL TID:
Mit budskab til dig i år er det, som jeg afsluttede min sidste
meddelelse til dig med: Jeg står ved din side.
Da jeg sidst henvendte mig til dig, var jeg klar over dit
problems omfang og svagheden i den forpinte udrustning,
hvormed du skulle løse problemet. Resultatet af din kamp for et
år siden var særdeles problematisk. Det er ikke tilfældet nu. De
gamle tankevaner og den hurtige indstrømning af de gamle rytmer
er stadig mulig. Du bliver ofte overordentlig modløs, når
krænkelsens og mistænksomhedens hydra viser sine mange
hoveder. Du har dog gjort store fremskridt og dit astrallegeme er
meget mere roligt. Det ved du selv. Du finder det lettere at svinge
over i nye tankebaner. Perioderne underlagt de gamle tankebaner
er kortere, og din forståelse er voksende.
Kampen er endnu ikke forbi, men i maj 1936 skulle du have
nået et stadium, hvor følelsen af indre frihed vil blive så stærk,
at du vil erkende, at de faktorer, som påvirker personligheden,
og som kommer af udviklingsniveauet og af, at de
personligheder, som du er forbundet med, ikke længere vil
kunne opnå nogen reel magt over dig. Du vil hurtigt indtage den
iagttagendes holdning. Den der betragter – og kender sig selv
som den styrende sjæl.
Vil du, min broder, tage de forskellige personlige
instruktioner, som jeg har givet dig igennem de seneste år, og –
på en stille dag – gennemlæse dem uden afbrydelse ud i ét? Du
vil på denne måde få et billede af dit åndelige problem (og af
min bestræbelse for at hjælpe dig med at løse det), der vil være
konstruktivt anvendeligt. Du vil også opdage, at der har været
virkelig vækst for dit vedkommende. Dit problem er ikke denne
eller hin omstændighed i livet. Det skyldes ikke den ene eller
den anden persons aktivitet. Det er ikke knyttet til dit familieliv,
dine finansielle omstændigheder eller dit helbred. De er kun
kulisserne rundt om din kamp for frigørelse. De er kun
muligheder din sjæl tilbyder dig, som – når de udnyttes rigtigt –
vil føre dig ind på indvielsens vej. Ja, det er, hvad jeg sagde, min
broder – ind på indvielsens vej og ikke ind på discipelskabets
vej. Du er allerede på den sidstnævnte vej. Du ved udmærket
godt i dig selv, at hvis du kunne opnå ubundethed og et
vedvarende fokuseret sind, så ville hele livet blive meget mere
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enkelt for dig. Indvielse er forenkling.
Du er rig på virkelig kærlighed til mange mennesker. Dine
fysiske omstændigheder er gode, set i lyset af de nuværende
problemer i verden. Dit problem med helbredet har rødder i din
astrale tilstand. Ved at overvinde det blændværk, som du
vandrer i, ville du finde dig selv så fri og nyttig, at du ville se
tilbage med undren på dit tidligere liv med illusion og
selvforskyldt elendighed. Dit personlige problem er langt fra
enestående. Det, som har udgjort den største vanskelighed, har
været baseret på den kendsgerning, at du er en discipel. Det
blændværk og den illusion, som en discipel kan fremkalde, er
l a n g t m e r e m a g t f u l d t en d t i l f æ l d et er h o s
gennemsnitsmennesket. Dit sind kan som et resultat af
blændværk være evigt rastløst og foranderligt, men blændværk
er resultatet af magtfuld emotionel tænkning og en langvarig
opmærksomhed over for omstændighederne i dit liv på det
fysiske plan. Den samme opmærksomhed og tankekraft, ledet
bort fra dine omstændigheder og til sjælens anliggender, vil
gøre dig fri.
Arbejder du stadig i din have, min broder? Ville du være
villig til at arbejde i den i endnu et år? Må jeg (som har iagttaget
din kamp i årevis og som i dag føler sig sikker på din sejr) give
dig endnu et forslag? Byg i din have et elfenbenstårn og fra
toppen af tårnet tag et overblik over dit liv hver dag. Byg på det
indtil tidspunktet for fuldmånen i maj, og lev og forbliv da i det
i tre dage under Wesakfesten. Også i modgangstider eller ved
truende nederlag må du stige op i dit tårn og stå fast. Tårnet er
kun symbolsk, men, hvis du forstår den essentielle
bagvedliggende betydning, så vil du bogstaveligt talt slippe ud
af blændværket, når du går op i dit tårn og ind i det klare
dagslys. Der er ofte diset i din have, men i toppen af tårnet er der
sollys, rum og luft. Der kan jeg mødes med dig, hvis du bygger
det rigtigt og lærer opstigningsmetoden. (En beskrivelse af
denne have findes ved afslutningen af denne discipels
instruktioner. A.A.B.)
Vær mere nøje med overholdelsen af din stille time. Byg dit
elfenbenstårn og lad din sjæls lys strømme ind over dig og
oversvømme dit liv. Må du erkende nytten af glæde og
ubekymrethed vedrørende det separate selv og må din mesters
velsignelse hvile på dig.
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Juli 1935
MIN BRODER:
Hvis jeg skulle bede dig om at bedømme din fremgang eller dine
fejltrin igennem de forløbne tolv måneder, ved du så, hvad
resultatet ville blive? Ville du sige: Virkelig fremgang med
lejlighedsvise korte tilbagefald i gamle tankevaner, som endnu
ikke er helt overvundet? Din fremgang er reel, og der er meget
mere lys i din aura.
Noget af det, som jeg søger at tage op med dig i denne
instruktion, er emnet blændværk. Blændværk er den magtfulde
fjende for alle, der betræder discipelskabets vej. Hele verden
ligger, som du ved, under for blændværk, men når et menneske
bliver en discipel, kommer han i berøring med så megen kraft
(især i de tidlige stadier, når han ikke ved, hvordan han skal
håndtere den), at han tiltrækker, befæster og tager på sig langt
mere af verdensillusionen, end det ellers ville være tilfældet. Du
er ikke nogen undtagelse fra denne erfaring som discipel, da du
er en discipel med en vis skoling. Disciple, som lever på de
mentale plan, er mere frie for blændværk end de, hvis
polarisering er rent emotionel. Derfor er noget af det første, som
vi søger at lære jer alle, at leve og tænke i frihed fra det astrale
plan. Måske er den bedste vej til at hjælpe dig, min broder, og
enhver af dine meddisciple, som måtte være interesseret i den
belæring, som jeg giver dig personligt, at omtale de forhold i det
daglige liv, der fører til blændværk. Da kan du selv gøre dine
iagttagelser og konstatere, hvor disse omstændigheder er til
stede i hverdagen. Der, hvor de er til stede, er blændværk et
uundgåeligt resultat. Når omstændighederne imidlertid erkendes,
kan de håndteres, og blændværket vil da forsvinde.
Blændværk er naturligvis en så subtil sag, at det altid er
forklædt som sandhed. Det er magtfuldt, fordi det finder sit
indgangspunkt i en discipels bevidsthed gennem de
sindstilstande og de tankevaner, der er så velkendte, at deres
tilsynekomst er automatisk og udgør en næsten ubevidst
manifestation. Der er for gennemsnitsdisciplen tre vigtige
holdninger med hensyn til tanke og følelse, der prædisponerer
ham til at være forblændet:
1. Selvmedlidenhed. Alle disciple har en tendens til dette.
Deres liv er nødvendigvis vanskelige, og de er mere sensitive
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end gennemsnittet. De bliver også bestandigt prøvet og testet i
denne specielle retning. Selvmedlidenhed er en magtfuld og
vildledende kraft. Den forstærker enhver tilstand og isolerer en
person i midtpunktet af hans eget liv og i de dramatiske
situationer, der fremkaldes i hans egne tanker. Det muliggør at
to former for blændværk kan komme ind: Først og fremmest
blændværket om specialskoling, hvor disciplen overvurderer sin
betydning i forhold til den prøve, han er udsat for, og hans
reaktion på den. Det er ikke en af dine svagheder. Din sande
ydmyghed er et stort aktiv forudsat, at du ikke giver efter for
selvudslettelse. Det andet blændværk opstår gennem en så dyb
selvinteresse, at disciplen er isoleret i en sky af sine egne tanker,
så lyset fra hans sjæl lukkes ude. Han ser ting i forkerte
proportioner og gennem det blændværk, som udgøres af hans
isolering i sine egne problemer, og til tider overmandes han
desuden af en tvangstanke om forfølgelse. Det er ikke tilfældet
med dig. Andre i min discipelgruppe har mere tilbøjelighed til
denne svaghed, end du har.
2. En kritisk ånd. Dette fremkalder flere former for
blændværk end nogen anden faktor; og hvem kan her sige sig
helt fri? Når harmløshed og venlighed i tanke og ord praktiseres
og automatisk bliver en del af en discipels daglige livsudtryk, da
vil blændværk høre op. Min broder, denne ene faktor lader mere
blændværk ind i en discipels liv og ind i dit liv, end du kan
forestille dig. Som følge deraf er du ikke i stand til at se
mennesker, som de virkelig er, for du ser dem gennem den
illusion, der er skabt af kritikken mod dem. Det, der udtrykkes
i ord, bliver en tankeform, der knyttes til den pågældende
person, og derpå ses personen aldrig undtagen gennem sløret af
dette blændværk. Derfor ses igen den svaghed, som man ser
efter, og det virkelige selv er skjult for dine øjne. Du kan
undersøge sandheden i denne ovenstående udtalelse ved i et par
dage omhyggeligt at notere temaet for alle dine samtaler i din
daglige omgangskreds. Heftede du dig ved virkeligheden eller
ved en midlertidig begrænsning i et guddommeligt udtryk? Er
din reaktion over for mennesker generelt venlig eller kritisk?
Har du en tendens til at se det gode og ignorere svaghederne og
fejlene? Fremkaldes der en umiddelbar interesse hos dig
foranlediget af en eller anden forkert handling eller fejltagelse,
eller skjuler du din viden om menneskers fejl i dit hjertes
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gemmer, og elsker din broder mere på grund af hans svaghed og
nægter at kommentere eller at kritisere ham endog over for dig
selv? Jeg stiller disse spørgsmål til dig og til alle i min
discipelgruppe. Lige netop her findes hos dig – som hos så
mange – den ofte forekommende indgang for blændværk, og før
denne åbning er forseglet, vil du ikke være fri for personligt
blændværk.
3. Mistænksomhed. Den mest giftige af alle svagheder er dette
blændværk. Det er sædvanligvis det mest usandfærdige, og det
forgifter – også selv om det måtte være velunderbygget – selve
rødderne til væren, og forvrænger alle livsholdninger og bringer
tillige den magtfulde skabende forestillingsevne i sin tjeneste.
Mistænksomhed ansporer altid til løgn. Det er en løgn, der
tilsyneladende er så sandfærdig, at den kun synes ret og rimelig.
Denne tilbøjelighed har du bekæmpet i lang tid, og du har held
med dine bestræbelser. Giv ikke efter for mistænksomhed, men
vær på vagt, så du ikke kaster den ned i dine egne skjulte dybder,
hvor den uundgåeligt igen vil komme til syne. Bring dens magt
i dit liv til ophør ved at gøre tre ting:
a. Ved mere endegyldigt at stå som den iagttager, der ser alle
mennesker og hændelser gennem kærlighedens lys og ud fra
de evige værdiers synsvinkel.
b. Ved at lade alle stå frie til at leve deres egne liv og til at bære
deres egne ansvar, da du ved, at de er sjæle og at de bliver
ledt frem mod lyset. Giv dem ganske enkelt kærlighed og
forståelse.
c. Ved optagethed af dit eget liv i tjeneste, som ikke levner dig
stunder eller tid til den mistænksomhed, der fordærver livet
for så mange.
Disse tre ting vil, hvis de til stadighed gennemføres og
praktiseres, gøre mere til at befri dig fra blændværk end noget
andet.
Min broder, at jeg kan skrive således til dig viser omfanget af
det, du har opnået. For to år siden kunne du teoretisk have
anerkendt sandheden af det, jeg siger. Nu ikke blot erkender du
det, men har tidligere og vil frem over tage dig af problemet på
en praktisk måde. I nogen tid vil det blive en kamp time for time
og dag for dag, men din sjæls kraft er rigelig til at bringe
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frigørelse, og kærligheden hos denne discipelgruppe er
tilstrækkelig til at føre dig igennem …
Vedrørende din have, min broder, vil jeg bede dig om at gå
ind i den tidligt hver søndag morgen. Se din have slumre i
morgengryets mørke – intet reelt lys, ingen lyd eller bevægelse
og tilsyneladende intet liv. Den er slumrende og uden farve. Gå
ind i dit tårn og op i toppen og frigør der det lys, der er i dig.
Dette vil for din sjæls have være, hvad solen er for verdens
haver. Se lysstrålerne strømme ned over haven, og opvække den
til farve og skønhed, vække den til bevægelse og liv, fremkalde
fuglenes sang og biernes summen og fremkalde en
modtagelighed for skønhed. Der kan jeg møde dig, når
blændværkets skyer spredes. Tænk over den symbolik, der er
skjult i denne have, og arbejd vedholdende i de kommende
måneder ud fra dette center af kærlighed og lys.

Januar 1936
MIN BRODER OG MIN VEN:
De samme instruktioner, det samme mål og den samme
nødvendighed af at udvikle den frigørende kærlighedens ånd vil
optage dig i de kommende måneder.
Du går nu ind i en kriseperiode. Glem ikke, at jeg har fortalt
dig det og advaret dig om at møde alle hændelser i lyset af denne
viden. Denne krise, som vil koncentrere sig om et eller andet
aspekt af din personlighed, må du betragte som et udslag af en
ihærdig bestræbelse fra din sjæls side for at udvirke en høj grad
af frigørelse før fuldmånen i maj. Din sjæl mobiliserer sine
kræfter for at kunne realisere denne frigørelse og derved sætte
dig i stand til at nyde gavn af den åndelige indstrømning. Når en
sådan beslutsomhed findes på sjælserfaringens plan, er der en
uundgåelig reaktion i det daglige liv. Det må du være forberedt
på og derved være i stand til at drage nytte af. Din styrke er langt
større end du erkender, for du har aldrig trukket fuldt ud på din
sjæls ressourcer. Det må du gøre for at opnå den frigørelse, som
du længes efter.
Jeg forsikrer dig om, at – for dig – er udvikling af harmløshed
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garantien for en konstruktiv udgang på din krise i det kommende
forår. I min sidste instruktion tilskyndede jeg dig til at udelukke
selvmedlidenhed og det vil da bevirke en harmløs håndtering af
personligheden. Udeladelsen af kritik vil gøre dig harmløs, hvor
det vedrører andre og afvisning af mistænksomhed vil opløse dit
specielle blændværk, som næsten er en form for hallucination.
Så du kan se, min broder, at jeg kun gentager det, som jeg
tidligere har belært dig om. Jeg ved, at du er forvisset om
belæringens værdi, og ved at påtale dine brister udtaler jeg kun
dit eget dybeste ønske.
Fra maj 1934 til maj 1935 har du gjort virkelige fremskridt,
og din indre åndelige styrke er betydeligt forøget. De seneste
seks måneder har markeret et mellemstadium med mange
svingninger. Du har ligget mere under for ydre påvirkning og
været mindre fokuseret som en sjæl på de subtile plan. Der har
ikke været nogen udtalt fremgang. Sådanne mellemstadier er
uundgåelige. Der er ingen grund til at blive nedtrykt, forudsat,
at de ikke varer ved, efter at du er blevet bevidst om deres
eksistens. Nu bevæger solen sig igen mod nord, og der kommer
for dig en fornyet lejlighed og mulighed for en kraftigt virkende
periode med frigørelse fra din lavere natur og fra de krav, som
fastholder dig. Mit vigtigste budskab til dig er (og jeg giver det
med et oprigtigt ønske om, at du vil forstå hvilken speciel faktor,
jeg refererer til): Giv slip. Lad falde, hvad du holder. Stå fri for
enhver pris, giv afkald på alt, hvad der holder dig tilbage.
Anvend i de kommende seks måneder følgende ord og tanker
som sædtanker i meditation:
Første måned. . . . . Ubundethed fra det, som holder selvet i
lænker.
Anden måned.. . . . Frigørelse af det indespærrede selv med
henblik på tjeneste.
Tredje måned.. . . . Den brændende grund, hvorefter det
rene guld ses.
Fjerde måned.. . . . Befrielse af det indre lys og derpå betrædelsen af den oplyste vej.
Femte måned. . . . . Udstråling, som fremkalder lyset i andre.
Sjette måned. . . . . Offer, der åbenbarer selvets herlighed.
Vær ved godt mod, min broder, og frygt ikke. Frygt i sig selv
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skaber blændværk, og blændværk skjuler lyset. Giv mere
utvungen din kærlighed til dem, du elsker.
Juni 1936
MIN BRODER:
Det er kun lidt, jeg behøver at gøre eller må gøre. Indtil »solen
bevæger sig mod nord« er dit arbejde vanskeligt og alligevel af
en så enkel natur (når det formuleres i ord), at du måske ikke vil
anse det for værende af tilstrækkelig betydning. Dog siger jeg i
kærlighed og med en lille uro, at meget afhænger af det, du
opnår, såvel for dig selv, som for gruppen. Det kunne være af
værdi, hvis jeg her berørte et spørgsmål, der ofte opstår i sindet
hos disciple, som arbejder sammen i gruppe og i en mesters
ashram. Hvor meget hjælper eller hindrer fremgang eller ikke
fremgang, hos en given enkelt discipel, discipelgruppen? På
grund af den sande discipels iboende oprigtighed er det næste
spørgsmål, som melder sig: Hvad gør jeg – hjælper eller hindrer
jeg? Lad mig besvare dette sidste spørgsmål i relation til dig. Du
hindrer ikke. Din milde natur og din kærlige uselviske indstilling
gør voldsomt oprør mod det, som du selv i det indre erkender –
en langsomt voksende kritisk ånd. Du er højt elsket af dine
meddisciple og din vibrations mildhed – med dens vedholdende
grundtone af tjeneste og af kærlighed – har en ubevidst
»fastholdende« virkning, selv på de disciple i min gruppe, som
du ikke kender personligt. Jeg beder dig om at huske på det.
Men du kunne hjælpe mere definitivt og bevidst, hvis du kunne
befri dig for bindinger og begynde at fungere i dit hjem og i alle
dine relationer, som en ægte sannyasin. Det har jeg tidligere
påpeget. Jeg opfordrede dig utvetydigt til sannyasinens vej. Men
du tager ikke rigtigt dette for alvor. For dig er det et symbol på
ubundethed, som du fejlagtigt føler, at du ikke kan opnå. Du
undervurderer dig selv, min broder. Du har en udholdenhed, som
er uovertruffen, og som har ledet dig fra dine første dage og
indtil nu. Denne udholdenhed er den forpligtede discipels
adelsmærke. Vil du huske på det? Du har aldrig vaklet i din
søgen efter lys og et område, hvor du kunne tjene din sjæl og
bevise din hengivenhed over for menneskeheden og de store,
som leder menneskehedens skæbne – og som du virkelig elsker.
Du har også en indre erkendelse af sandheden og af planen,
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som er langt større, end du formoder, og som vi satte på prøve for
år tilbage. Du har til stadighed holdt dig på vejen og til det
arbejde, som vi ønskede udført, og har hjulpet, hvor du kunne, og
har stået dem loyalt bi, som har forsøgt at gøre vort arbejde. Den
samme uforbeholdne vedholdenhed viser sig og vil fortsætte.
Hvad er det da, der mangler? Utvivlsomt er der noget, der
mangler, og du ville være den første til at erkende det.
Det, der mangler, er noget, der siges så let og dog er uhyre
vanskeligt at udtrykke. Denne mangel udgør næsten dit
Waterloo for at bruge en kendt vending. Det er ganske enkelt en
manglende evne til at være ubundet. Du binder dig selv til dem
du elsker, og ofte kan kærlighedens omklamrende hænder hindre
fremgang – ikke blot din egen, men også fremgangen for dem,
som vi elsker. Erkender du det? Mens du lever og elsker dem i
dine nærmeste omgivelser, stiller du da nogensinde dig selv
spørgsmålet: Styrker jeg dem som sjæle til at håndtere livet og
til at tjene?
Du binder igen dig selv til visse mennesker via nedtrykte og
mistænksomme tanker. Gør du ikke, min broder? Det sker oftere
end du tror. Det er imidlertid mindre hindrende for dine
fremskridt end din optagethed af dem, du elsker, fordi de er dig
velkendte, og du kæmper konstant med dem. Det er din
kærlighed, din omklamrende besiddende kærlighed til dem, du
har samlet tæt omkring dig i livets karmiske proces, som hindrer,
at du elsker dem på den stærke ægte måde … Jeg beder dig om
at elske mere ægte. Din styrke og ubundethed er aldrig blevet
brugt. Jeg beder dig ikke om at høre op med at elske, men jeg
beder dig om at elske som en sjæl og mindre som en
personlighed. Når du læser dette, vil din indre sande natur
respondere. Dit problem, lad mig gentage, er ubundethed. Du
begynder at lære det. Det, som gør din lektie dobbelt vanskelig,
er manglen på en hovedbeskæftigelse og en dynamisk interesse,
som ville optage hele din opmærksomhed. Det er imidlertid det
problem, som du skal løse på en eller anden måde, hvis du som
en sjæl skal få greb om din personlighed på en ny og mere
afgørende måde.
Jeg vil her give dig et vink: Lad ikke dit fysiske legeme
diktere dig. Fysiske skavanker er til tider en tilflugt for dem der
føler, at deres liv ikke giver dem det, de ønsker, eller det er
tilflugtsstedet for dem, der føler, at de har fejlet på vejen.
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Du har ikke fejlet, min broder. Jeg gentager: Du har ikke
fejlet, og jeg ved, hvad jeg taler om. De af os, der arbejder med
hele visionen på livets indre side, ser din udrustning og karma,
dine kampe og din skæbne på en måde, som ikke er mulig for
dig. Men jeg siger til dig, at de resterende år af dit liv kan blive
en gradvis drift over i forholdsvis ubrugelighed – en frugtesløs
alderdoms ubrugelighed – eller de sidste år kan blive
højdepunktet på en fri sjæls løbebane, hvis visdom, tjeneste og
uselviske kærlighed kan blive det, der bringer inspiration til
mange sjæle ud over hele verden. Du kan nu, hvis du vælger det
– drage nytte af de indsamlede frugter af et liv med vedvarende
orientering hen imod lyset og bevise den visdom, som kommer
af så længe at have været iagttageren, den studerende, og
tjeneren. Vil du nu mere aktivt blive den deltagende, aktive og
samarbejdende discipel? Kun en ting kan hindre dette – ikke
dårligt helbred eller omstændigheder – men en manglende
ubundethed. Vil du hver dag foretage et tilbageblik med hensyn
til ubundethed (ikke nødvendigvis sent om aftenen) og vil du
gøre det samvittighedsfuldt i det hellige og stille sted, som vi
kalder din have? Min kærlighed og velsignelse hviler på dig,
min broder. Dette er noget, jeg kun sjældent siger.
Januar 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
For dig (som for R.S.U.) har jeg på dette tidspunkt både ros og
irettesættelse. Det er en irettesættelse af en så mild natur, at du
ikke vil have noget imod den. Du har gjort meget for at opløse
blændværk i dit liv i de sidste to år, mere end du måske selv
erkender. Vi, der iagttager jer allesammen fra den indre side, kan
symbolsk bedømme denne kendsgerning lettere end jer, fordi vi,
når vi udsøger en sjæl, er i stand til at konstatere det, der okkult
kaldes »dybden af hans nedsænkning.« Du er nu mere »synlig«
og lettere at se for vore iagttagende øjne, og det er helt og
holdent som følge af din egen indsats samt den voksende styrke
hos denne discipelgruppe. Du er ikke mere så dybt nedsænket i
blændværkets tåger, omend du stadig holdes tilbage af frygt –
ikke frygt for dig selv, men unødig frygt for dem, du elsker.
Derfor ser du hverken de problemer, de står overfor, eller deres
individuelle skæbners veje med klarhed. Det hindrer, som du vel
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nok kan forestille dig, at du kan være så åndeligt nyttig for dem,
som du kunne blive. Disciples brugbarhed for dem, som de er
karmisk knyttet til, og for hvem de – med rette eller urette – føler
en form for ansvar for, skifter fra stadium til stadium i forhold
til deres vækst. Et menneskes omsorg for den elskede må og skal
vedvare i et vist omfang, selvom en moders omsorg for et barn
ikke bør fortsætte ind i den voksne alder. Der kan være et
ansvar, som man frivilligt vælger at påtage sig (igen med rette
eller urette), men det må ikke træde i stedet for eller forringe
noget ansvar, som det selv burde påtage sig. Vor mentale hjælp
bør altid stå til rådighed, men den bør ikke gives, når sindet er i
vildrede og i tvivl eller opfyldt af kritik. Den åndelige
ansvarlighed er forunderligt nok, sædvanligvis den sidste, som
bliver anerkendt. Og handling, der foretages på baggrund af
denne anerkendelse, er ligeså langsom. Alligevel er den i sidste
instans langt den vigtigste, for vor åndelige indflydelse kan være
vedvarende og kan bringe den frigørende kraft til dem, vi elsker,
hvorimod andre former for ansvar – der gælder personlighedens
relationer – altid medfører blændværk og det, som ikke hører
åndens rige til.
Læg i resten af dit liv vægt på den åndelige ansvarlighed og
din åndelige indflydelse på alle, som du kontakter eller dem, som
det er din skæbne at være sammen med. Arbejd altid med
sjælskontakt som det grundlag, der fører til sjælens frigørelse og
til sjælsaktivitet blandt dem, du elsker, og endog hos dem du
ikke elsker! Således vil du begynde at arbejde på og fra åndelige
plan, og din tjenesteevne vil støt og roligt tage til. Dette vil på
ingen måde hindre, at du kan være til nytte på planer, der ligger
under det åndelige.
Du lærer hurtigt, min broder, og kan bryde igennem til større
og mere erkendt viden, hvis du kan træne dig selv til at være
ubundet af personlighedens aktivitet med dens ukloge tale eller
tavshed, dens kritik eller dens understøttelse af det, som er
uønsket hos andre og dens stunder med kvalfuld ubeslutsomhed
baseret på en frygt, som – i dit tilfælde – altid vil komme fra
personlighedsaspektet. Dette giver en tilbøjelighed til, at du
foretager ukloge handlinger eller siger ukloge ord, og det hindrer
dig i at følge det lys og den tjeneste, der fremtræder så klart i din
vision i dine høje stunder. Er det ikke tilfældet, min broder? Dette
er alt, hvad jeg har af irettesættende natur, og det er mildnet af en
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berettiget anerkendelse af tidligere gode resultater og af din
usvækkede stræben og vedholdende tjeneste.
For dig er gruppemeditation særligt egnet og nyttig. Den
giver dig den styrke, du behøver og tjener til at afklare både din
vision og din vej. Hold dig derfor nøje og opmærksomt til den
… Og, min broder, følg de anviste okkulte øvelser og vend igen
tilbage til din have, som stadig kan findes – ophøjet og smuk –
i tankens verden. Spidsen af dens tårn gennemtrænger sjælenes
verden og, når du går op ad trinene, som fører dertil, vil du finde
dig selv i området for den klare vision, den omfattende visdom
og den universelle kærlighed.
Stå fast i det kommende år og stå ubundet. Lad ikke de
mindre stemmer overdøve din sjæls eller min stemme. Hold
kanalen åben. Det er min afsluttende bemærkning til dig: Hold
kanalen åben. Hvis du vil gøre dette, så vil vigtige beslutninger,
som du vil stå overfor, blive truffet i sjælens lys og klar hurtig
handling med gode resultater vil følge. Det råd, som du vil blive
bedt om at give, vil da ikke være baseret på frygt eller nogen
svaghed hidrørende fra personlig kærlighed, men vil rumme den
triumferende tone fra sjælen, som ved. Gennembryd, min broder,
fortidens lænker og bliv den sande sannyasin, der intet ønsker
for det separate selv, og som bærer den sande uselviskhed – som
du altid har udvist – til højderne af fuldkommen overgivelse.
Juli 1937
MIN BRODER OG TROFASTE VEN:
Hvordan kan jeg formulere dit problem så klart, at du vil
acceptere de fastslåede kendsgerninger og leve efter dem? Kun
ved at give dig information, ved at foreslå, at du handler på
baggrund af den og afventer resultaterne, idet du anvender den
intelligens, som er så karakteristisk for dig, og den udholdenhed,
som du har udvist hele dette liv.
Dit mentale legeme er på femte stråle, og du har derfor et
intenst analytisk sind. Jeg vil imidlertid minde dig om at være
analytisk, men ikke kritisk. Tænk over denne forskel.
Dit astrale legeme beherskes af sjette stråle og er endnu stort
set underlagt personlighedens vilje. Det indebærer at du helliger
dig din personligheds omgivelser og de betingelser, som du
karmisk har fremkaldt.
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Dit fysiske legeme er også på sjette stråle, og det gør, at dit
fysiske legeme – og følgelig også din hjerne – overvejende
tjener dit astrallegeme, men det gør dig også intuitiv eller astralbuddhisk. Jeg vil bede dig bemærke, at i dit tilfælde er der tale
om en undtagelse i forhold til den stråle, der normalt styrer det
fysiske legeme, for kun få fysiske legemer er på sjette stråle, som
dit er.
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Sjette stråle for hengivenhed.
Femte stråle for konkret videnskab.
Sjette stråle for hengivenhed.
Sjette stråle for hengivenhed.

Det vil derfor stå dig klart, at en stor del af dit problem kan
sammenfattes i erkendelsen af den relation, der eksisterer
mellem personligheden, astrallegemet og det fysiske legeme. Det
fysiske legeme og astrallegemet er derfor automatisk
personlighedens tjenere. Alligevel er relationen mellem sjette
stråle og anden stråle så tæt, at din sjæls problem ikke er
uovervindeligt i dette liv.
Januar 1938
MIN BRODER:
De seneste måneder har vist megen indre spænding. Det har
manifesteret sig på det fysiske plan, som en følelse af reel
udmattelse og er kulmineret i en periode med sygdom. Men –
når de indre årsager har resulteret i fysiske virkninger – så følger
en periode med frigørelse og med tilpasning. Mine ord til dig er
derfor: Lad ikke den indre spænding tage magten igen. Du
kunne her med rette spørge: Hvordan skal jeg hindre, at dette
sker? Ved at huske på, min broder, at selv om de omgivende
betingelser måtte forblive relativt uændrede, så er du ikke den
samme. Du har nået et nyt ståsted af ubundet frihed, og du må nu
fastholde denne frihed. Den fremherskende tone, som bør styre
dit liv gennem de kommende måneder, er at stå fast i åndelig
virkeliggørelse. Det vil nødvendigvis indebære en nøje
overvågning af personligheden. Du må sørge for at gamle
tankeformer bestående af frygt og bekymring ikke genvinder
deres herredømme, og at gamle emotionelle reaktioner ikke
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tillades at tage form. Bemærk hvordan jeg har formuleret denne
formaning.
Stå fast som en sjæl, og (som en vedvarende livsvane) du må
udvikle den holdning, hvor du anerkender din egen
guddommelighed, som den kommer til udtryk i det daglige liv.
En nøje agtpågivenhed over for den første svage tendens til at
svinge ind i den gamle rytme vil være nødvendig tillige med en
sund og øjeblikkelig håndtering af svagheder, der kommer fra
gamle former. For dig kan ordet »erstatning« vise sig at være til
virkelig gavn, idet det gør det muligt for dig at sætte en ny og
vital interesse i stedet for de gamle frembrydende tanker; at sætte
en markant fysisk aktivitet i stedet for en emotionel krise; og at
disciplinere dit lavere liv i retning af glæde og lykkelig aktivitet.
Glæde vil vise sig at være den største helbredende faktor for dig.
Min broder, i mange år har jeg ofte refereret til din smukke
have. Til at begynde med måtte jeg lede dig til at skabe den.
Senere lærte jeg dig, hvordan du skulle fuldkommengøre den og
dernæst at anvende den. Jeg lærte dig også, hvordan du skulle
helliggøre den og vie den til et helligt tempel og forbinde den i
dit sind med tjeneste. Det, som således er skabt og anvendt,
eksisterer. I dag vil jeg gerne fortælle dig, at på de indre plan er
din have til tjeneste for min discipelgruppe og for andre – i langt
større antal, end du tror. Den er et samlingssted for mange og et
tilflugtssted for nogle få. Tænk over det, og fortsæt din opgave
med at gøre den smukkere. Husk altid på, at de som søger dens
herlighed ikke kun kommer for havens skyld, men også kommer
for at kontakte dig, som på den indre side fremstår anderledes,
end du forestiller dig selv i fysisk inkarnation.
Nu står det tilbage for dig at skabe en have ud af dit liv på det
fysiske plan. Du har lært meget i løbet af de foregående år, og
selvom gamle rytmer og tankevaner ofte trækker dig ud af din
fredfyldte have, så finder du hurtigere tilbage til den. Du vandrer
ikke så ofte i bekymringens vildnis og i blændværkets tågede
lavland.
Sørg for i løbet af de kommende ni måneder at bevare en
indstilling af åndelig indifferens eller af guddommelig
sorgløshed og emotionel ubundethed. Jeg vil bede dig oprigtigt
om at reflektere over disse ord – i særdeleshed over de første.
Stå i din have, men når tilskyndelsen opstår til at blive draget ind
i uro og bekymring eller mistænksomhed, så håndter det med
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

567

indre afstand og tag dig ikke af, hvad følgerne måtte blive. Intet
kan hænde, som virkelig kan ryste din opnåede balance. Vær
bevidst om det.
Stå som et center af styrke for alle, du møder, og forkast ikke
mit forslag, fordi din personlighed forkaster muligheden for at
opnå dette mål. På de indre plan har du opnået det. Sørg nu for at
dette mål også bliver til virkelighed på det ydre plan. Fra det sted,
hvori dit fysiske liv leves, lad det gå ud, som kan helbrede og
velsigne. Intet kan standse denne velsignelse. Den haster frem på
ubundethedens vinger og fra et hjerte, der ikke har nogen tanker
om sig selv. Den sendes ud på sin mission, fordi du har lært at
stole på sjælene hos dem, som du er forbundet med …
Jeg vil give dig de følgende otte sentenser som sædtanker for
din meditation og vil bede dig om at tænke dybt over dem i løbet
af de kommende otte måneder:
Første måned. . . . . . . I mit tårn står jeg, og intet kan nå
mig der. Således vier jeg mig til det
arbejde, der kommer på min vej.
Anden måned. . . . . . Kun min sjæl kan nå kraftens tinde,
hvor jeg står, og for min sjæl er denne
vej altid åben. Jeg vier mig til de
opgaver, som min sjæl anviser.
Tredje måned.. . . . . . Fra dette høje sted stiger jeg ofte
ned og går livets og skønhedens veje
med mine brødre. Jeg vier mig til den
opgave, at hjælpe dem.
Fjerde måned. . . . . . . Kærlighedens udstråling søger jeg at
sende ud til alle, som jeg møder, og
til dette liv med strålende kærlighed
vier jeg mig.
Femte måned. . . . . . . Med guddommelig sorgløshed møder jeg mit daglige liv og ved, at alt er
godt. Jeg vier mig til at hjælpe dem,
jeg tjener, vejens mestre.
Sjette måned. . . . . . . Med sand guddommelig indifferens
bærer jeg enhver byrde, der opstår på
min vej, for intet kan røre min sjæl.
Til at manifestere denne tillid vier jeg
mig.
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Syvende måned. . . . . De, som er givet mig at elske på livets vej, elsker og tjener jeg. Jeg ser
på dem uden frygt. Jeg vier mig til at
styrke dem i deres sjæle.
Ottende måned. . . . . I mit tårn, i visionens høje sted,
står jeg nu, og fra dette sted lever,
elsker og arbejder jeg. Til denne høje
skæbne vier jeg mig.
Hvis du kan forstå virkeligheden og nytten af den tjeneste, du
kan yde, vil du have gjort store fremskridt, når jeg næste gang
giver dig undervisning.
Januar 1939
MIN BRODER:
Du har gjort virkelige fremskridt. Det er det første, jeg ønsker at
fortælle dig. Når du tænker mere klart og accepterer de fakta,
som du ved om dig selv, vil du blive fri. Dit problem er
vanskeligt. Det skyldes ikke vanskelighederne i dit liv, for dit
livs problem er på ingen måde usædvanligt – selvom du har ofret
det usædvanlig opmærksomhed. Det skyldes den kendsgerning,
at du har en sjette stråle personlighed, et sjette stråle
astrallegeme og et sjette stråle fysisk legeme. Dette udgør en
meget kraftfuld kombination af kræfter, men du påtog dig
ansvaret for håndtering af disse kræfter for at bryde den magt,
som denne sjette stråle energitype har haft over dig i tre på
hinanden følgende liv. Du har nået en alder af tres år (eller er det
lidt mere, min broder?) og har endnu ikke overvundet den.
Derfor er din sjæls hensigt ikke blevet fuldbyrdet. Forskellen
mellem din indstilling nu og din indstilling for tredive år siden
er, at dengang var du ikke klar over, hvad det hele drejede sig
om, men det er du nu. Da havde du i virkeligheden intet ansvar,
for du kendte ikke arten af den opgave, som skulle udføres. Men,
gennem sjælskontakt ved du nu, hvad problemet er, og dit ansvar
for at gøre noget definitivt er som følge deraf stort. Blændværket
om bindinger og relationer har holdt dig fast i mange år. Den
personlige navlestreng knytter dig stadigvæk til dine børn, og den
skulle være klippet over (og med rette) for mange år siden. Det
ville have været til virkelig gavn for både dem og for dig. Det ved
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du godt, når blændværket om moderskabets ansvar ikke er over
dig. Du må nu erkende, at du ikke længere har et sådant ansvar.
Tilgiv mig min ligefremme tale, min broder, men jeg ønsker
at se dig fri før tidspunktet for overgangen til det »klare kolde
lys« kommer til dig. Jeg ved, hvad du er i stand til at udføre. Du
drager ikke fordel af din anden stråle sjæls evne til at være
kærlig og ubundet på samme tid. Den kan formidle den dybeste
kærlighed subjektivt og beskyttende, og alligevel – på det ydre
plan – sætte mennesker fri. Lad mig endnu engang gentage: Du
har intet ansvar for dine børn og har ikke haft det, siden de blev
voksne og fik retten til at leve deres egne liv. Du har fortjent
retten til din egen sjæls frihed og udtryk. Vil du nu gribe den og
gøre dig selv fri, eller vil du forplumre resten af denne
inkarnation og, i et andet liv, blive nødt til at stå over for det
samme problem med familierelationer og økonomisk ansvar?
Endnu har du intet løst, men du har gjort fremskridt, og dine
øjne er åbne. Kun frygt, samt en bevidst vægring ved at tage de
store og rigtige skridt, holder dig tilbage fra fuld deltagelse i
menneskehedens tjeneste og mit arbejde …
Du har så meget at give. Jeg refererer her ikke til penge,
selvom det også er noget, som en discipel må tilbyde at ofre i sit
liv, i denne tid med spænding i verden. Jeg hentyder til disse
større og dybere gaver, som du besidder og er tilbøjelig til at
benægte erkendelsen af – et kærligt hjerte, et sind, der er beriget
af års studier og et liv i tjeneste, og en loyalitet og en særlig evne
til venskab, som i sandhed er sjælden af finde.
Din sjælskontakt er etableret, og det er en kendsgerning, som
du kan forlade dig på. Afkræftelsen i dit fysiske liv skyldes den
forkrampning, som du har underkastet dig, og tillige din udtalte
indre subjektive tilbagetrækning til de mentale og astrale
verdener. Du udtrykker ikke den virkelighed, som du er, på det
fysiske plan. De tankeformer, som omgiver dig, tapper din
vitalkraft, og alligevel har du fysisk set ingen organisk sygdom
eller besvær. Disse tankeformer tapper dig for vitalitet og er
afgjort destruktive – for dig selv og for andre. Der er tre af disse
tankeformer …
Jeg giver dig en særlig øvelse. Gå ind i din have to gange om
ugen, og mød mig der. Find først og fremmest det sted i haven,
som jeg har magnetiseret. Fremsig på dette sted i din have dine
problemer højt for mig, idet du med mellemrum holder pause og
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lytter efter mine svar eller svarene fra din sjæl. Vi vil tale, når
det ydre livs og personlighedens stilhed er indtrådt. Hold intet
tilbage, men tal højt til mig. Gør dette med et lyttende og
opmærksomt øre, og ved maj fuldmånen kan du erfare, at du har
talt sagen ud, blændværket kan være opløst, tankeformerne
nedbrudte, og vejen står lysende klar for dine øjne.
Må helliggørelsens fred og ro være din og min velsignelse
hvile på dig. Det er ikke i påskønnelse, at jeg tager mig tid til
dig. Gamle karmiske bånd med mig, din ældre broder, og den
dybe kærlighed, som D.R.S. uforanderligt nærer til dig, er
grunde, der er tilstrækkelige for mig. I øvrigt – min kærlighed er
din. Vi er på den samme sjælsstråle.
Januar 1940
MIN BRODER:
Du har ikke kun ét blændværk, du lever i et sandt hav af
blændværk. Det gør dit problem særligt vanskeligt, for havde du
(for eksempel) et enkelt dominerende blændværk som D.E.I.,
ville det, for et menneske med din hengivenhed og mentale evne,
være en relativt let ting at nedbryde for derefter at gå ind i lyset.
Men du har omgivet dig selv med et utal af blændværk, der er
uden større betydning, men som i deres helhed gør, at du
bestandigt kommer til at vandre i en tåge. Du har evnen til at
vandre vedvarende i lyset. Dine blændværk kommer til dig fra
to kilder. Dine reaktioner på alle livets hændelser samt dine
omgivelser er overfladiske og flygtige. De er ikke basale eller
grundlæggende, for dit livs hensigt er uafbøjelig (findes et
sådant ord, min broder?) og dit livs tendens er uforanderlig. Men
i din håndtering af omstændigheder og mennesker er du
overdrevent optaget af den virkning, det måtte have på dig, og
din undladelse af at håndtere dem, som en discipel burde. Dit
mindreværdskompleks fastholder dig i en tilstand af blændværk
og er udelukkende en personlighedsreaktion. Som en sjæl er du
stærk i kundskab. Som en sjæl elsker du alle væsener. Som en
sjæl er der ingen omstændigheder, du ikke kan klare. Som en sjæl
behersker du dynamisk dine omgivelser. Men mindreværdets
blændværk (som er resultatet af utallige mindre blændværk)
styrer dit livs udtryk på det fysiske plan tilligemed det andet
blændværk om fysiske skavanker. Det vil jeg ikke uddybe ud
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over at påpege, at fordybelsen i det arbejde, som du kunne udføre
for os, bragt ned fra det mentale bevidsthedsniveau (hvor du altid
i sandhed lever på trods af mange udflugter til det astrale plan) til
det fysiske plan ville gøre dig fri rent fysisk.
Jeg beder dig ikke om at arbejde som A.A.B., der bevidst
vælger at arbejde i vor »selvmordsgruppe« (som den sarkastisk
er blevet kaldt af en af M's discipelgrupper), men jeg vil bede
dig om at afstå fra mindreværdets blændværk og den fordybelse
i detaljer, som altid tager dine kræfter. Træd ind i glæden og
styrken ved tilfredsstillende tjeneste. Når jeg ser hvilke
konklusioner, du når frem til inden maj, ved jeg bedre, hvad jeg
skal sige til dig.
August 1940
Til dig har jeg det korteste budskab, min broder. Du befinder dig
i dag i en tilstand af fysisk lidelse, og du træder på samme tid ud
af en livskrise ind til større sikkerhed, lys, kundskab og nytte.
Du har nu intet andet at gøre end at ophøre med al bekymring og
forlade dig på de realiteter, som livet har overbevist dig om
eksisterer. Visse ting er du helt sikker på – kærlighed, mod og
sjælen. Brug ikke sindet lige nu, men ganske enkelt vær og lad
kærligheden fra alle, der kender dig, hvilket, min broder,
omfatter min kærlighed, strømme gennem dig. Lad din sjæls
mod give dig styrke. Dette mod er ikke et kampmod eller nogen
form for bestræbelse på at være »tapper«. Det er den sande
videns mod, der vedvarende bevares og betingelsesløst
opretholdes midt i alle vanskeligheder og besværligheder.
Kun én tanke vil jeg give dig at repetere, når som helst du er
mismodig, træt eller svag:
»I centret af al kærlighed står jeg, og intet kan røre mig
her, fra dette center vil jeg gå ud for at elske og tjene.«
BEMÆRKNING: Fire måneder senere drog denne discipel ud
for »at elske og tjene« på livets indre side. Ude af det fysiske
legeme er hun stadig aktiv i Tibetanerens ashram.
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Min have
Af C.D.P.
I Himalayabjergene synes jeg at se et højt beliggende og smukt
plateau. En vej snor sig op til det fra dalen neden under.
Bjergene ser ned på plateauet fra øst og vest, lavere liggende
bjerge mod nord og en stejl skrænt mod syd ved vejen til dalen.
Dette smukke stykke land i den høje klare luft er blevet skabt
om til en have med mure – orientalske mure – fem meter høje og
med en lille kinesisk udseende minaret i hvert hjørne. Et vandløb
strømmer gennem haven i hele dens længde fra øst til vest. Det
løber ind i haven og løber ud igen gennem buer i murerne, hvor
der er et jerngitter. Over disse tilgitrede buer støttet af lave
stensøjler, som rager ud fra muren, er to smalle kinesisk buede
broer af sten og træ, der er støttet til muren og med et gitter med
gelænder på siden mod vandløbet. Porten til denne have findes
i midten af den nordlige mur – en af de lange sider – fordi haven
er mere aflang, end den er kvadratisk. Når man nærmer sig
porten udefra, ses der skrevet over den ordene fred, indre ro og
tjeneste. Det er en buet port ført ind i muren. En klokkestreng
fører til en klokke, der hænger i buen. Der er også et lys, som
ved tusmørke skinner på disse ord.
Når man får adgang, træder man ind på en sti i den grønne
plæne, som skråner lidt ned mod vandløbet. Seks meter nede ad
denne sti, på hver side af den, står der et blomstrende æbletræ –
deres grene berører hinanden. Et bed med røde pæoner strækker
sig mod øst og vest fra æbletræet cirka fem meter og til begge
sider og afsluttes der med en rød rosenbusk, en meget
velduftende rose. Stien fortsætter ned ad den let skrånende plæne
mod vandløbet, som er omkring fem meter bredt og med dybe og
lave steder og kantet af sten og bregner. Sommerfugle og fugle
flyver hen over det, og på dette sted er der trædesten til den
anden side.
Trædestenene over vandløbet fører til en sti, som strækker sig
mod en pagode i kinesisk stil, stor og med åbne sider. Et rundt
bord fremstillet af en indisk træsort står midt i pagoden – og på
det står en statue af Buddha, som vender mod indgangen. Foran
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Buddha er anbragt en udskåret træskål med sølvkant, som
indeholder vand, hvorpå der flyder en enkelt hvid lotus.
Der er konsoller med blomsterkasser i pagodens åbne sider
med sødt-duftende blomster, reseda og heliotrop. Der er et
cirkelrundt sæde rundt langs hele væggen, og måtter af
orientalsk græs ligger på gulvet. På hver side af indgangen er der
et panel med hylder – hvorpå der ligger skriftruller og okkulte
manuskripter med henblik på studier. Lige uden for står fire
smukke rødgraner, to på hver side af døren og fyr og pinjer
fortsætter til pagodens bagside og strækker sig hele vejen i den
sydlige stis længde, hvor de danner en bevoksning, der er ni
meter bred, og som rummer naturligt hjemmehørende bjergtræer,
vor kornel og små egetræer. En vej fører ned gennem
bevoksningen, der er fuld af bregner, klipper og skovblomster.
Mellem to klipper springer en kilde. Det er et sted for ro og fred
for dem som elsker skoven. Selv om man ikke kan se plænen,
kan man komme ud på den, når man ønsker det, trædende på
fyrrenåle og mos og forlader derved den kølige skygge, fuglene
og de sky små dyr – der sommetider følger efter, og da ser man
et par meter borte, halvvejs mellem skoven og vandløbet, et
langt blomsterbed, der er placeret midt i plænen, og som
indeholder enhver blomst, man nogensinde har holdt af. De er
der i alle farver og dufte, blot er rødt ikke fremherskende, pga.
de røde pæoner og rosenbuskene på den anden side af vandløbet.
Mod plænens vestlige ende, lidt længere end afslutningen af
blomsterbedet ses et enligt egetræ at have vandret ud på græsset
med sit eget druidiske formål, et velformet ungt træ, højere end
dem, der står i skoven. Der står en bænk under træet.
Ikke langt borte, mellem egetræet og vandløbet findes en
lotusdam, der er sat i kampesten og store flade klipper, der
minder om nogle af klipperne langs vandløbets kant og inde i
skoven.
Lotusdammen bliver forsynet med vand, der løber fra kilden
i skoven. Siddende på klipperne ser man over og lidt under disse
smukke lotusblomster i forskellige farver.
Men havens to ender er den smukkeste del af haven. I den
østlige ende, på begge sider af vandløbet breder sig et væld af
roser, bede, der hænger ud over vandløbet med form som vinger,
der går så langt op som til den smalle skjulte sti langs østmuren,
således at den, der står på den buede stenbro (som i begge ender
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har fjerformede grupper af viftende pampasgræs), ser ned på
serafvinger af vidunderlige roser i toner fra det svageste rosa til
gyldengul. I havens vestlige ende består serafens vinger af liljer
– fra den purpurfarvede iris til den strålende hvide madonnalilje.
Buskadset ved enderne af den vestlige bro er »den gyldne busk«
og syrener. Her klatrer en fin grøn vin over muren, hvor der i
den anden ende er slyngroser. Disse roser og liljebede strækker
sig i form som serafiske vinger, omend de er omfattende, når de
ikke ind i hjørnerne af havens to ender. Der står der træer,
rødgran, fyr og japansk taks. Mere talrige i det sydvestlige
hjørne, hvor de danner begyndelsen til skoven. I det nordvestlige
hjørne står tre høje takstræer – og det samme i hjørnet mod
nordøst. Pagoden fylder det sydøstlige hjørne, med skoven
bagved den og rødgranerne foran til højre og venstre. På den
anden side af vandløbet fra pagoden i plænen (den østlige række
af pæoner og den røde rosenbusk ikke langt borte) er der et
cirkelformet stensæde, der kaldes disciplens sæde. Det har et
lille piletræ og to lave blodbøge bag sig og en engelsk buksbom
ved hver ende. Foran det findes en naturlig klippe formet som en
stol og af samme højde, hvor mesteren sidder, når han taler til
disciplene.
Når man står på stien og ser mod indgangsporten, ser man
frugttræer – espalieret op ad muren, til højre ferskner og
nektariner – og på muren til venstre vin med hvide og blå druer.
En smal sti løber langs hele muren. Til venstre på plænen står et
rustikt mosdækket brøndhus omgivet af buske af »sweet shrub«
og hvid syren, bagved på siderne forskellige små
skyggeelskende blomster, nogle ganske få liljekonvaller og hist
og her en bregne.
Der findes et lille grusbelagt areal foran brønden – med et
rustikt bord, hvor druerne og frugten bliver arrangeret i flade
kurve af dem, der har opsynet med og adgang til haven. De
sendes ned ad bjerget med æsler til de syge og livstrætte i byen
nedenfor. (Gamle Aleck, en helgenagtig gammel gartner, der har
været død i mange år, kan være den, som hjælper til i dette
arbejde. Jeg ved det ikke!) Brøndvandet er meget koldt, – der er
allerede en spand parat til at blive sendt ned. Jeg tror at dette
vand har den egenskab, at det kan give en større vision. Det er
ren glæde at tilbyde det til de tørstige og trætte, og hver dag
blandt de sjæle, der ankommer, er der en ny brøndvogter, altid
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en som har haft et glimt af visionen.
Jeg mener, at dette er billedet af min have.
Som du kan se, er det en magisk have, for alle blomsterne
blomstrer altid, og naturligvis er der mange i det lange
blomsterbed, som jeg ikke har nævnt, kun sagt, at alle
blomsterne, som man holder af, er der, – men jeg har plantet
georginer, på grund af mine barndomserindringer,
klokkeblomster, nelliker flox, små krysantemum, ballonklokker,
natlys – stadig erindringer! – søde storkenæb, lavendel, citron
verbena, biblomme, gammeldags roser, dagliljer, tigerliljer (til
trods for mine rosen- og liljebede mod øst og vest) og i vandløbet
vokser mynte og andre vandelskende urter nær det vestlige afløb.
Men jeg tror, at enhver broder, som træder ind i haven, ser sine
egne yndlingsblomster – det forestiller jeg mig.
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Til R.L.U.
April 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
I denne tiltaleform får du en nøgle til svaret på et af dine
spørgsmål: Hvorfor blev jeg valgt som et medlem af denne
gruppe? Fordi en forbindelse fra gammel tid forbinder os og på
grund af en skjult udvikling, som er meget usædvanlig, men som
indtil nu er afskåret fra ethvert ydre udtryk på grund af din
hæmmende personlighed. Disse to faktorer er: Din gamle
forbindelse til mig og skønheden i det, der ligger åbenbaret i dit
indre, byder mig at give dig denne mulighed for specialiseret
skoling. Du har undret dig over dette valg, idet du ikke nærer
nogen særlig agtelse for din personligheds kvalitet. Er det ikke
rigtigt? Jeg vælger mine ord med omhu. Du har en tilbøjelighed
til at være utilfreds med dig selv – en stigende og ofte ikkeerkendt utilfredshed. Det skyldes det indre pres fra det skjulte
åndelige liv, som du endnu ikke har tilbudt dine medmennesker.
Du har en evne til forståelse, som du sjældent har anvendt, og en
evne til at arbejde som psykolog, der endnu ikke er erkendt af
dig selv hverken mentalt eller reelt. Det er dette skjulte noget,
som jeg har erkendt og forsøgt at drage frem.
Baggrunden for dit liv måtte ændres, førend det var muligt at
frigøre denne sjælskvalitet til tjeneste. Når du fremkalder den i
løbet af de kommende år, vil du se, at den kaster lys over dine
tidligere anliggender. Du vil da føle megen smerte over alt det,
som du har undladt at gøre i fortiden. Glem ikke, at ifølge den
lov, der gælder for disciple, vil muligheder uundgåeligt opstå,
som vil sætte dig i stand til at råde bod på tidligere forhold og
enhver fejlagtig handling. Sørg for, at den gryende ånd af
kærlighed overstråler hele dit liv og strømmer gennem dig til
andre, og sørg ligeledes for, at du giver alle den kærlighed
tilbage, som du har modtaget og vil modtage.
Jeg beder A.A.B. om at give dig en kopi af en meditation, der
bruges i Arkanskolen. Jeg har foretaget visse ændringer og
tilpasninger, som jeg vil antyde for dig … Følg denne, min
broder, i de kommende seks måneder: Som dine sædtanker
foreslår jeg de følgende ord:
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Første og anden måned. . . . . Kærlighedens gyldne lys oplyser min vej. Jeg er denne vej.
Tredje og fjerde måned. . . . . Som et fyrtårn på et mørkt
sted udstråler jeg lyset. Jeg
står fast i åndelig væren.
Femte og sjette måned.. . . . . Jeg bekræfter taknemmelighed over for alle lysbærere.
Jeg bekræfter kærlighed til
alle, jeg møder. Jeg er selv
Guds kærlighed, lyset som
skinner, vejen.
Selve enkeltheden i mine anvisninger kan næsten skuffe dig, men
der er kun så relativt lidt at gøre, før den indre skønhed finder
frigørelse, at jeg beder dig om først at nå dette mål. Derefter kan
vi begynde på vort arbejde. I min næste instruktion vil jeg, hvis du
gør de fornødne fremskridt, påbegynde den okkulte skoling, som
du så stærkt ønsker. En ting vil jeg imidlertid bede dig om at gøre:
Tænk over brugen af den skabende forestillingsevne og evnen til
visualisering. Jeg vil også bede dig om at nedskrive resultaterne
af disse overvejelser og tanker i en artikel og derved give dine
indre erkendelser ydre form.
Oktober 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
Det er indlysende, at du ikke ville vinde noget ved, at jeg
ændrede dit arbejde på dette tidspunkt, for du har været i denne
gruppe i så kort tid, at du knapt har mestret de indledende stadier
eller omfanget af det anviste arbejde. Den »gærende uro i det
åndelige liv«, som ligger dybt skjult i dit personlige liv, tager til
i aktivitet, og det, som du har at give til dine gruppebrødre og dine
medmennesker, er nærmere på overfladen, end det var for seks
måneder siden. Han, som går med dig på livets vej, har haft meget
at gøre med at frigøre dig, for den største frigørende kraft i livet er
kærlighed. Derfor er det for dig afslutningen på det gamle liv og
begyndelsen til det nye.
For de næste seks måneder beder jeg dig om at tage temaet
kærlig forståelse ind i dine tanker. Glem ikke, at din sjælsstråle
er strålen for kærlighed-visdom, og at din kærlighedsnatur (i al
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sin fylde og rigdom) derfor gennem den rette samordning og
disciplinering af personligheden vil strømme igennem dig til
andre. Din evne til i større omfang at udtrykke kærlighed vil
være garanti for din samordnings effektivitet og det vellykkede
resultat af din meditation. Inden den tid kommer, hvor du kan gå
over til det rigere liv, der leves af en sjæl, når den er adskilt fra
legemet, så vil tilkendegivelser af kærlighed for dig være den
mindste modstands vej. Jeg mener kærlighed og ikke
sentimentalitet, min broder.
Sædtankerne for meditationsarbejdet i de kommende fem
måneder vil være som følger. Dette skulle kunne optage dine
tanker i adskillige måneder.
Første måned. . . . . . Sjælen og selvet er ét. Mellem selvet i
den lavere natur og selvet i den højere
natur må der være enhed.
Anden måned. . . . . Når jeg, det emotionelle menneske, er
viet til sjælen, strømmer kærlighed
igennem mig. Således kan jeg tjene.
Tredje måned.. . . . . Jeg skaber ingen barrierer mellem mig
og andre. Jeg er som dem og er ét med
alle, jeg møder.
Fjerde måned.. . . . . Der skelnes ikke på kærlighedens vej.
Jeg står forenet med alle, og kærlighed
strømmer gennem det lavere selv.
Femte måned. . . . . . Giv mig evne til at elske, og send mig
dem, der har brug for min kærlighed, og
lad mig opfylde dette behov.
Lad dig ikke vildlede af den tilsyneladende enkelthed i disse
sædtanker for meditation, min broder. De er dybe og vise og
rummer mysteriet om sjælen og om kosmos.
Marts 1936
Jeg har ikke for vane, min broder, ej heller er det nogensinde
nødvendigt, hvor det drejer sig om disciple, at give unødig ros
for udført arbejde eller at nære den gennemsnitlige aspirants
forfængelighed. I dag vil jeg imidlertid gerne fortælle dig, at du
har gjort et godt stykke arbejde i denne tilpasningsproces med
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dig selv. Du har gjort mere reelle fremskridt i de sidste tre år end
i de foregående ti. Der har været en klar udvidelse af din
bevidsthed og en tydelig uddybning af dit åndelige liv. Jeg tror,
at du selv er opmærksom på dette. En ældre discipels
anerkendelse af klar vækst i en yngre indebærer for denne yngre
discipel et ansvar. Jeg påpeger derfor, at jeg erkender dit
fremskridt, og jeg gør det for at anspore dig til en fornyet indsats
og for at give mig lejlighed til at antyde, at en udvidelse af dit
tjenesteliv vil blive nødvendig. Vertikal vækst og horisontal
vækst bør følges ad parallelt.
Der er to ting, jeg forsøger at fortælle dig. Dette er dage med
åndelig mulighed og verdenskrise. De er for dig individuelle dage
med muligheder. En discipel skaber sine egne kriser, og hvor et
liv mangler kriser (på dit udviklingsstadium), betyder det, at
disciplen står stille. Det betyder at hans arbejde er af en sådan art,
at det ikke øver nogen indflydelse på hans omgivelser og hans
forbindelser. Det har derfor ingen værdi. For dig er det
nødvendigt at stå i dit livs omgangskreds som et roligt midtpunkt,
men lad det være den ro, som vindes ved at betvinge stormen og
ikke ved stilheden i et stillestående vand.
Jeg har iagttaget dig, min broder fra gammel tid, i ni år, for der
er, som du ved, et karmisk bånd mellem os. Jeg har set dig vokse
og udvikles i dybden, og jeg har set under det ydre menneske, et
nyt, mildt og forstående menneske komme til verden, for jeg kan
se både det, som verden ser, og det mere subtile menneske. Der
har i mange år eksisteret en ydre hårdhed, men den tid er nær, hvor
det mere subtile menneske (kendt og erkendt af en eller to) vil
bryde frem og øve sin indflydelse på en større kreds. Dette vil ikke
blive gjort ved en bevidst indsats, men ved erkendelse af
frigørelse og fuldbyrdelse. Tænk over disse to ord. Stå frit i dine
omgivelser som en sjæl.
Det andet, jeg har at fortælle dig, vedrører en ordnet
tilrettelæggelse af dit liv. Du må og skal opfylde alle dine
nødvendige og rette forpligtelser over for dem, som din skæbne
har forbundet dig med, men du må også afsætte tid til disciplens
liv. Min pligt består kun i at vise dig din situation. Vejen,
midlerne og metoderne må du selv fastlægge. Frigørelse vil
komme gennem den rette forståelse af tidselementet og en
passende skelnen mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Jeg
beder dig om at tænke over dette.
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Et mere intenst indre liv og et liv med mere vigtig tjeneste er
dine idealer, ved jeg, men det ene er afhængigt af det andet.
Jeg søger nu at foretage en gennemgribende ændring af din
meditation. Den jeg gav dig tidligere har opfyldt sit tilsigtede
formål. Jeg foreslår dig derfor følgende. Udfør meditationen
regelmæssigt, idet du lægger hovedvægten på arbejdet med
fuldmånetilnærmelsen og i fem dage hver måned sætter den i
stedet for dit sædvanlige meditationsarbejde.
1. Forbind dig som en sjæl med dine gruppebrødre og med alle,
som du er nær på de indre plan, og send kærlighedens ånd og
fred ud.
2. Gennemfør derpå følgende visualiseringsøvelse efter at have
koncentreret din bevidsthed i hovedet.
a. Se for dit sinds øje en sø med blåt vand, der er helt
omgivet af bjerge.
b. Det er nat, og der er ikke en lyd på søen undtagen vandets
klukken omkring den lille båd, som du sidder i. Du kan
intet se.
c. Mens din båd vugger på søens vande, ser du, hvordan
morgenen langsomt gryer i øst bag bjergtinderne.
d. Idet du ser lyset tage til, bliver du bevidst om andre både,
der alle sammen langsomt finder vej hen imod det
skinnende gyldne i søens østlige ende.
e. Resten af visualiseringsøvelsen, begyndende fra de oven
for antydede punkter sker helt efter dit eget skøn. Jeg lader
billedet stå ufærdigt og overlader det til udfoldelsen af din
skabende forestillingsevne. Jeg vil være interesseret i at
vide, hvad du har foretaget dig i din lille båd efter seks
måneders meditation.
3. Løft derpå bevidstheden så højt i hovedet som muligt og
mediter »i lyset« over de følgende sædtanker:
Første måned.. . . . . For mig er der intet lys adskilt fra
andre. Hvis de er i mørket, går jeg
ind i dette mørke.
Anden måned. . . . . Jeg er et vindue, gennem hvilket
lyset kan skinne. Det lys skal nå mine
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Tredje måned. . . . .
Fjerde måned. . . . .

Femte måned.. . . . .
Sjette måned. . . . . .

medmennesker.
I tjeneste for de nærmeste og de
fjerneste må jeg hver dag vie min
primære indsats.
Jeg helbreder ikke med mine hænder. Jeg helbreder gennem tale. Jeg
må således lære talens magt og at
sige de rette ord.
Sindet åbenbarer sandheden. Denne
sandhed er jeg. Mine ord må åbne
vejen til andre hjerter og sind.
Jeg har ingen barrierer, ingen forkærlighed, intet foretrukkent valg og
ingen adskillende mure. Jeg går på
vejen, og for mig er alle ét.

4. Fremsig derpå Den store invokation:
Lad lysets kræfter bringe indre oplysning til menneskeheden.
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden.
Må mennesker af god vilje mødes i samarbejdets ånd.
Må tilgivelse være grundtonen for alle mennesker i denne tid.
Lad de stores bestræbelser ledsages af styrke.
Lad det være så, og hjælp os til at yde vor del.
5. Og afslut med velsignelsen:
»Må de hellige, hvis disciple vi stræber efter at blive,
vise os det lys, vi søger, give os deres barmhjertigheds
og deres visdoms stærke støtte. Der findes en fred,
som overgår al forstand, den hviler i hjerterne hos
dem, der lever i det evige. Der findes en magt, som
gør alle ting nye, den lever og røres i dem, der kender
selvet som ét. Må den fred hvile over os, den magt
opløfte os, til vi står, hvor den ene indvier påkaldes, til
vi ser hans stjerne stråle.
Må de helliges fred og velsignelse strømme ud til
verden.«
September 1936
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MIN BRODER:
Intuitionens skjulte gave, frigjort gennem kærlighed er det, som
du har at tilbyde din gruppe. Sandhedens tekniske fundament er
til stede, men da det i detaljen praktisk taget er det samme som
det dine brødre allerede besidder i større eller mindre grad, har
de ikke brug for den hjælp fra dig. De har behov for den
intuitive forståelse, som sjælen besidder, og de har brug for den
udtrykte kærlighed fra personligheder, der ikke er forblindet.
Når du elsker mennesker, er du hyppigt blind for deres fejl og
accepterer dem, som det de er. Når de ikke betyder noget for dig
personligt, er du indifferent eller neutral over for dem. Ingen af
disse holdninger er korrekte. Klar vision, kærlighed til alle
væsener og en ren udstråling er det, du kan give, hvis du vælger
det. Derfor giv.
Marts 1937
MIN BRODER:
Det er ikke nødvendigt at bede dig om at fortsætte og bestige
fuldbyrdelsens bjerg. De foreslåede sædtanker vil give dig de
nødvendige vink vedrørende opstigningsmetoden.
Første måned. . . . Løft dine øjne. Se ikke ned på jorden.
Anden måned. . . Erkend gruppen, der stiger op sammen
med dig, og ikke kun to eller tre.
Tredje måned.. . . Lad fødderne være hurtige og ikke
hæmmet af jordisk venskab.
Fjerde måned.. . . Lad hjertet blive opfyldt af kærlighed,
og elsk de mange.
Femte måned. . . . Ræk hånden ud til alle og hjælp dem,
der snubler på vejen.
Sjette måned. . . . Giv styrke til dem, der arbejder for andre, og arbejd selv.
Skriv derefter til afklaring for dig selv en artikel om brugen af
kærlighed i tjeneste, og anfør syv regler for opstigning – regler,
som du selv har udarbejdet i tjenestens smeltedigel.
Jeg har også en noget enestående opgave til dig. Udtænk og
udform et symbol – en esoterisk form – som vil udtrykke målene
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for denne discipelgruppe, som du er knyttet til, og som vil
antyde tjenestens vej.
Oktober 1937
MIN BRODER:
I dag har jeg blot et enkelt budskab til dig, og alligevel er de
metoder, hvorved du kan efterleve de vink, jeg kort søger at
give, ikke på nogen måde enkle. Det, du har mest behov for, er
en intensivering af din indre åndelige aspiration. Du har brug
for at arbejde mere målrettet ud fra det, som kunne kaldes for et
spændingspunkt. Studér i de nye gruppeanvisninger det, som jeg
har sagt om spænding og intensitet. Det er intensitet i hensigt,
som vil ændre dig fra den tunge forholdsvis fyldestgørende
aspirant til den discipel, hvis hjerte og sind står i flammer. Men
måske foretrækker du at gå fremad støt og roligt uden nogen
gruppeindsats og derved udføre dit arbejde for mig og for
gruppen som en ordnet del af dit daglige liv, som du kan tilpasse
nogenlunde efter dit ønske, og hvori åndens liv får sin andel,
hvori tjenesteaspektet ikke tilsidesættes, og din livsydelse bliver
smukt afbalanceret og udført uden for stort et pres. Hvis dette er
tilfældet, kan det være din personligheds valg eller din sjæls
beslutning i et specifikt liv, men det betyder, at du ikke er den
discipel, for hvem alt er underlagt discipelskabets liv.
Jeg vil gerne påpege to ting for dig her.
For det første: Hvis du kan ændre på din spænding så meget,
at du bliver drevet af åndens liv, vil det indebære en
stimulerende omvæltning i dit indre liv. Er du forberedt på det?
For det andet: Det vil ikke skabe nogen ydre forandring i dine
omgivende relationer. Dine ydre forpligtelser og interesser må
fortsat tilgodeses, men jeg taler til dig om de indre orienteringer,
dynamiske indre beslutninger og en indre organisering af
tjeneste og offer. Måske foretrækker du den langsommere og
lettere vej? Hvis det er tilfældet, så er det helt din egen sag, og
du er stadig på vejen. Du er stadig en konstruktiv og nyttig
person. Jeg stiller dig her ganske enkelt over for en af de kriser,
som opstår i alle disciples liv, hvor valg må foretages, som
bestemmer en cyklus, men kun én cyklus. Det er altovervejende
et spørgsmål om hurtighed og om tilpasning til hurtig handling.
Dette er ensbetydende med, at du må udelukke det, som ikke er
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væsentligt og koncentrere dig om det væsentlige, det som
vedrører sjælen og dens relation til personligheden, og de ydre
ting, som vedrører dig og dine omgivelser.
Jeg vil give dig tre grundliggende tanker til dyb eftertanke i
løbet af de kommende måneder. Vil du tænke over dem i
hovedet og senere gruble over dem i hjertet? Disse
grundliggende tanker er:
1. Nødvendigheden af hurtighed.
2. Nyorganisering af tankemønster og livsmønster.
3. Udtryk for:
a. Oprigtighed.
b. Offer.
c. Enkelthed.
Jeg vil derpå foreslå, at du ved afslutningen af denne periode og
som et bidrag til din gruppes liv skriver en artikel, der giver din
forståelse af disse fem ord – hurtighed, tankemønster,
oprigtighed, offer, enkelthed – og deres indre betydning. Et af de
nøgleord, som jeg gav dig, da jeg optog dig i gruppen, var ordet
forståelse. Mental forståelse har du i rigt mål. Det er hjertets
forståelse, som jeg henleder opmærksomheden på. Du kan nå ret
langt på discipelskabets vej, min broder og min ven, når dit
hjertecenter åbner sig og du kan tænke med kærlighed. Forstår
du det paradoksale i dette?
Ligesom med de andre vil jeg fortælle dig om de stråler, som
behersker din udrustning. Som du allerede ved, er din sjælsstråle
anden stråle. Du vil derfor se det fornuftige i min betoning af
hjerteudfoldelse, for det vil nødvendiggøre en indsats af din sjæl
og dit sind i et samarbejde for at nå frem til dette resultat. Din
personlighed er på fjerde stråle, og du har opfattet det, som om
den for dig udgør strålen for kunstneren, for den skabende
arbejder. Men det er nødvendigt at huske på, at det er også
strålen for harmoni gennem konflikt, og det er dette aspekt af
strålen i relation til din personlighed, jeg gør dig opmærksom på.
Denne indre konflikt, en Guds gave og af dyb åndelig betydning,
udgør en tjenestemulighed.
Dit mentallegeme er på femte stråle, som giver dig din
forståelse af kendsgerninger og din fornemmelse af de okkulte
videnskaber. Men dette mentallegeme må ledes til at blive et
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redskab for oplysning og ikke blot et, der registrerer
kendsgerninger. Det bliver først muligt, når hoved og hjerte
vibrerer i forening.
Dit astrallegeme er på sjette stråle. Det giver dig den
målrettethed, som er et aktiv for enhver discipel, men det giver
også et vist mål af snæversynethed, som til tider hæmmer dig.
Dit fysiske legeme er på tredje stråle. Det giver dig et aktivt
intelligent greb om liv og et koordineret fysisk vehikel. Flyt
imidlertid din opmærksomhed væk fra det fysiske vehikel, som
til tider optager al din opmærksomhed, og flyt den også væk fra
det mentale vehikel til astrallegemet. Brug den kraft, som da vil
komme igennem til dette vehikel, til den opgave at forstå
»hjertet i ting og mennesker« formidlet gennem dit åbne hjerte.
Dine stråler er:
Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
1.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . . Femte stråle for konkret videnskab.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

Marts 1938
MIN BRODER:
Jeg vil rose dig, fordi du har bevaret din målrettethed, og fordi
det er lykkedes for dig at fuldføre din gruppeopgave til trods for
bestandige forandringer i dine omgivelser. Jeg ønsker, at du skal
vide dette, og at din udholdenhed er blevet bemærket og har
opnået behørig påskønnelse. Ud fra en ekspanderende horisont
og stærkt udvidede kontakter, skulle der opstå et rigere og
fyldigere liv i tjeneste og en mindre reaktion på dine personlige
omgivelser. En sans for værdier burde være åbenbar for dig, som
vil nødvendiggøre visse grundlæggende tilpasninger i dit daglige
liv. Disse tilpasninger vil blive grundlæggende, indre og
subjektive. De vil ikke fremkalde (som jeg fortalte dig i min
sidste instruktion) nogen forandring i dine relationer og din pligt
over for dem, du elsker og er forbundet med i resten af dette liv.
De vil ikke tillade, at dit ansvar bliver mindre over for dem, som
du har forpligtet dig til at elske og tjene. Men de vil tjene til at
danne et udvidet område for større magnetisk tjeneste og for et
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liv med ydre åndelig fuldbyrdelse. Det er du vel udstyret til og
dog, med undtagelse af visse ord, der til tider gives til venner og
bekendte, samt opfyldelsen af dine hjemlige forpligtelser
tilligemed dit ledende arbejde i gruppen, er dit liv endnu ikke
dynamisk fokuseret på tjeneste eller på at løfte din del med
hensyn til verdens nød. Du er ikke så tynget af nødvendigheden
af at tjene. Du kæmper ikke for at planlægge dit liv, så du kan
yde definitiv tjeneste, og du har intet indre åndeligt
tjenesteprogram ud over den rette opfyldelse af dine pligter som
hustru og moder og dine sociale forpligtelser. Du mangler endnu
dette »ekstra«, som indikerer åndelig effektivitet. Meget af din
tid bliver sløset bort i nytteløse gøremål af den ene eller den
anden slags. Det er dette »ekstra«, som jeg ser efter hos dig, min
broder, og efter et liv, der leves afbalanceret, klogt og baseret på
højere værdier.
En del af problemet er knyttet til dit tredje stråle fysiske
legeme, som kræver forandring og fordrer afveksling. Det kan
ikke lide ro og stabilitet. En del af det skyldes din femte stråle
mentalitet (din personlighedsfokusering er overvejende der),
som gør at du ikke er magnetisk og giver dig en vertikal og ikke
en horisontal indstilling til livet. Din personlighedsstråle, som er
fjerde stråle, åbner døren til sjælskontakt og når denne kontakt
er skabt og etableret, vil den bringe din anden stråle energi ind.
Det vil i dit tilfælde udtrykke sig som kærlighed mere end som
visdom, og det vil gøre dig skabende i en ny og mere magtfuld
forstand og gøre dig så magnetisk, at du vil blive et brændpunkt
for inspiration og kærlig tjeneste for alle omkring dig.
Genoptag dit skabende arbejde, min broder, og lad den
kærlighed, som er skjult dybt i dit væsen i større udstrækning
komme op til overfladen i relation til de mange og ikke kun til
de få.
Jeg vil foreslå at du følger den meditation, der er angivet
nedenfor. Det er helt klart en femte stråle meditation, og den har
som sit formål at åbenbare videnskaben om tjeneste. Den femte
stråle for konkret videnskab er i virkeligheden den stråle, hvorpå
et menneske lærer at anvende al tilegnet viden om den
»guddommelige form« på en sådan måde, at det indre liv bliver
tjent, og den ydre form bliver det magnetiske udtryk for det
guddommelige liv. Det er strålen for intelligent kærlighed frem
for alt andet, ligesom anden stråle er strålen for intuitiv kærlighed
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– en kendsgerning, som sjældent er kendt eller erindres.
FORESLÅET MEDITATION
1. Samordning. Fokuser opmærksomheden i sindets natur på
sjælens overskyggende anden stråle vibration og kvalitet.
2. Stræb derpå efter at opnå et stadium af fusion, idet
bevidstheden holdes så stabilt og så længe som muligt på
dette stadium.
3. Intoner OM som den aspirerende personlighed og igen som
den overskyggende sjæl, og en gang mere fra det opnåede
stadium af fusion.
4. Tænk derefter over de følgende femte stråle sædtanker eller
symbolske læresætninger, og stræb efter at se dem visuelt i
symbolform.
Første måned. . . . . . Den store skive drejer – pottemagerens
skive. Livets vase gives form.
Anden måned. . . . . Elfenbensæsken med puslespillet rummer de mange mindre former, alle er
typer, der tilpasser sig mønstret. De
skjuler en central kugle – livets frø.
Tredje måned.. . . . . En puppe kommer til syne. På dens
ydre hinde og på den indre side anes
mønstret af den form, som vil komme.
Hvad er denne fremtidige form?
Fjerde måned.. . . . . En marmorblok ligger dybt inde i stenbruddet. Skjult i blokken findes
ligeledes en form af sjælden skønhed.
Billedhuggeren arbejder og former i
overensstemmelse med det, der er
åbenbaret for hans indre syn. Han
tildanner tro mod formen, og skønhed
kommer til live.
Femte måned. . . . . . En bro bliver bygget. To former bliver
bragt inden for hinandens rækkevidde.
Byg dig en form, en bro.
Sjette måned. . . . . . Jeg så alle former samlet i Guds form.
Således kom den ene store form til syne.
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5. Intoner OM og levendegør din billedlige vision, som du har
fremkaldt i din bevidstheds forestillingsevne, mens du
reflekterer over månedens sædtanke.
Marts 1939
MIN BRODER:
Mine ord til dig i denne sidste række af anvisninger er trængt
dybt ind i din bevidsthed, og lidt efter lidt tager det indre
program, som skulle styre dit liv, langsomt form – selv om du
forbliver relativt ubevidst om det. Hvor sjældent tjener de, der
har tid og overskud, sådan som de, der ikke har tid og overskud!
Tænk over denne udtalelse, og sørg for at en eller anden form for
livstjeneste udvikles i din bevidsthed, som afviger fra den
daglige rytme, der påhviler dem, som passer et hjem. Det at
passe et hjem, funktionerne som hustru og moder og opfyldelsen
af de selskabelige forpligtelser bedømmes ofte som et
tilstrækkeligt udtryk for tjeneste. For nogle vil og skal det være
sådan. For andre er det ikke således, og du er blandt dem, der
bør virke skabende, og hvis liv bør være viet til at udtrykke indre
realitet gennem en eller anden ydre form. Hvad vil du derfor
gøre, hvis disse, mine ord, er sande?
Nøden i verden er af en sådan art, at vi, der er tilknyttet eller
virker som medlemmer af Hierarkiet, fordrer al den bevidste
skabende hjælp, som vi kan finde. Jeg kalder på dig.
Det er din opgave at finde ud af, hvordan du vil tjene og
tilegne dig den rette sans for proportioner, den nødvendige
erkendelse af det åndelige livs grundlæggende fornødenheder,
og den skarpsindige dømmekraft og skelnen, som for dig vil
antyde måde, tidspunkt og mønster for din tjeneste.
Jeg har ingen ændringer til din meditation. Jeg vil bede dig
om at fortsætte med den, som jeg sidst gav dig, idet du undlader
alle de indledende stadier og – efter en hurtig samordning –
tager en af de symbolske læresætninger og tænker dybt over den.
Fortsæt derpå med gruppemeditationen for det forenede
gruppearbejde, og fremme af dets indledende tjenesteteknik er
hovedopgaven for jer alle i løbet af denne kommende
arbejdsperiode.
BEMÆRKNING: Denne discipel trak sig midlertidigt tilbage
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

589

fra Tibetanerens discipelgruppe, påvirket dertil af venner, men
lærte derved meget og er på den indre side stadig nært
forbundet.
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Til K.E.S.
August 1935
BRODER FRA GAMMEL TID:
Denne tiltaleform som indledning til en instruktion anvender jeg
hyppigt, som jeg du ved. Det er nødvendigvis en bred
generalisering baseret på sand erfaring. Således har jeg i andre
liv haft en relation til dig, som lærer til elev i nogen tid, og den
relation skal nu styrkes på det fysiske plan. Du har længe
fornemmet min tilstedeværelse, og sensitive mennesker, som
kender dig godt, har ligeledes fornemmet den. Det ved du også.
Denne kontakt skal nu gøres tættere og mere grundfæstet. Dine
anvisninger på vejen vil frem over være mere klare og din vej
mere nøjagtigt defineret. Dette kan dine venner også fornemme,
og eftersom de ikke er fri for menneskelige fejl og ofte vandrer
i illusionens skyggedal, kan de blive forledt til at se, høre og
relatere det, som ikke er tilfældet, og som bestemt kan
konstateres af dig på første hånd. Min broder, brug derfor
skelneevnen. Det, som de har fornemmet, er kun min
forvrængede genspejling på astralplanet, for alt, hvad der
reflekteres der, bliver ikke set korrekt. Min kontakt med dig må
i fremtiden være mere direkte, mere igennem din egen erfaring
og baseret på din sjæls forbindelse med min på det mentale plan.
Tænk over det.
Før hver bevidsthedsudvidelse går en periode med prøver i et
af de tre legemer, og i et af den lavere naturs aspekter. I dette har
du ikke været nogen undtagelse. Du er nu i to år blevet prøvet,
bevidst og ubevidst, og det nåede et højdepunkt under
sygdommen sidste sommer. Jeg ved, at du erkender dette.
Sådanne prøver fremkalder en indre udvikling, som kan være
mere klar for dem, der underviser dig end for dig selv. Denne
prøve og dens resultater indebærer et ansvar og åbner
muligheder for tilnærmelse til sjælens centrale virkelighed, som
hidtil ikke er blevet anvendt.
Du står nu foran nogle år med intensiveret skoling. Det må du
være forberedt på. Er du villig til, for en tid, at indordne dig
under det, jeg foreslår, og tålmodigt, villigt og uden at se efter
resultater følge mine forslag? Hvis du gør det, vil du se, at der
sker ændringer i dine interesser og dit udsyn, du vil nå frem til
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nye måder at håndtere livet på. Du vil også komme ud for
tilbageslag, der vil give dig nye interesser i livet, og de vil være
baseret på en ny sindsholdning og en mere positiv indre
fokusering. Disse tilbageslag udgør et af de vanskeligste
aspekter i disciplens løbebane. Du har bevæget dig fremad på
discipelskabets vej og må være beredt.
To ting nødvendiggør tilpasning af din indre livserfaring. For
det første må du dybere og mere bevist leve som en sjæl. Dette
vil indebære ydre ubundethed, indre justeringer og den
vedvarende udvikling af evnen til at stå fast som en bevidst sjæl
i lyset. Du er endnu ikke vant til min måde at give anvisninger
på, således som seniordisciplene i min gruppe er det. Jeg søger
kun at foreslå. Jeg giver vink på den gamle okkulte måde og
overlader det til dig at fortolke og handle, som du finder det
bedst. Jeg beder om oprigtighed i hensigt hos dem, jeg
underviser, og en villighed til at handle, når det næste skridt er
oplyst. Jeg antyder ikke for nogen af jer på noget tidspunkt, om
der har været den rette fortolkning af mine ord og forslag. Jeg
søger at skole bevidste, ansvarlige sjæle, som behørigt vil afveje
forslag og acceptere og handle, når intuitionen antyder en
fremgangsmåde. Du vil blive nødt til at tænke dybt over mine
ord, indtil forbindelsen mellem os er mere fast etableret på det
mentale plan. Jeg viser dig vejen til positiv handling i
overensstemmelse med klarheden i vision, kunne du blot se det.
Det kan du måske meget snart.
For det andet er der to tilpasninger i dine relationer til
mennesker, som du kunne finde det rigtigt at gennemføre, og som
ville have en frigørende virkning på din sjælsindflydelse og
derved indirekte på dit personlighedsliv og omgivelser. Jeg vil
ikke sige det mere klart, idet dette er en sag mellem dig og din
sjæl, som ikke angår dine meddisciple. Situationen vedrører
relationer og holdninger og indebærer ingen drastisk fysisk
aktivitet. Hvis du ikke klart kan se, hvad jeg hentyder til, så vent
tålmodigt et stykke tid og følg den metode, som jeg har foreslået
dig, for erkendelse vil indfinde sig med tiden.
I et år må du nøje fortsætte dit meditationsarbejde og i seks
måneder (indtil jeg igen træder i forbindelse med dig), ønsker
jeg, at du ikke foretager nogen åndedrætsøvelser. Senere, når dit
fysiske helbred er blevet bedre, vil sådanne øvelser tjene et
nyttigt formål.
Jeg giver dig nedenfor, en enkel meditationsøvelse som
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behørigt må udføres. Fortsæt omhyggeligt med den og anvend
ikke for stor en intensitet. Det er en meditation, som jeg til tider
giver mine elever, og den kaldes »meditation på det indre lys'
vej.« Denne meditation kommer som afslutning på denne relativt
korte meddelelse, der som sit hovedformål har at intensivere den
forbindelse, der allerede består mellem os. Denne meditation samt
det generelle arbejde, der anvises mine disciple, er alt, hvad jeg
beder dig om i de kommende seks måneder.
1. Sid opret, men afspændt og i en stilling, der er fysisk bekvem.
2. Træk bevidstheden indad i gradvise stadier, idet du bruger
forestillingsevnen hertil. Forestillingsevnen er en skabende
aktivitet, der frembringer tydelige indre ændringer. Det kan
du forlade dig på, for det er en af de kræfter, der øver
indflydelse på selve substansen. Træk derfor din bevidsthed
tilbage:
a. Fra den fysiske hjerne, efter klart at have koncentreret den
der, til det astrale legeme.
b. Fra det astrale legeme til sindet. Erkend derefter, at du er
en integreret personlighed.
c. Fra den integrerede personlighed til sjælen.
3. Når du udfører dette arbejde, tilstræb da at se den tråd af
gyldent lys, der forbinder disse tre legemer, idet du holder din
bevidsthed til stadighed i hovedet ved centret mellem dine
øjenbryn, ajnacentret. Denne tråd, der er af en dobbelt natur,
udgår som to gyldne sammenslyngede strenge fra hjertet og
hovedet og forbinder dig som en personlighed med sjælen.
4. Når du således har ført bevidstheden opefter og set den
samordne sig og relatere alle tre aspekter af personligheden,
hold da en pause i din meditation og erkend – stille og i indre
ro – at:
a. Du nu står ansigt til ansigt med din egen sjæl, står foran
nærværelsens engel, som er dig selv.
b. Du, det personlige selv, og englen, det guddommelige selv,
er en essentiel realitet, der manifesterer sig gennem tre
aspekter. Du er derfor en refleksion af guddommens
treenighed.
c. Der er i virkeligheden ingen adskillelse eller dualitet, intet
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jeg eller du, men ganske enkelt én gud i manifestation,
hvis natur er lys.
5. Sig derefter:
a. Idet jeg har gennemtrængt denne det lille manifesterede
selvs verden med en lille del af mig selv, forbliver jeg
større, mere omfattende og overskygger alle mine daglige
aktiviteter.
Tænk over denne tanke i fem minutter.
b. Jeg, det manifesterende selv, vitaliserer, forløser og
absorberer på ny denne lille del, der bor i mit legeme, ved
hjælp af min naturs magiske kraft.
Tænk over dette i fem minutter.
6. Bring derefter livet og lyset fra nærværelsens engel bevidst
tilbage i legemet og erkend, at det er der og oplyser dit sind
og gør din astrale natur rolig og positiv og styrker og
stimulerer dit fysiske legeme. Gør dette bestemt og langsomt
ved anvendelse af viljen.
7. Send derefter det indstrømmende lys og kærlighed ud med
styrke og velsignelse:
a. Til dine gruppebrødre.
b. Til alle i din nærmeste familie og til de omgivelser, som du
søger at hjælpe.
c. Til den nødstedte menneskehed.
Idet du ser dig selv arbejdende bevidst som en sjæl og som en
mindre repræsentant og kanal for mestrenes Hierarki, som du
søger at tjene. Disse mestre kan kun nå din nærmeste
personlige kreds og omgivelser gennem dig.
8. Fremsig derefter højt den følgende invokation:
»Må det guddommelige selvs energi inspirere og
sjælens lys lede. Må jeg blive ledt fra mørke til lys,
fra det uvirkelige til det virkelige, fra død til
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udødelighed.«
Maj 1936
MIN BRODER:
Jeg har iagttaget dig med en del opmærksomhed i de seneste fire
måneder. Jeg erkender, at dit største behov for øjeblikket er
forøget fysisk vitalitet langt mere end dyder, kendetegn og
erkendelser, der sædvanligvis anses for at være åndelige. En dag
vil menneskesønnerne komme til forståelse og erkendelse af, at
alle former for væren, for udtryk og for kontakt er åndelige og
af lige stor betydning for den iagttagende kontaktende sjæl. Det
vil jeg bede dig om at huske og stræbe efter at erkende.
Du har to ting at gøre, min broder og min ven, i de kommende
måneder. Den ene er at etablere og bevare en tættere og bevidst
kontakt med din sjæl. Denne kontakt er allerede skabt, og det kan
du forlade dig på. Men jeg vil bede dig om at bringe den frem i
erkendelsen, ind i din hverdagsbevidsthed ved at regne med den
og ved at bruge de ressourcer og den styrke, som du besidder,
især når du prøver at være til hjælp for andre. Det andet, som jeg
vil bede dig om, er at udføre den følgende åndedrætsøvelse, som
jeg vil give dig. Jeg vil ikke fortælle dig dens formål, idet vi vil
lade de fysiske resultater tage vare på sig selv uden nogen
mentale indtryk fra dig …
Vær aktiv, min broder, i de stores anliggender. Du kan gøre
meget gennem tanke og skrift for at hjælpe dine brødre til at
arbejde med større kraft i den ydre verden. Du må arbejde fra et
roligt indre center. Det er ikke din opgave at kæmpe med
kræfterne på livets markedsplads – hvis jeg kan udtrykke det så
symbolsk. Erkend, at vi – lærerne på den indre side – har brug
for dem, hvis liv kan afskærmes fra tilværelsens grovere kontakt,
og gennem hvem vi kan arbejde. Hvis nogle af vore aspiranter
og disciple i verdens belastede lande kunne forstå denne
kendsgerning, ville de ikke kæmpe så meget imod de ydre
fysiske betingelser, som de lever under. De ville leve i det stille
og udvikle en øget sensitivitet over for vor impression og ville
kunne håndtere mere kraft ved hjælp af den rette styrede
tænkning. Tænk over det.
Dit mentale legeme er, som du måtte have forventet, på fjerde
stråle for harmoni gennem konflikt. Det letter kontakt med og
indflydelse fra din anden stråle sjæl. Det vil i stigende grad blive
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klart for dig, når du lærer at fokusere dig i sindet. Du vil derfor
bringe en større strøm af sjælskraft ind, efterhånden som tiden
går.
Dit astrale legeme er på sjette stråle for hengivenhed eller
idealisme. Denne stråle ligger til grund for de mange af dine
interesser, der giver mulighed for tjeneste, og det vidner om en
vis modtagelighed over for indtryk. Disse indtryk må nøje
undersøges og fortolkes korrekt. Jeg vil bede dig tænke over
dette forslag, idet du husker på, at når det astrale legeme er på
sjette stråle, er der nødvendigvis etableret en vej for mindste
modstand mellem det og det sjette plan, for hos dig er det sjette
vehikel, det sjette plan og den sjette stråle tæt forbundne.
Studerende ville gøre vel i at huske disse relationer, for vejen for
mindst modstand er sjældent den vej, der skal følges. Det er det
dog til tider. Derfor består nødvendigheden af fint skelnende
overvejelser.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle for ceremoniel orden
eller magi, og deraf kommer for det første din interesse for
spiritualisme og ligeledes dit valg af livsprofession. Deraf
kommer også den lethed, hvorved du kunne etablere og til
stadighed opretholde kontakt mellem sjæl-sind-hjerne. Du har
meget at arbejde med, og det skal du huske på i resten af dit liv.
Der er meget, du kan gøre for at øge din evne til at udvikle
bevidsthedens kontinuitet mellem de forskellige plan. Jeg vil
anbefale, at du giver denne tanke din største opmærksomhed.

MIN BRODER:

Januar 1938

Vil du nøje studere den visualiseringsøvelse, som jeg har givet
til P.D.W. og derefter følge den med omhu. Det vil være
gavnligt for jer begge, for I føler i lige høj grad det fysiske
legemes begrænsninger, og I har begge – opsat, som I er, på at
tjene – meget at lære om opøvelse af tålmodighed og den rette
sans for proportioner.
Ved betoningen af følgende ord vil jeg gøre dig opmærksom
på en nøgle til dit liv: direkte viden. Erkender du ikke, at i dit
stille rum, fjernt fra det nutidige livs kaos (som er dit nuværende
privilegium) har du den uvurderlige mulighed for at opnå direkte
viden? P.D.W. har allerede opnået dette til en vis grad, og for
ham kommer der en skolingsperiode (ligeledes i hans værelses
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stilhed), hvor han må lære at anvende den dynamisk i tankens
verden. Du kunne med rette stille mig spørgsmålet: Direkte
viden om hvad? Og jeg ville svare:
Direkte viden om din egen sjæl, således at den er en
kendsgerning og en realitet i dit liv og ikke kun en tro og et håb.
Vejen til direkte viden er gennem samordning.
Direkte viden om dine medmennesker, så du forstår dem og
bedre kan forberede dig til mere omfattende tjeneste i din næste
livscyklus. Vejen til dette er gennem kærlighed samt mentalt
studium af esoterisk psykologi, som du kan opnå gennem et
studium af En afhandling om de syv stråler.
Direkte viden om den indre gruppe af arbejdere, som du er
tilknyttet. Disse indbefatter din tibetanske broder, din lærer og
din ven og de inkluderer dine meddisciple. Jeg vil bede dig om
at forsøge at få kontakt med dem gennem meditation og ved at
gå ud til dem i kærlighed og i en holdning af hjælpsomhed. Du
kunne gøre meget for F.C.D. fra dit værelses stilhed. Jeg kunne
tilføje, at han søger at hjælpe dig fysisk og at styrke dig med liv
(hvor end du lever dette liv). Søg også at være i kontakt med
ham. Må jeg tilføje, at min velsignelse og min tanke bestandigt
hviler på dig.
BEMÆRKNING: Det er tydeligt, at Tibetaneren fra
begyndelsen vidste, at K.E.S. kun havde nogle få år tilbage at
leve i. I hans sidste anvisninger bruger han formuleringen,
»hvor end du lever dette liv.« K.E.S. døde nogle få måneder
senere.
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Til O-L.R.D.
August 1935
MIN BRODER:
Du har i nogle år aktivt og bevidst arbejdet på din åndelige
udvikling. Forud for dette rettede din livstendens sig mod lyset,
med intervaller af forglemmelse og optagethed af hverdagslivets
foreteelser. Tidligere var der kun lidt fast koordineret hensigt.
Du insisterer nu på at overgå fra det lavere til det højere liv, og
dit løfte til din sjæl, om at du ikke vil affinde dig med nogen
hindring eller noget handicap, er blevet bemærket. Du vil derfor
få hjælp, og jeg vil være glad for gennem forslag og
opmærksomt samarbejde at kunne hjælpe dig på din vej. Jeg vil
på dette punkt minde dig om, at efter loven for den nye tidsalder
bliver denne hjælp kun givet til dem, der har overvundet deres
selviske stræben og ikke mere fremmer deres eget fremskridt,
men kun ønsker at tjene. Loven om tjeneste er, som du ved, den
herskende lov for fremtiden og legemliggør den ny teknik. I
tidligere tider var det tjeneste for den enkeltes egen sjæl (med
betoning på den enkeltes egen frelse), der optog aspirantens
opmærksomhed. Intet andet havde interesse. Så kom tiden, hvor
tjeneste for mesteren og tilligemed for den enkeltes egen sjæl
havde den største interesse. Man tjente mesteren, og pligt over
for ham blev betonet, fordi derved blev den enkeltes frelse
fremmet. Nu lyder en ny tone – tonen for vækst gennem tjeneste
for menneskeheden og gennem en udvikling af
selvforglemmelse.
Du er i denne gruppe af mine disciple, som alle de andre, for
at studere et område for tjeneste, som du egner dig godt til –
helbredelsestjeneste og kunsten at helbrede eller heale. Alt, hvad
der sker i dit liv, min broder, og al den forberedelse, som du
måtte udføre for fremtidige liv, og alt hvad du søger at gøre, bør
frem over underlægges den grundlæggende idé om tjeneste
gennem helbredelse.
Den bedste måde, hvorved du kan udvikle den nødvendige
forståelse og teknik, er ved meditation. For dig er meditationens
vej ikke særlig vanskelig. Du etablerede i tidligere liv
tilnærmelse hertil. Du kan let orientere dig på denne vej. Du må
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imidlertid (i løbet af de næste to år) lære at mestre den teknik
hvorved:
1. Du kan lære at bruge meditationsperioden til at skabe en
intens fokusering på helbredelse, dets love og metoder.
2. Du kan projicere din egen tanke bevidst på en sådan måde, at
helbredelse kan finde sted hvor og hvornår, der er behov for
det.
I det ene tilfælde opøver du dig til at være et »kontaktpunkt« for
planetens helbredende kræfter. I den anden skoler du dig til at
blive en »fordelingskanal«. Tænk over disse to mål, men forvent
ikke, at du bliver i stand til at nå dem. I disciplens arbejde tæller
tidselementet ikke. Vækst, der er dybt rodfæstet og grundlagt, er
målet, og vækst, hvis den er god og sund, er langsom.
Søg i forbindelse med din egen karakterudvikling at udvikle
to ting:
1. En decentralisering og en selvforglemmelse, der vil udelukke
og modvirke den åndelige usikkerhed og utilfredshed med dig
selv, som farver en stor del af dine tanker.
2. En mildhed, der vil vokse ud af en stigende evne til at
identificere dig med andre mennesker og deres problemer.
Livet har beredt dig mange vanskeligheder i de forløbne tre
måneder. Mange tilpasninger, indre og ydre, har været påkrævet.
Ubundethed har været den lektie, som du lærer og den betyder
vejen til frigørelse for dig. Ligesom alle disciple, der bliver skolet
på vejen for accepteret discipelskab eller forbereder sig til denne
skoling, har der været meget, der måtte nedbrydes i dit liv, for at
de nye rytmer kunne etableres. Denne proces vil stadig fortsætte,
og det må du være forberedt på. Du har imidlertid tilstrækkeligt
lys og styrke til at kunne gå disciplens vej. Du kan stole på dig
selv og din egen guddommelighed.
Jeg råder dig til nøje at føre din åndelige dagbog. Når du
skriver i den dag for dag, så gør det ved at genkalde din evne til
at udtrykke de åndelige tanker, som bør anvendes for at hjælpe
andre. »Hjertet kender sin egen udvikling. Iagttageren oplever
frugterne deraf.« Denne sætning med gammel betydning vil
betyde meget for dig. Tænk over den.
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Jeg foreslår de følgende meditations- og åndedrætsøvelser … Det
kan tage lidt tid at vænne sig til dem, men hvis du giver det tid,
burde du kunne drage virkelig nytte deraf …
Fokuser derpå dig selv i hovedet og husk på, at du er sjælen, og
udfør dit meditationsarbejde med en forøget intensitet og
renhed i hensigt. Anvend omkring femten minutter til dette
arbejde.
Brug derefter femten minutter til en nøje gennemgang af de
helbredende tanker. Du kan, hvis du vil, vælge visse
nøgletanker fra mine ord og gøre dem til genstand for din
opmærksomhed. Skriv dem ned og opbevar dem.
Brug derpå fem minutter til et nærmere defineret arbejde for at
hjælpe en til større lys og frihed, idet du husker på, at
helbredelse kan ske på alle plan.
Jeg vil bede dig om at gå langsomt frem og gøre hele dette
arbejde med stor omtanke.
Marts 1936
MIN BRODER:
Ved at etablere, som jeg gør, en tættere og mere varig kontakt,
hver gang jeg træder i forbindelse med en af mine disciple,
fornemmer jeg, at der indtil senere på året kun er ringe behov for
at ændre dit arbejde. Du har været så relativt kort tid i gruppen, og
der har derfor ikke været tid til, at den meditation, som jeg anviste
dig i min sidste meddelelse, kunne opfylde sit tilsigtede formål.
Din forståelse af læren er så hurtig og så intuitiv, og dine
tankeprocesser er så fantastisk hurtige til at fange det essentielle,
at det er afgørende nødvendigt, at der i dit tilfælde skal være tid til
stille refleksion for tilegnelse af de erkendte sandheder og for
deres indføjelse i det daglige liv.
Denne gruppe er i dag for første gang en komplet
gruppeenhed. Tiden for fusion og blanding og for en permanent
etablering af den rette vekselvirkning må imidlertid forlænges.
Jeg beder dig udtrykkeligt om at omfatte gruppen med din
kærligheds styrke og således hjælpe dens videre fremskridt …
I særdeleshed beder jeg dig om at udvise særlig omhu og
interesse i forbindelse med fuldmånekontakten for at opnå en
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hurtig og let kontakt på dette hellige tidspunkt, ikke blot med
mig, men med dine meddisciple. Det vil bidrage mere end noget
andet til at frigøre denne gruppe og samordne den med mig og
med det, som jeg repræsenterer. Det vil hjælpe med til at binde
dem sammen i denne forståelsens ånd. I dette særlige arbejde
kan du hjælpe materielt, min broder og min ven fra gammel tid,
som følge af din naturlige »lethed ved kontakt«, betragtet som en
tjeneste du kan yde gruppen.
Gå fremad med styrke, kærlighed og forståelse og lad ikke det
lavere ræsonnerende sind afholde dig fra at indstille dig på og
forvente store ting. Du har styrke og kraft og en dynamisk vilje,
min broder og ven. Det er guddommelige aktiver. Som du
udmærket selv erkender, hindrer du deres guddommelige udtryk,
fordi du ikke er kærlig nok. Vær ikke hård, men lær at gå i
mildhed sammen med andre. Derved bliver alt, hvad du har,
konstruktivt. Giv kærlig styrke.
September 1936
MIN BRODER OG VEN FRA GAMMEL TID:
Vil du tage de følgende ideer ind i din bevidsthed og tænke over
dem i de kommende seks måneder, idet du oprigtigt søger deres
subjektive værdi og deres objektive realisering:
Første måned. . . . . Kærlighedens vej er den oplyste vej.
Anden måned. . . . Viljen til magt må belives af kærlighed.
Tredje måned.. . . . Hver pilgrim på vejen er udmattet og
træt. Alle er oprigtige. Glem ikke det.
Fjerde måned.. . . . Hver livskrise kan føre til en større
vision eller til en adskillende mur.
Femte måned. . . . . Tiden er kort. Kun de tanker, som forener og sammensmelter, kan vare ved.
Den isolerede vej er mørk.
Sjette måned. . . . . Lad hjertets udstråling føre dig til fred.
Ønsk oprigtigt det kærlige, udstrålende
hjerte, som udstrømmer fred og
helbredende styrke til andre.
Min broder, jeg vil bede dig om at studere alt, hvad jeg har sagt,
i mine forskellige bøger om relationen mellem hovedcentret og
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hjertecentret og om relationen mellem vilje og kærlighed. Skriv
derefter en artikel for at hjælpe dine meddisciple.
Februar 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
De foregående seks måneder har i dig fremkaldt en klar
orientering hen imod din næste bevidsthedsudvidelse, og det er
du selv opmærksom på. Det er denne bevidsthedstilstand, der er
af så stor betydning for dig. Det ville også være værdifuldt, hvis
du – tydeligt og i ord – ville udtrykke, hvad du tror (i dine
højeste og mest dybsindige øjeblikke) er det næste skridt, der
ligger umiddelbart foran dig. Som en sjæl, der virker gennem en
personlighed, hvad er den næste realisering eller erkendelse, som
din sjæl ønsker, at din hjernebevidsthed skal registrere? For at
hjælpe dig med dette så lad mig stille dig tre spørgsmål, som kan
være dig til hjælp i denne bestræbelse for klart at udtrykke
noget, der måske kun vagt bliver opfattet:
1. Hvad er visionen helt nøjagtigt, som jeg ser den i relation til
min kommende udvikling?
2. Hvad vil blive det praktiske resultat i mit daglige ydre liv af
denne visions materialisering?
3. Hvad vil denne erfarings kvalitet være, når jeg har gjort den
til en kendsgerning i mit sind og hjernebevidsthed?

Du vil se, min broder, at du i grunden er okkultisten, en første
stråle sjæl, der arbejder gennem en femte stråle personlighed.
Denne kombination er af stor værdi, men den indebærer også
sine begrænsninger, fordi den udelukkende følger én
hovedenergilinje, 1-3-5-7, og det forstærkes af det faktum, at dit
mentale legeme er på tredje stråle, og dit fysiske legeme er på
første stråle. Denne sidste krafttype, som du gør brug af i det
fysiske legeme, er i modstrid med det normale, men når det
gælder disciple, kan der findes undtagelser fra det normale. Du
vil derfor se, hvordan linjen for viljesenergi eller magtenergi
intelligent anvendt, behersker din udrustning i dette liv. Dit
astrale legeme er på sjette stråle. Det udgør din »indgang« til
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hovedstrålen for dette solsystem og til Guds hjerte og til dine
medmennesker. I din næste inkarnation vil du få brug for at
afbalancere denne tilstand og afbalanceringen vil kun finde sted
som ønsket, hvis den aktiveres gennem din kærligheds styrke,
som dit astrallegeme bliver i stand til at udtrykke i denne
inkarnation. I resten af dit liv er derfor den rette udvikling og
opnåede kontrol over den kærlighedsnatur, som dit følsomme
astrallegeme kan udtrykke, af altovervejende betydning. Det er
essentielt for en hurtig integration i Hierarkiet af sjæle og
tjenere.
Du har gjort meget med hensyn til forberedelse af dit sind og
koordinering af din personlighed. Din femte stråle personlighed
gør modtagelse af oplysning let, for dit intellekt og din intuition
kan med lethed sættes i forbindelse med hinanden. Du har nået
meget, som andre stadig kæmper for at nå. Nu er det dit
astrallegeme, der bør modtage den største del af din
opmærksomhed, og gennem dette vil en verden af sand væren
åbne sig for dig, og du vil til viden føje visdom, og til intelligent
forståelse dens praktiske men mystiske aspekt den vision, der er
motiveret af kærlighed. Det er dit astrallegeme, der er dit største
problem.
Når vi skoler disciple, søger vi at udvikle mystisk bevidsthed
hos okkultisten, og hos mystikeren praktisk okkult viden. Din
vision kan findes på høje niveauer, og det er der, du som en sjæl
bevidst må vandre. Den vision må imidlertid bringes ned til et
lavere bevidsthedsniveau. Området for din naturlige væren, som
endnu er det mest hæmmede, er området for den emotionelle
reaktion. Vær ikke bange for emotionel ødelæggelse, min
broder. Nogle disciple kunne spørge mig, hvad jeg mener med
det? Det er ikke nødvendigt at forklare det for dig, for du vil
forstå, hvad jeg taler om. Jeg uddyber ikke her den skjulte
betydning, som er åbenlys for dig.
Det interesserede mig at se, at du forstod den sædtanke, der
havde til hensigt at vække din modstandskraft. Det var for dig
den vigtigste af dem alle. Tanken er ikke negativ, som du tror.
Personligheden hos de »besværede pilgrimme på vejen« er i
sandhed træt og udslidt. Menneskeheden er i dag meget
besværet. Vehiklerne har været i brug i mange cykler, og deres
styrke (i positiv forstand) er ved at være slidt op med hensyn til
det mål, der nærmer sig. Igennem lange cykler har sjælens
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indvirkning på personligheden været negativ, og
personlighedens udrustning har været det positive udtryk for det
åndelige menneske. Derefter begynder denne lavere samling af
kræfter at slides op. Vibrationerne svækkes, og fordi en stor del
af bevidstheden stadig er identificeret med den legemlige natur,
er disciplen bevidst om udmattelse, smerte, bekymring og stor
træthed. Det har især været den træthed, som menneskehedens
personlighed har følt, som delvist har været ansvarlig for det
overdrevne elendighedskompleks, mindreværdsfølelse og
længslen efter forløsning, der fremstår som sandhed i den kristne
psykologi.
Efterhånden som der gøres yderligere fremskridt, begynder
sjælens glæde at strømme igennem de udslidte og trætte
vehikler, og gradvist gør sjælens positive indflydelse sig
gældende. Når denne indflydelse er stærk nok, og mennesket er
tilstrækkeligt decentraliseret, vil sjælens kvalitet vare ved på
trods af fysiske begrænsninger, og den indre følelse af træthed
vil da blive gjort virkningsløs og bevidst og intelligent
forvandlet. Der vil være en erkendelse af personlighedens
kvaler, men på samme tid en planlagt bestræbelse efter at
overvinde dem. Denne proces for »guddommelig bestemmelse«
bringer gradvist den helbredende kraft ind og giver derfor et
perfekt helbred i et eller andet liv. Det er belønningen for den
indviedes bestræbelse efter at leve som en sjæl og ikke føle som
en personlighed. Det er denne guddommelige indstrømning af
sjælens livskvalitet, der er den sande nøgle til selvforanlediget
helbredelse.
Vil du erindre, at jeg andetsteds har påpeget, at:
1. Lykke er målet for personlighedens begær og den mest
ønskede følelsesmæssige reaktion.
2. Glæde er sjælslivets kvalitet, og den kvalitet kan pålægges
personligheden og derved overstige lykke og formidle
sandhedens gave.
3. Lyksalighed er den åndelige værens natur og bliver, når tiden er
inde, påtrykt sjælens rytme. Dette er syntesens gave.
Du ser klart ud fra en mental synsvinkel, øjeblikkeligt og
intelligent. Lær nu at føle lige så klart det, som du ser, både det
gode og det, der ikke er så godt, og send til stadighed kærlighed i
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begge retninger. Endnu elsker du ikke, hvor du kritiserer. Det må
du lære at gøre, og den kærlighed vil kaste nyt lys på det, du
opfatter, og du vil lære at føle. Da vil livet åbne sig for dig med
nye områder for tjeneste og med større brugbarhed.
Det er ikke mit ønske, at de tre spørgsmål, som jeg stillede dig
tidligere i denne instruktion, skulle besvares af andre end af dig
og mig. Skulle du imidlertid ønske at besvare dem i en sådan
form, at de kan være til tjeneste for dine gruppebrødre, så er det
helt og holdent din egen afgørelse.
Et andet vink vil jeg give dig og et forslag, som kun du vil
forstå. Der er tre mennesker, som du bør tage til dit hjerte og
elske. Endnu elsker du dem ikke. En af dem elsker ikke dig. To
søger din kærlighed. Lær at elske alle tre, ikke teoretisk fra et
højt koldt og mentalt plan, men nede på det jordiske plan. Elsk
dem med dit hjerte. Så vil livet ændres for dig. Og en ting mere,
min broder, elsk dem ikke som lydighed over for mit vink eller
ved at vise en storsindet ånd eller som et resultat af intellektuelt
ræsonnement, men fordi du elsker. To ud af disse tre har meget
at give dig og kan føre dig med hen ad vejen. Jeg nævner ikke
deres navne, ej heller har jeg fortalt til andre, hvem de er. Det er
din egen sag, ikke min eller deres, men din.
Jeg giver dig nu tre sentenser til at meditere over i de næste
seks måneder. Vil du i løbet af de første tre måneder meditere
over dem i bevidstheden i hovedet, og vil du i de sidste tre
måneder gentage meditationen, men denne gang i hjertet og
forsøge at mærke deres betydning. Derved vil erkendelse
komme.
Første sentens.
Som en gylden sommerfugl, der flyver imod solen, finder
jeg mig selv balancerende på jordens lotusblad. Holdt oppe
af kærlighedens åndedrag svæver jeg. Jeg hviler et øjeblik
og flyver derefter ind på den gyldne vej, der fører til solen.
Anden sentens.
Der findes intet mørke og ingen tåge. Der er hverken nat
eller dag. Der er ikke storme ej heller fred. Ingen hvile
eller strid. Kun Guds uforanderlige kærlighed, som
arbejder hen imod det gode.
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Tredje sentens.
Ned fra bjergets top kommer jeg og bringer med mig
kærlighedens lys, Guds kærlighed. Ind i kalken hos alle
former, som jeg møder, sender jeg denne kærlighed, som
giver lys, denne kærlighed som opretholder livet. Jeg ser
det guddommelige livs kærlighed gennemstrømme formen,
min egen og andres. Den helbreder og lindrer. Således
udføres opgaven. Således forvandles et jordmenneske til
en Guds søn.
Samlet fremstår de strålekvaliteter, som du har til rådighed i
forbindelse med din skoling til verdenstjeneste, således:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . . . . . . .
Det mentale legemes stråle. . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . . . . . . .

Strålen for vilje eller magt.
Strålen for konkret videnskab.
Strålen for intelligent aktivitet.
Strålen for hengivenhed.
Strålen for vilje eller magt.

For at berolige dig og dine meddisciple vil jeg gerne pointere, at
gruppearbejdet om helbredelse eller healing kan påbegyndes,
hvis gruppen fortsætter sit arbejde med integration og vokser i
kærlighed og forståelse. Fortsæt med gruppemeditationen og
med fuldmånetilnærmelsen, idet I er særligt opmærksomme på
den sidstnævnte. Lær vejen til anden stråles ashram gennem den
åbne (men hemmelige) dør i dit eget hjerte.
BEMÆRKNING: I instruktionen i marts 1936, fortalte
Tibetaneren disciplen, at han havde behov for at lære at »gå i
mildhed sammen med andre«. Det lykkedes ham ikke at lære
dette, og i det mindste midlertidigt er hans arbejde i ashramen
stillet i bero.
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Til S.R.D.
August 1936
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
En af de ting, som står stærkest i din bevidsthed, er erkendelsen af
vor gamle forbindelse og tilknytning. Du har i årevis vidst, at en
sådan forbindelse eksisterer. Du har ofte spekuleret over, hvad du
kunne bruge denne forbindelse til. Du er nu nået over halvvejs
gennem livet uden, at du har opdaget, hvad formålet er med denne
erkendelse, eller hvad du kan gøre for at yde virkelig tjeneste, for,
min broder, du må (i resten af dit liv) yde større tjeneste end hidtil.
Hvis du er en discipel, må du huske på, at det er således på grund
af din evne til at tjene og ikke som følge af karmiske forbindelser.
Du og L.R.U. er karmisk forbundet med mig og derfor karmisk
forbundet med hinanden. Hvis ikke en sådan relation giver sig
udslag i tjeneste for dine medmennesker har den ingen værdi. Det
er tjeneste, der skal ydes, uselvisk og med ofre. Det er din lektie
og også hendes.
Det er ikke min opgave at fortælle dig, hvordan du skal tjene,
eller inden for hvilket område denne tjeneste skal ydes. Jeg har
iagttaget, hvordan du har søgt at blive til større nytte de sidste tre
år, og jeg kender din beslutsomhed og ved, at intet vil standse
dig. Husk på, min broder, at vi ofte bliver forhindret af det
uventede og ikke af det, som vi har forudset.
Hvis du i de kommende måneder skulle føle, at kontakten til
mig bliver svagere, så lad dig ikke lede på vildspor af denne
illusion. Denne erkendelse vil i virkeligheden være baseret på en
større mental forståelse af sandheden, og på en aftagende
opmærksomhed over for astral sensitivitet. Det er vigtigt, at du
vokser fra denne astrale sensitivitet. Du er astralt oversensitiv,
og du behøver en forøget polarisering på det mentale plan. Det
vil føre til to ting:
1. Sjælens fastere greb om det lavere selv, således at din sjæl vil
have stadig større betydning for dig.
2. En dybere integration i din gruppe af ligesindede sjæle, med
en efterfølgende forståelse af gruppekontakter og mindre
interesse for personligheden samt mindre interesse for din
lærer Tibetaneren. Jeg, din tibetanske broder, er interesseret
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i gruppen, men ikke i den enkelte. Det er den første lektie,
som jeg søger at lære dig. Tilstræb ihærdigt at kontakte dine
meddisciple. Tænk langt mindre på mig og på din relation til
mig. Tal ikke om mig til nogen på noget tidspunkt i et år.
Men søg ved fuldmånetidspunktet, at kontakte, etablere og
styrke din forbindelse i relation til:
a. Dine gruppebrødre.
b. L.R.U.
c. Din karmiske forbindelse til mig.
Tænk derefter i resten af måneden og indtil næste fuldmåne over
gruppearbejdet og ikke over Tibetaneren. Jeg er sikker på, min
broder, at du øjeblikkeligt vil se visdommen i dette.
Du er den fødte lærer, og en lærer under skoling. Du kan
undervise, og bør undervise. Grib således enhver lejlighed til at
undervise og til at samle dem, som kan tjenes på denne måde.
Vælg kvalitet og ikke kvantitet, og undervis ud fra den viden og
de tanker, du har fået under meditation. I denne sætning giver
jeg dig nøglen til dit meditationsarbejde …
Fremsig efter din meditation det følgende løfte:
»Jeg gør min del med fast beslutsomhed, med oprigtig
stræben. Jeg skuer opad. Jeg hjælper nedad. Jeg drømmer
ikke, ej heller hviler jeg. Jeg slider. Jeg tjener. Jeg høster.
Jeg beder. Jeg bestiger korset. Jeg betræder vejen. Jeg går
vejen gennem det arbejde, som jeg udfører. Jeg bestiger mit
slagne selv. Jeg fremmer fred. Jeg giver afkald på hvile og
i smertens belastning taber jeg mig selv af syne og finder
selvet og træder ind i freden«.
Vil du anvende de følgende sædtanker i de kommende måneder?
Første måned. . . . . . . Sindet åbenbarer det virkelige.
Anden måned. . . . . . Lyset er todelt. Det stiller det til
skue, som ikke kan ses. Det kaster sine
stråler på det daglige livs vej.
Tredje måned.. . . . . . Alt, der eksisterer, er udtryk for en
sædtanke.
Fjerde måned.. . . . . . En Guds tanke, en sand idé, må
åbenbares i mit hjerte.
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Femte måned. . . . . . . Verden må frelses af ideer.
Min broder, jeg tror, at du vil lægge mærke til, hvad mit mål er
med denne indledende skoling, som jeg beder dig om at følge.
Lad mig gøre det mere klart for dig. Jeg ønsker at se dig
polariseret mere fast på det mentale plan. Jeg søger at se dig
mindre bundet til den hengivnes holdning og blive mere
upersonlig, mere fri til at tjene for tjenestens skyld og ikke tjene,
som følge af din hengivenhed over for en lærer, en sag eller en
tro. Er det ikke også på linje med din mest dybsindige og højeste
tanke?
Marts 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
Lektionerne om sand ydmyghed og tilbageholdenhed er ikke så
lette at lære, som man kunne tro, i særdeleshed ikke når
mindreværdskomplekset er så stærkt, som det er i dit tilfælde.
Det er så let at forveksle en medfødt selvfornægtelse med sand
åndelig ydmyghed, men du lærer hurtigt.
En ting søger jeg at vise dig: Ydmyghed må altid ledsages af en
åndelig selvrespekt, som forbyder en discipel at stå nogetsteds på
vejen undtagen på sin rette plads. Kendsgerningen er at
discipelskab garanterer erkendelse. Der er ingen falsk stolthed i
at vide, at man er en discipel. Det påpeger jeg for dig og for alle
disciple. Erkendelse af status er imidlertid et helt personligt
anliggende. Det bør ses i øjnene, accepteres og efterfølges af
tavshed. Hvad er derfor den lektie, som jeg søger at lære dig i dag,
og som indledes med de ovenstående ord?
Ganske enkelt dette: Erkend din forbindelse, og vid, at din
gamle aspiration er bærende og vil give frugt. Vend blikket bort
fra dig selv, vend det bort fra dine meddisciple og vend det bort
fra mig din ven og lærer gennem adskillige liv, og glem alt andet
end behovet hos dem, du møder dagligt. Tjen så. Luk døren til
enhver tanke om dig selv og de reaktioner, som måtte blive sat
i gang af dine gruppebrødre. Luk også for den hengivne
aspiration, som du så tit retter direkte mod mig, og forlad den da.
Tjen derefter med et hjerte mildnet af kærlighed og medlidenhed
alle du møder, vidende, at »hvert hjerte skjuler sin egen
bitterhed«. Dette udgør en hovedlektie på vejen på dette
tidspunkt – lektien om fuldstændig selvforglemmelse. Glem
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fortiden og alt, hvad den bragte dig af smerte og af glæde. Glem
det personlige selv og alt, hvad det har at give, eller hvad det
holder tilbage. Glem det, som du har sagt, eller det, som er blevet
sagt om dig, og prøv ganske enkelt at tjene. Tjen med et
glædesfyldt hjerte og vær i balance.
En af dine store begrænsninger er overdreven sensitivitet. Din
ydre skal har brug for hærdning. Du må lære at koble fra og at
lade de ting ligge, som kan forstyrre dit liv i tjeneste. Det
ordsprog, der rummer megen sandhed for dig, lyder: »De taler.
Hvad siger de? Lad dem tale.« Disciple spilder så megen tid i
uro over andre disciples ord, tanker og handlinger, og derved
tabes tid, som kunne anvendes mere konstruktivt. Ved du ikke,
at minutter bliver til timer, mens disciplen kæmper med sig selv
for at genvinde sin ligevægt? Spørg A.A.B. Hun kender
betydningen af disse tabte timer og kan hjælpe dig der. Husk
også på, broder fra gammel tid, at al lidelse, som vedrører
overdreven sensitivitet, er tegn på selvcentrerethed, og det
strider i sig selv mod den nødvendige altomfattende væren, som
i sidste ende vil gøre dette gruppearbejde fremgangsrigt i
tjeneste. Jeg pointerer dette, fordi du har måttet kæmpe på denne
måde i de sidste seks måneder. Din største svaghed er denne
sensitivitet, der fører til en unødig fokusering på det lille selv.
Jeg vil bede dig om at fortsætte dine studier i den retning,
som jeg har anvist i min sidste meddelelse, og i de næste seks
måneder at behandle temaet om oplysning gennem ideer. Du
begynder at forstå en lille smule af ideers betydning. Overvej nu,
hvad disse ideer kan gøre for dig, idet de oplyser dit sind og
derved beriger din tjeneste. Alt, hvad du lærer, må relateres til
tjeneste. Deri ligger din specielle lektion. Du har den rette
udrustning. Du har et tilstrækkeligt bredt udsyn. Du har et sind,
der kan oplyses. Du kan undervise, og du kan tjene. Det er du
endnu ikke begyndt på i tilfredsstillende omfang. Du må lære at
tjene som en sjæl og ikke som en højt kvalificeret personlighed.
Her giver jeg dig et vink, og jeg ved, at du er tilstrækkeligt
engageret til at forstå og følge det. Med hensyn til din meditation
så fortsæt som hidtil. Jeg foretager ingen ændringer.
September 1937
MIN BRODER:
Kun en kort bemærkning denne gang, men det vil være
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tilstrækkeligt. Frigør den skjulte skønhed, som ligger i
selvforglemmelse, og lad din hengivenhed (prøvet og bevist) og
din oprigtighed stabilisere din gruppe. Vær ikke for optaget af
de uvæsentlige ting i din personlige levevis. Giv rundhåndet af
dig selv og din tid, og giv til dine brødre den udprægede
upersonlighed, der intet beder om for det separate selv. Dette er
endnu ikke tilfældet.
Januar 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
I løbet af de kommende måneder med stille studium og
forberedelse vil jeg bede dig om at tage de nedenfor citerede
ideer ind i din meditation og at tænke dybt over dem og på denne
måde gøre dem til fremtrædende karakteregenskaber i dit liv. Jeg
har et bestemt formål i tankerne ved at give dem til dig.
Første måned. . . . . Nutiden legemliggøres af fortiden.
Fremtiden beror på den klare erkendelse
af den nuværende vision.
Anden måned. . . . Glem fortiden og træng på ny ind i den
kommende Enes herlighed.
Tredje måned.. . . . Lad stilhed herske som resultat af et
hjerte frigjort for spørgsmål om sig selv og
ikke som resultat af, at en dør lukkes.
Fjerde måned. . . . . Lad ydmyghed og styrke blive din gave
til andre.
Femte måned. . . . . Visse skatte er for værdifulde og skrøbelige til at blive udsat for andres blikke.
Gem dem i dit hjertes aflukke.
Sjette måned. . . . . Giv dit yderste på ethvert plan, og giv
igen. Og således, ved at give, gør
fremskridt.
Juni 1938
MIN BRODER:
Der er kun lidt, der kan gøres, når prøvelser, dybe kvaler og
bekymringer overvælder en discipel, undtagen at stå ved hans
side i kærlighed, at sende helbredende tanker og fremkalde
sjælens indre styrke således, at vehiklerne kan anvendes. Du har
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

611

nogle uger og måneder med uselvisk tjeneste foran dig. Giv
denne tjeneste uden nogen tanke på dig selv og i en ånd af
glæde. Giv af din styrke og kærlighed uden selvhævdelse i dit
hjerte eller i dine ord og uden tanke i dit sind på det lille selv.
Jeg giver dig intet fastlagt studiearbejde på dette tidspunkt, men
jeg vil give dig nogle nye sædtanker og vil bede dig om at tænke
dybt over dem. Vil du hver måned nedfælde resultaterne af disse
tanker i en artikel, som kan være meget kort, men som vil være
din belysning af den tilsigtede idé? Bemærkede du, min broder,
værdien og betydningen af den sædtanke, jeg gav dig for seks
måneder siden? Den gav dig nøglen til din nuværende tjeneste.
Første måned. . . . . . Lad sjælens sang blive istemt af mig,
og de klare høje toner bringe fred og
glæde til andre. Mit ord i dag er glæde.
Anden måned. . . . . Lad sjælens kvalitet blive set i mig,
kærlighedens kvalitet. Det er en
kærlighed, som ikke ser det lille selvs
former, men det Ene selv i alle. Min
kvalitet i dag er selvforglemmelse.
Tredje måned.. . . . . Lad min sjæls ord gå ud med styrke
til andre. Dette ord er for mig i denne
korte periode af mit liv forståelse.
Fjerde måned.. . . . . Lad visionen i mit sind være klar og
sikker. Dens konturer er sande og
virkelige. Denne vision ser
menneskehedens nød, lidelse og
smerte, for det findes i hele verden.
Nøgleordet er for mig i dag tjeneste.
Femte måned. . . . . . Lad den herres herlighed, som er mit
liv, blive set. Den herlighed er den
Ene's herlighed. Sondring og alle
forskelle fortoner sig. Ordet, der for
mig er meningen med dette liv, er
identifikation.
Sjette måned. . . . . . Lad sjælens handlinger være mit daglige livs motiver. Jeg er den sjæl, og til
den vier jeg mig. Sjælen er én og den
samme i alle mine medmennesker, og
jeg er ét med dem. Grundtonen for
sjælens handling er offer.
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En virkelig forståelse af hensigten bag disse tanker vil bevirke
en grundlæggende forvandling af dit liv og din indstilling, og det
vil lede til en ny evne til at tjene.
I forbindelse med dine stråler, min broder, er det interessant
for dig at vide, som jeg tidligere har fortalt dig, at din sjælsstråle
er anden stråle og din personlighedsstråle er sjette stråle, begge
disse stråler ligger på linjen 2-4-6. Der må nødvendigvis i nogen
grad foretages en bevidst afbalancering. Denne overvægt
forstærkes også af den kendsgerning, at dit mentale legeme er på
fjerde stråle og således fuldender den direkte repræsentation af
denne linje af guddommelig energi. Som du vil se komplicerer
dette dit problem yderligere, fordi vejen for mindst modstand
bliver en klar hindring, når den er så magtfuld, som den er i dit
tilfælde.
Ligesom hos enkelte andre i min gruppe findes dit astrale
legeme ikke på de stråler, der er normalt for dette legeme. Disse
stråler er normalt enten sjette stråle eller anden stråle, men du
har et første stråle astral legeme, og brændpunktet for
personlighedens kraft findes i din emotionelle natur. Dette er en
rest af en sjette stråle personlighed fra sidste inkarnation, som
var særdeles magtfuld og viljefast styret af, hvad jeg kunne kalde
for hengivenhedens viljeaspekt. Jeg ved, at du vil forstå, hvad
jeg hentyder til.
Dit fysiske legeme hjælper med at afbalancere din
altovervejende anden stråle natur, for det er på tredje stråle, og,
som du ved, er første og tredje stråle på samme hovedkraftlinje.
Da det astrale og fysiske legeme er så nært beslægtet, forklarer
det den dominerende hengivne vilje i dit fysiske udtryk. Tænk
over det, senere vil vi behandle problemet mere direkte. Dine
stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . . Første stråle for vilje eller magt.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . . Tredje stråle for aktiv intelligens.

Januar 1939
MIN BRODER:
En af de ting, som du har gjort i denne discipelgruppe, er at
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virke som en stabil, kærlig integrerende kraft. Det har du
vedholdende gjort i de seneste måneder, og dine gruppebrødre
bør være bevidst om det. Fortsæt med dette integrerende arbejde.
Jeg gav engang tidligt i denne gruppe (som udgør en del af
min ashram) en formaning til en broder. Jeg bad ham om at gå
fremad med sit gruppearbejde og derved glemme mig. Jeg
forbød ham at tage mig ind i sit sind eller at tænke på mig som
sin ven, sin lærer og sin broder på vejen. Hans tanke på mig,
som resulterede i hengivenhed over for mig, havde ingen
indflydelse på denne kendsgerning. Jeg var hans broder, hans
lærer og hans ven. Det var en barsk ytring, og han led meget
derunder i sin bestræbelse efter at opfylde mine krav. Hvorfor
gav jeg ham denne formaning, der næsten blev til et påbud?
Fordi hans kærlige ærbødighed over for mig og hans forvisning
om, at jeg var i stadig kontakt med ham, var ved at blive en
hindring for uafhængigt åndeligt liv, hans eget liv som en sjæl.
Hans hengivenhed for tjeneste var baseret på hans hengivenhed
over for mig, og han tilbragte megen tid med at studere mine ord
og ikke tilstrækkelig tid med at tjene menneskeheden; eller hvis
han tjente, gjorde han det, fordi jeg forventede det, og han
ønskede at behage mig. Denne situation kunne ikke fortsætte
uden alvorlig fare for hans fremskridt på vejen.
Han glemte tre ting: For det første, at hans sjæl og min sjæl
var én sjæl, og at vi (på sjælsplanet) var lige. Forskellen mellem
os lå i vor evne til sjælsudtryk i de tre verdener. Tænk over det.
For det andet, at jeg er travlt beskæftiget med verdensarbejde, og
med undtagelse af fuldmånetilnærmelserne kan jeg ikke
beskæftige mig med nogen af jer, som enkeltindivider. Jeg søger
ikke at komme i berøring med nogen af jer, undtagen en gang
om måneden og da kun med gruppen som en helhed. Jeg er ikke
på noget tidspunkt engageret med at sige víse og opmuntrende
ord til jer, undtagen i nogle få tilfælde af alvorlig nød og
problemer, og det har ikke været tilfældet for nogen af jer i den
seneste tid. For det tredje, at der på det astrale plan er bygget en
magtfuld tankeform af mig, bygget af de tusinder, som har læst
mine mange ord, og hvis tanker på sådanne tidspunkter er vendt
mod mig i taknemmelighed eller i kritik, i hengivenhed eller
antipati. Tanker, min broder, er ting. De er kreative, de skaber og
har skabt entiteter, og hver gang nogen ser denne tankeform af
mig og responderer på den, så forøger han dens styrke og magt.
Mange disciple og tilhængere må frigøre sig fra dens magnetiske
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aura, for det er kun menneskets forestilling om mig, det er ikke
mig. Den kan vildlede og føre jer bag lyset. Den kan tale gode ord
af middelmådig opmuntring og tilskyndelse, men de er ikke mine
ord, og det ser jeg gerne, at du husker på. Din sjette stråle
personlighed og dit første stråle astrallegeme har let ved at gøre
dig modtagelig for denne smukke, omend vildledende kraft, der
strømmer ud fra en illusorisk form.
Min broder og min ven, jeg vil bede dig om at koncentrere
dig om tre ting i de kommende måneder og at holde mig helt ude
af billedet, undtagen ved tidspunktet for fuldmånetilnærmelsen,
der, som du ved, er en gruppeaktivitet af fem dages varighed.
Disse tre ting er:
1. En bestræbelse på at opnå en dybere og mere direkte kontakt
med din sjæl gennem en koncentreret samordning, samt
forståelse og virkningen af dit fjerde stråle mentallegeme.
2. Udvikling af en større vilje til tjeneste og i større målestok.
Din tjeneste er for øjeblikket vertikal og vedrører dem, som
du er sammen med på den opadstigende vej – dine
gruppebrødre, dine personlige venner og dig selv. Du tjener
dig selv for meget, min broder, og på dit udviklingstrin burde
dette ikke være tilfældet. Du yder dig selv for megen tjeneste,
for megen tanke, for megen omhu og for mange ting. Din
tjeneste burde blive mere horisontal og omfattende, for timen
for verdens nød er over os, og hvem kan møde denne nød
andre end dem, der ved! Og du, min broder, ved!
3. Opnåelse af en mental polarisering er også væsentlig. Den vil
blive lettet meget (fordi du har et tredje stråle fysisk legeme)
ved indførelse af en vis fysisk disciplin. Sørg imidlertid for,
at der er tale om reel disciplin, en disciplin, der vækker
ubehag ved sin anvendelse og ikke blot er en eliminering af
det, som det ikke gør dig ondt, at opgive.
Jeg ønsker, at du udfører gruppemeditationen, men før denne vil
jeg bede dig om at tænke dybt over de følgende tanker, som jeg
har valgt til dig – som, min broder, jeg gentager, jeg har valgt til
dig. Hvis du vil gøre dette, så vil du, når arbejdet begynder til
efteråret, stå med et langt bedre udrustet redskab til dette
tjenesteområde, især hvis du anvender resultaterne fra din
meditation på en praktisk måde og søger at bringe sjælens
synsvinkel ind i det daglige liv.
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Første måned. . . . . . Udrensningen af astralt begær.
Anden måned. . . . . Rensningen af det fysiske legeme.
Tredje måned.. . . . . Måden hvormed hjernen kan gøres
sensitiv for de højere indtryk.
Fjerde måned.. . . . . Udryddelse af de vaner, som har en
tendens til at sløre sindet og gøre
mennesket ufølsomt over for den
højere kontakt.
Femte måned. . . . . . Rensningens natur, set fra disciplens
synsvinkel.
Sjette måned. . . . . . Formulering af den disciplin, som vil
hjælpe med renselsen.
Hvis du gennemfører dette samvittighedsfuldt i seks måneder vil
det stå dig klart, hvorfor jeg har betonet dette aspekt af skoling
i dit liv og arbejde.
Juli 1939
MIN BRODER:
Du har været gennem store vanskeligheder i det sidste år, og
lektien om decentralisering er vanskelig at lære – i særdeleshed
for dig, efter at du i årevis har ført et selvcentreret liv. For at
hjælpe dig med denne opgave og for at belære dig om, at du ikke
er midtpunktet i din egen lille verden, har du måttet lære at
vandre alene. Det forekommer dig vanskeligt, men kan du ikke
forstå den tanke, at den kærlige omsorg og vedvarende
opmærksomhed fra dem, der er knyttet til dig eller fra enhver
anden, utilsigtet kan forøge din selviskhed og gøre det svært at
frigøre dig fra sanselivets omgivende net – det liv, som lægger
vægt på materielle besiddelser? Du står nu alene og kan ikke lide
det. Ja, for første gang i denne inkarnation har din sjæl gjort det,
jeg har kaldt for »et forsøg på at kalde dig til det horisontale
liv.« Det er nu muligt for dig, hvorimod du tidligere har levet det
vertikale liv med åndelig aspiration samt et selvcentreret liv med
personlig komfort. Vejen for den foreslåede uselviskhed ligger
åben for dig – en vej, som du endnu aldrig har vandret. Med det
mener jeg, min broder, at du aldrig har tjent med en ånd af
fuldstændig offervilje. Du har gjort venlige ting og foretaget små
ofre, men du har endnu aldrig tjent som en sjæl – der intet
bemægtiger sig og intet beder om for det separate selv. Det er
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din lektie i det kommende år, lektien om et liv givet til tjeneste,
til at dele, til udadvendthed, til selvforglemmelse, til livet med
fuld afståelse, disciplin og afkald.
Jeg kunne ikke formulere det til dig så utilsløret, unuanceret
og bestemt, hvis jeg ikke kendte din dybe indre kærlighed, din
sande pligtfølelse og din udviklede hengivenhed. Jeg kunne ikke
regne med din accept af din sjæls krav, hvis ikke jeg erkendte,
at sjælens vej, fuldbyrdelsen af din sjæls forpligtelse og
overtagelsen af ansvaret for vor tjeneste har den
altoverskyggende subjektive betydning for dig, selv om det må
gøres objektivt synligt. Det er af afgørende betydning for dig.
Det udgør din højeste aspiration. Jeg regner med din forståelse,
accept og stræben efter at komme nøden i møde og at tjene, ikke
kun på de subtile plan og bevidsthedsniveauer, men på det ydre
plan for håndgribeligt, materielt fysisk liv.
Jeg vil bede dig om at bruge fem minutter hver dag før
gruppemeditationen til at meditere på de følgende udtryk:
Afkald
Disciplin
Selvudslettelse

Stilhed
Horisontalt liv
Frihed fra selvmedlidenhed

Disse seks udtryk bør udgøre temaet for din personlige
meditation.
Du har meget at give, min broder og min ven. Du har en dyb
og levende indsigt i åndelig og esoterisk sandhed og kan derfor
tjene på det mentale plan. Du har en voksende kærlighed og
forståelse og en hengivenhed, der har båret dig igennem selve
livets portal. Du kan derfor tjene. Du har tjent virkningsfuldt på
det astrale plan. Du har også meget at give på det fysiske plan,
når du mestrer videnskaben om ubundethed og afkaldets
disciplin. Det har jeg tidligere fortalt dig, men dit perspektiv er
stadigvæk forvrænget. Du er imidlertid på vej til målet og
åndelig fremgang, og for dette burde du løfte dit hjerte i
taknemmelighed.
BEMÆRKNING: Denne discipels perspektiv forbliver
tilsyneladende forvrænget. Hun arbejder ikke aktivt i ashramen.
Hun er stadig en aspirant og har ikke taget det afgørende skridt,
som forvandler en aspirant til en discipel.
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Til H.S.D.
Marts 1934
Har du nogensinde tænkt på, min broder, hvordan entusiasme,
der er af en astral natur, kan udviske visionen? Det er det første
spørgsmål, som jeg vil stille dig, før du slutter dig til min
discipelgruppe. Det andet spørgsmål: Er du villig til at
underkaste dig en så intensiv psykologisk analyse for dit eget
vedkommende, som du søger at underkaste andre? Dit svar på
begge disse spørgsmål vil, ved jeg, blive bekræftende, for der er
aldrig tvivl om din intense oprigtighed og din målrettede
hengivenhed. Jeg har søgt at finde en tilnærmelse til dig, som på
ingen måde vil være åben for misfortolkning fra dit overaktive
lavere sind. Jeg har stillet mig spørgsmålet: Kan denne broder
blive så skolet, at området for subjektiv erkendelse kan tage den
ydre og objektive analyses plads? Med disse ord giver jeg dig et
fingerpeg om hele din indsats i dit første års samarbejde med
mig.
Du har meget at give denne discipelgruppe, men det er ikke
det, som du tror, du har at give. Det skønne og vidunderlige, som
er dit virkelige bidrag ligger endnu dybt skjult. Kun en vågen
opmærksomhed over for mine anvisninger, en ydmyg villighed
til at nyvurdere dine egne forudindfattede ideer vil føre dig ind
i det lysende område, hvor vejen for sand tjeneste vil vise sig for
dig.
Alle discipelgrupper, der søger at arbejde sammen under en
mesters vejledning, har deres egne specielle problemer. De første
formende år rummer mange prøver, der giver vanskeligheder,
som vil prøve gruppens livfuldhed og sætte
gruppemedlemmernes udholdenhed og tillid på en fuldt ud
tilstrækkelig prøve. Mange blandt dine meddisciple frembyder
helt specielle vanskeligheder for mig – der er lærer på anden
stråle – som følge af en stærk udvikling af den kritiske evne hos
nogle af medlemmerne. (BEMÆRK: Under denne verdenskrise
har Tibetaneren taget sig af discipelgrupper fra flere andre
mestre for at frigøre disse mestre til andet vigtigere arbejde.
A.A.B.) En eller to er helt fri for denne kritiske holdning. Resten
af jer har for let ved at betragte tingene udadtil, set fra den ydre
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detaljes vinkel og ud fra et uvæsentligt standpunkt. Det er en
virkelig hindring for fremskridt. Jeg beder dig derfor om at være
tilbageholdende med din mening om mine metoder og mål, indtil
du ved mere om dem! Jeg beder dig om at give det, som jeg
giver dig, en passende prøveperiode og i mindst et år, ikke at
analysere.
For det første, min broder, lad mig revidere dine ideer om dig
selv. Du er en sjette stråle sjæl, der fungerer gennem en første
stråle personlighed. Når jeg fortæller dig dette, antyder jeg dit
gruppebidrag og ligeledes dit individuelle problem. Din
personlighedspolarisering er overvejende mental. For dig er
målrettethed både i sjælens anliggender og i personlige forhold
vejen for mindst modstand. Du har en målrettet tilnærmelse til
problemer, omstændigheder og situationer, som i mange tilfælde
vil forekomme som et ensidigt angreb. Jeg siger ikke dette ud fra
en kritisk ånd, for det er den rette brug af denne evne og dens
nyorientering, som vil føre dig til indvielsens port. Det viser jeg
dig med overlæg og ikke som en tilskyndelse til fremskridt eller
som en opmuntring, men som en profeti om en sandsynlighed.
Du er på discipelskabets vej. Muligheder ligger foran dig, og
vejen kan betrædes af dig i vished. Hav ingen frygt, min broder.
Vend dine øjne bort fra din personlighed, med dens dominerende
første stråle vilje og din tilbøjelighed til mental dominans (som
du selv har udtrykt det), og koncentrer din opmærksomhed om
dit sjælsproblem, som er at overføre din bevidsthed fra sjette
stråle til anden stråle, før en større indvielse kan finde sted.
Min opgave er derfor, at hjælpe dig til at gøre dette – så let og
så intelligent som muligt. Hemmeligheden bag fremgang ligger
for dig i en indsats for at flytte brændpunktet for din
opmærksomhed fra hovedet og til hjertet. Det kan lejlighedsvis
afhjælpe den tilstand i hovedet, som du klager over. Din
monadiske stråle er anden stråle og derfor må din sjæl, der er på
en understråle, overføres til denne linje. Som du ved, er
rækkefølgen for denne aktivitet altid overføring af fjerde og
sjette stråle til anden stråle, og tredje, femte og syvende stråle til
første stråle.
Vi vil derfor begynde med en meditation, som skulle hjælpe
dig med denne ændring af brændpunkt. Før jeg giver den til dig,
må jeg bede dig om fra din bevidsthed at fjerne alle elementer af
hastværk og derved begynde at tage dig af den overdrevne
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anspændthed, som slider dit fysiske legeme op og gør din
indvirkning på dine meddisciple (når som helst du kontakter
dem) så uforholdsmæssig voldsom. Der er intet hastværk. Det er
ikke nødvendigt at lægge vægt på hurtighed i dit liv.
Afspænding er en egenskab, som du må tillægge dig, men den
må opnås gennem en holdning i sindet snarere end gennem
afspændingsøvelser. Disse har en tendens til at rette
opmærksomheden mod det fysiske legeme og som følge af din
mentale polarisering – fremkalde en øget indstrømning af energi.
Energi følger tanke. Der er megen tid til vækst både her og i
andre tilstande for væren … Udfør din meditation i hjertet og
ikke i hovedet, idet du omhyggeligt holder øje med eventuelle
fysiologiske virkninger af uønsket natur. Giv beretning herom,
hvis noget sådant skulle indtræffe.
Efter den åndedrætsøvelse, som jeg har givet dig, fortsæt så
med det følgende meditationsarbejde:
1. Intoner det hellige ord, OM, hørbart, idet du ånder det ud fra
hovedet til hjertet.
2. Visualiser derefter en gylden sol, der langsomt stiger op over
horisonten. Se dig selv stående foran den og langsomt blive
absorberet i dens stråler. Forestil dig derefter, hvordan du selv
virker som en linse eller et transmissionspunkt, hvorigennem
»lyset fra den strålende sol, som er kærlighedens lys«, kan
strømme ud til alle, som du forbinder dig med.
3. Mediter over de følgende ord:
Første og anden måned. . . . . . Kærlighedens lys.
Tredje og fjerde måned. . . . . . Den kærlige forståelses magt.

4. Indføj her et hvilket som helst formidlende eller afbalancerende
arbejde eller tjenesteideal, som du måtte ønske at udføre.
5. Afslut med at vie dig selv og alt, hvad du er og har, til
tjenestearbejdet og primært til tjeneste for den nye
verdenstjenergruppe.
Du vil spørge, hvad din tjeneste skal bestå i. Min broder, det vil
fremgå af din meditation. Det er ikke min opgave at fortælle dig,
hvilken aktivitet din personlighed skal følge. Det er din egen
sjæl, som må gøre dette. Noget ved du allerede, og det kan jeg
fortælle dig. For så vidt det angår dig, så stå fast i din stræben
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for at hjælpe den nye verdenstjenergruppe. Dette burde være den
primære indsats i mange år fremover for alle sande aspiranter i
alle esoteriske skoler. Deres hjælp har vi brug for.
Jeg giver dig ikke andre øvelser at følge end den skitserede
åndedrætsøvelse, ej heller vil jeg tage mig specielt af din fysiske
tilstand. Overføring af dit brændpunkt i hovedet til hjertet er den
bedste måde at hjælpe dig med dit almene helbred og lette den
tilstand i hovedet, som giver dig bekymring. Husk endnu engang
på, at energi følger tanke. Dette kan have en dårlig virkning og
bevirke unødig spænding, eller en god virkning og fremkalde en
frigørelse af energi i forskellige retninger, hvor den bedst kan
være til tjeneste. Husk også på, at jeg må gå langsomt frem med
dig både på grund af dit indre psykologiske hastværk og din ydre
anspændthed. Studer nøje grundtonerne for dit liv. Det vil
fremme din sjæls vækst og føre til udholdenhed lige til det
sidste.
Juli 1935
MIN BRODER:
En helt klar omstillingsproces har fundet sted i dit liv under din
sjæls styring. Det har ført til tre hændelser:
1. Din opmærksomhed er flyttet bort fra visse brændpunkter
(som er velkendte for dig) til andre af større betydning.
2. En nyorientering af hele dit liv til sjælen og til arbejdet i min
discipelgruppe.
3. En omordning af de subtile legemers energier, som skaber et
forbigående ubehag, men som er af virkelig og blivende
værdi.
Denne proces har langt fra været let, og jeg har tre gange i løbet
af de foregående fire måneder helt klart søgt at hjælpe dig. Mon
du fornemmede min vibration og min tanke, da jeg skabte disse
kontaktpunkter?
Forsøg at udvikle en modtagelighed for min vibration
igennem de kommende måneder, især omkring
fuldmånetidspunktet. To afsnit i den sidste instruktion jeg gav
dig, vil jeg henlede din opmærksomhed på igen. De
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sammenfatter din mulighed og dit problem. Jeg beder dig
studere dem og tænke dybt over, hvad de indebærer. Når
opgaven er klart defineret, og problemet forstået, så er det lettere
at arbejde intelligent og konstruktivt.
Dit arbejde består i for en længere periode at fortsætte med
ændring af brændpunkt, fornyet samordning og indre
omorganisering. Glem ikke min tidligere formaning om at gå
langsomt frem.
Januar 1936
BRODER FRA GAMMEL TID:
Tidspresset er meget stort, og alligevel er det på samme tid
nødvendigt at gå frem med forsigtighed. Jeg ønsker først og
fremmest at vise, hvor din største risiko ligger, og jeg bruger
ordet »risiko« med overlæg. Du erkender det selv, det ved jeg,
men det vil være gavnligt, at jeg igen betoner det.
Dit fysiske legeme er meget skrøbeligt, og derfor må du
håndtere kraft og åndelig energi med særlig omhu. Hvor der er
et svagt og skrøbeligt ydre, kan de subtile legemer blive for
dominerende. Når kraften strømmer ind bliver de subtile legemer
mere livskraftige. Der strømmer megen kraft igennem dig på
nuværende tidspunkt. Udled ikke af denne bemærkning, at du
kontakter og tiltrækker mere kraft end dine meddisciple, for det
er ikke tilfældet. Men dit fysiske redskab er af en sådan natur, at
det udgør et reelt problem.
Den deraf følgende indflydelse og styrke hos de indre
legemer – i særdeleshed det mentale legeme med dets kritiske
evner – kommer alt for stærkt til udtryk på det fysiske plan. Det
ved jeg, at du er klar over.
Et af de problemer, en mester står over for (som underviser af en
discipelgruppe som denne), er, hvordan de skal føres frem til det
næste skridt, når meget af det, han kan sige dem, helt enkelt er en
understregning af det, de fleste intelligente aspiranter allerede ved.
Det er kun lidt, jeg kan fortælle dig personligt på nuværende
tidspunkt. Du har så megen viden, og du erkender, at dit største
problem er den rette håndtering af kraft.
Måske kan jeg hjælpe dig bedst, hvis jeg beder dig om ikke
at håndtere kraft så voldsomt. Lær at behandle dig selv og dine
livsproblemer, dit arbejde som discipel, din relation til min
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discipelgruppe og til alle, du møder på din vej mindre intensivt.
Du behandler dig selv så kraftfuldt og med en sådan
voldsomhed, at du hele tiden nedbryder dig selv og konstant
river de kontakter ned, som du skaber, det arbejde du udfører og
de broer, som du bygger mellem dig selv og andre. Også dette
ved du.
Vil du forstå mig, min broder, og tro mig, når jeg fortæller
dig, at for dig er etablering af en indre stilhed løsningen på alle
dine problemer? Dit intenst aktive sind bevæger sig fra
personligheder til planen, fra den nye verdenstjenergruppe til
hverdagslivets detaljer, og det har aldrig et roligt øjeblik i sin
tankeformskabende aktivitet, det må lære at hvile stille i lyset.
Det må ganske enkelt lære at reflektere, både, hvor det drejer sig
om stille eftertanke, og om stille udstråling. Når dine tanker
harmoniseres og forenes, vil dine tanker blive konstruktive og fri
for jeg'et. Da vil du blive et center af fred og et punkt af
udstrålende energi, som vil bringe mennesker sammen og virke
som en tiltrækkende kraft.
Lad derfor din indsats i løbet af de kommende måneder blive
rettet mod opnåelse af denne indre ro. Det vil på ingen måde
påvirke eller ændre dit arbejdes mål. Det vil ikke på nogen måde
stride mod de metoder, hvormed du søger at fremme mit arbejde.
Det vil imidlertid påvirke kvaliteten og rytmen i det, du søger at
gøre, og spare dig megen tid, som for øjeblikket bliver tilbragt
med konstant genopbygning.
Pas på dig selv ved fuldmånetidspunktet hver måned og i
særdeleshed ved tiden for fuldmånen i maj, vogt dig for
overstimulering, men undvig ikke kontakt med den åndelige
energi. Beskyt dig mod overintensitet og opnå ad denne vej en
mere korrekt sans for proportioner. Hierarkiet venter med
tålmodighed på frugterne af sit arbejde efter at have gjort alt,
hvad der kan gøres på alle plan. Denne konstante
opmærksomhed og påpasselige venten må udvises af alle
disciple. Befind dig hele tiden i stilhedens hus, min broder, men
gør alligevel ikke din tjeneste mindre. Det er alt sammen et
spørgsmål om indre orientering og holdning. Det er ikke et
spørgsmål om ydre esoterisk aktivitet. Den kan forblive den
samme eller endog øges og blive mere magtfuld, men kvaliteten
og det styrende princip kan blive stadigt højere, mere kærligt,
nærmere centret og derfor mere stille.
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Den eneste øvelse, som jeg kan give dig på dette tidspunkt, er
følgende:
1. En enkel åndedrætsøvelse …
2. Sid derefter i fuldstændig indre stilhed og ro i femten
minutter, glid ikke bort i en negativ tilstand af halvtrance,
men bliv aktivt bevidst om det indre center af stilhed og fred,
hvor glæde og lyksalighed har hjemme.
3. Når du mærker, at alle dine legemer er faldet til ro, og at du
er »kommet hjem til stedet med stille hellig indre ro,« så vie
dig selv til tjeneste for planen, idet du stiller dig til rådighed
for dem, der tjener denne plan.
4. Sig derefter: »Idet jeg intet beder om for det separate selv,
sender jeg kærlighed ud«. Bevar i tanken:
a.
b.
c.
d.

Din nære familiecirkel.
Dine meddisciple og gruppebrødre.
Den nye verdenstjenergruppe.
Menneskeheden.

5. Slut af med at velsigne.
Min velsignelse hviler på dig, min broder, og må den fred, der
overgår al forstand belønne alle dine anstrengelser.
Juni 1936
MIN BRODER:
Koncentrer viljen om din nuværende pligt, og far ikke vild i
mulighedernes labyrint. Af egen fri vilje påtog du dig at arbejde
i min discipelgruppe og at samarbejde med arbejdere, som
forsøger at udføre de opgaver, der er blevet dem anvist. Du
forpligtede dig i to stunder af hengivenhed og virkelig forståelse
til at samarbejde om den opgave, der hedder den nye
verdenstjenergruppe. Lad ikke skønheden i det, som kunne
gøres, forlede dig til at glemme det, som er påbegyndt; ellers vil
du havne i illusionernes verden og i en deraf følgende
nytteløshed. Du har meget at give, så giv af din forståelses
rigdom. Når gruppearbejde er fremgangsrigt, er det fordi
624

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

gruppens udrustning bliver beriget af det, som hver enkelt har at
give. Enhedens energi bliver absorberet af hele gruppen og
derved forøges gruppens tjeneste. Gruppen er derved i stand til
at gå til et højere plan for tjeneste og bevidsthed. Tænk over det.
Januar 1937
MIN BRODER OG UDVALGTE VEN:
Jeg har iagttaget dig nøje og med forståelse igennem det seneste
år. Jeg ved, hvad du har gennemgået samt omfanget af dine
vanskeligheder og problemer. Dem gik du i møde som
sædvanlig fuld af mod. Fortiden ligger bag dig og selvom jeg så
på dig med bekymring indtil for nogle få uger siden, gør jeg det
ikke længere. Du kan og vil blive en integrerende kraft i denne
gruppe.
En stor forvandlingsproces for de lavere energier har fundet
sted i dig, gennemført som altid via solar plexus centret – dette
store udvekslingssted for personligheden. Det har været en
kulminerende krise i dit liv, esoterisk set, selvom dens
virkninger måtte frembringe eksoteriske hændelser. Disse
sidstnævnte er af ringe betydning (er de ikke?) sammenlignet
med de indre hændelser.
Der var tidspunkter, hvor situationen var kritisk. Ved sådanne
tre tidspunkter i løbet af det seneste år intervenerede jeg helt
klart og gav min hjælp, selvom du naturligvis ikke vidste det.
Kan jeg på dette tidspunkt formidle en lektie til dig, som alle
accepterede disciple er nødt til at lære? En sådan intervention fra
en iagttagende lærer eller mester er noget, som sjældent burde
ske og noget som alle bevidste disciple prøver at undgå. Noget
som de aldrig forventer, og som de aldrig beder om. Bevidst
discipelskab er netop nu ved at åbne sig for dig som et resultat
af denne erfaring, og i løbet af det ubevidste stadium hjælper vi
undertiden. Dette gjorde jeg.
Jeg vil bede dig om at betragte denne proces af nyorientering
og forvandling, som værende afsluttet – sandsynligvis for resten
af dette liv. Du er kommet gennem denne proces til et stadium
af frigørelse og er frigjort til tjeneste i et omfang, som ikke før
var muligt. Jeg beder dig nu om at give dig selv nogle måneder
med fuldstændig ro, og derved give solar plexus mulighed for at
spænde af og give din hjerne og dit sind tid til at omstille sig til
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nye rytmer. Læg ingen planer, men følg vejen for tjeneste,
efterhånden som den åbner sig, og du bliver opmærksom på
behov. Jeg behøver ikke at bede dig om at støtte mit arbejde og
de ting, som jeg udfører i verden, for jeg ved, at det vil du gøre.
Din sjæl kræver det af din personlighed og vil altid finde dig
rede.
Nedenfor findes seks sædtanker, som jeg har valgt til din
eftertanke. Vil du give dem femten minutter med stille eftertanke
hver dag?
Første måned. . . . . Jeg er en sangfugl. De, der er i den høje
luft, kan høre min sang, mine
medpilgrimme mærker min glæde.
Anden måned. . . . Jeg er hjertets lotus. Hjertets duft må
fylde luften omkring mig og give mine
medmennesker indre ro.
Tredje måned.. . . . Jeg er et stille vand. Intet må bryde den
fred, for alle rundt omkring mig har brug
for den fred og ro, som det stille vand
giver.
Fjerde måned.. . . . Jeg er et urokkeligt bjerg, hvor Guds
brise blæser frit. De trætte pilgrimme på
vejen finder kølig styrke og stimulerende
liv på dette bjerg.
Femte måned. . . . . Jeg er en stemme, der kalder og bringer
opmuntring, fordi jeg ser visionen.
Sjette måned. . . . . Alt jeg er, og alt jeg har, tilhører andre, ikke mig selv.
Det arbejde, du nu planlægger, og som du har talt med mig om,
vil være tilstrækkeligt arbejde for de kommende måneder.
Juli 1937
MIN BRODER:
Lad os i dag tale om vanskelighederne på vejen og derved søge
at fremdrage, hvori de hindringer og problemer, som du må
møde, består. En stor del af de vanskeligheder, der ledsager dit
intense sinds flydende væsen, er baseret på den kendsgerning, at
du er i færd med at skifte fra sjette stråle til anden stråle, og i
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dette egoiske skift sker der således en overføring af energi. Du
gennemlever en overgangsperiode. Flere af mine andre disciple
er beskæftiget med den samme opgave, omend de næsten har
fuldført den. Virkningen er for nogles vedkommende
hovedsageligt fysisk og virker tillige på hjertecentret. For dit
vedkommende giver virkningen sig til kende i det mentale
legeme og i strubecentret. Den fysiske tilstand, som giver dig
vanskeligheder, har ikke sin oprindelse i denne energioverføring.
En interessant kendsgerning opstår, og jeg vil gerne henlede
din opmærksomhed herpå. Din forbindelse med denne
discipelgruppe og derfor med mig skyldes din sjæls trang til
kontakt med en magtfuld anden stråle vibration, således at du
kan blive i stand til at gennemføre den fornødne ændring
hurtigere og lettere. Det er særdeles værdifuldt for dig at etablere
denne nødvendige stabilisering i et anden stråle center. Vil du
tænke over den dybere betydning af denne udtalelse, og vil du
prøve at erkende nødvendigheden og din sjæls opfordring til en
sådan stabilisering og din personligheds indtrængende krav om
den ro, som strømmer ud fra en anden stråle gruppe. For du kan
ikke opnå nogen virkelig fremgang i dette liv, hvis ikke du lærer
dig den mentale ro og den fredfyldte aktivitet, der udvikles, når
du i sandhed er kærlig som en sjæl, når du helt undlader at stille
intrigante spørgsmål, afholder dig fra at se dig selv som centrum
i din gruppes fremtidige arbejde og fællesskab, samt afstår fra al
den kritik, som dit overaktive sind bestandigt fremsætter.
Denne mentale uro (hvis jeg kan kalde det sådan, min broder,
uden at du bliver unødigt såret) forstærkes hyppigt af det
faktum, at dit mentale legeme ligesom din personlighed er på
første stråle. Hvad denne kendsgerning indebærer vil
umiddelbart stå klart for dig. Lad os se på dit problem, som det
er: Først må der erkendes en krise i dit sjælsliv, når energien
ændres fra et understrålebrændpunkt til et hovedstrålecenter. Din
personlighed, som er på første stråle, er normalt dynamisk
ensrettet og automatisk selvcentreret. Denne tilstand bliver ikke
lettere ved, at den integrerede personligheds kraft strømmer
gennem et første stråle mentallegeme. Det fremkalder
uundgåeligt de ledsagende kendetegn for en intens centralisering
(jeg sagde ikke selvisk, min broder) og en energisk
selvsikkerhed, en fremadstræbende ambition (ofte af den helt
rigtige art, men til tider ikke så rigtig) og en tilbøjelighed til at
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analysere og ofte at kritisere andre, deres personligheder og
deres opgaver. Den ny vibration, som din sjæl fører dig til (den
ekspansive og altomfattende, samt evnen til at skabe syntese og
til at forstå), er i visse af sine faser for magtfuld for dig, og dens
reaktioner er endnu ikke blevet reguleret af dig. Det leder dig til
en bestemt og ofte næsten ukontrollerbar tilbøjelighed til at
identificere dig med ethvert tænkeligt synspunkt og hele tiden at
belyse et spørgsmål fra alle sider, men sjældent trænge til bunds
i det, og til momentant at komme i berøring med den ene eller
den anden mentale eller emotionelle holdning. Disse reaktioner
varer ikke tilstrækkeligt længe til at sætte dig i stand til virkelig
at forstå. Du kontakter mennesker i periferien af deres
bevidsthed, men ikke ofte i deres hjerte eller i deres liv.
Vil du acceptere denne fremstilling, min broder og ven? Du
kender mit inderlige ønske om at se dig stabiliseret for resten af
dette liv, således at der ikke tabes nogen tid og definitivt opnås
konstruktive resultater i din gruppe og i det center, din sjæl har
ført dig til. Disse konstruktive resultater vil bære frugt, hvis du
koncentrerer dine kræfter om et anden stråle vibrations center,
for det vil lette den energioverføring, som din sjæl for øjeblikket
beskæftiger sig med. Dette anden stråle vibrations center kan
være min discipelgruppe, som du for øjeblikket er relateret til.
Det kan være en hvilken som helst anden gruppe, organisation
eller tankeretning. Den kan være objektiv for dig nu eller ganske
enkelt subjektiv og ikke erkendt. Hvis din sjæl skal foretage den
nødvendige energioverføring i dette liv, er det vigtigt, at du
koncentrerer dig om dit valgte center og forbliver der i lang tid.
Hvis du ikke gør det, vil din sjæl blive tvunget til at udsætte
denne nødvendige energioverføring til det næste liv. Det er
interessant, er det ikke, at se årsagen til disse hændelser i
periferien af bevidstheden, at erkende det klare lys, der til tider
således kastes på svage sider og vide, hvad det er, man skal gøre.
Dit sind er altid et spørgende sind. Det er min pligt, altid at
lade dine spørgsmål gå tilbage til dig selv, således at du selv
besvarer dem. Jeg vil bede dig om at erkende den åndelige
horisont, som dit produktive, overaktive sind giver til ethvert
spørgsmål, og tillige den store rækkevidde i de spontant
opståede og beslægtede spørgsmål, som det stiller. Jeg ville ikke
gøre dig opmærksom på dette, hvis jeg ikke var klar over, at et
sådant vidtspændende sind udviklet til det stadium, som dit, er
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et værdifuldt aktiv, som gør dig både sensitiv og altomfattende
– i disse ords dybeste betydning. Et sådant sind er en
grundlæggende forudsætning for alle kandidater til
discipelskabets vej. Men et sådant sind behøver helt klart en
styrende forstandig vekselvirkning med et stabilt center inden
for nærmere angivne grænser.
Min broder, lad enkelthed være din ledestjerne og målrettet
kærlighed dit vigtigste mål. Vælg et tjenesteområde, der har
bestemte grænser (for alle disciple har begrænsninger og kan
ikke have planetarisk rækkevidde i deres tanker), og arbejd –
mentalt og fysisk – inden for disse grænser. At fuldføre en
selvvalgt opgave, der ligger inden for de karmiske
begrænsninger og de omgivelser, hvor skæbnen har placeret dig,
er alt, hvad der kræves af dig. Hvad er det i virkeligheden, du
prøver at gennemføre i denne tid? Du har kun et vist antal år
foran dig, i betragtning af den alder, som du nu har nået, og du
har et skrøbeligt legeme. Lad din tjeneste ske inden for det
område, hvor du selv befinder dig og har dine kontakter, og ræk
ikke ud over hele planeten. Findes der en større og mere
betydningsfuld opgave end at udføre og fuldende opgaven på det
sted, hvor du er, før du går over på den anden side, og gøre det
sammen med de udvalgte meddisciple?
Tro mig, når jeg forsikrer dig om, at jeg ikke søger at undgå
noget spørgsmål, som du måtte stille mig, men, hvis jeg kan
vække dig til forståelse af nødvendigheden for »åndelig
begrænsning« (som det esoterisk kaldes, når man definerer en
discipels løbebane inden for grænserne af hans opgave) og
henleder din opmærksomhed på nødvendigheden af at nå det
mål, du satte dig, da du begyndte at samarbejde med mig, har jeg
hjulpet dig en hel del. Jeg er overbevist om, at du vil forstå
visdommen i disse bemærkninger.
Dit astrale legeme er på sjette stråle, og her findes dit
problem. Dette behøver jeg ikke at uddybe, ud over at minde dig
om, at et sjette stråle astrallegeme (når det drejer sig om en
discipel) er ensbetydende med en intens fastholden til én
tankeretning, til én idé, én gruppe, én person eller én holdning
eller til én forudfattet mening. Disse kan være rigtige eller
forkerte, men tendensen til at fastholde dem er udpræget til stede
og kan være et stort aktiv eller en stor hindring. I ethvert tilfælde
– igen for en discipel – kan enhver tvangstanke (ud over den om
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den rette åndelige orientering) være en hindring for fremskridt,
hvis den er fanatisk motiveret.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle, og det bidrager til
integration og effektivitet. Dine stråler er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . .

Anden stråle for kærlighed-visdom.
Første stråle for magt.
Første stråle for magt.
Sjette stråle for hengivenhed.
Syvende stråle for ceremoniel orden.

Du ved så meget, at det vil være let for dig at se, hvordan dette
danner en meget rig kombination af energier og samlinger af
kræfter, der viser en klar mulighed og også bringer definitive
problemer.
For dig er gruppemeditation væsentlig. Den vil tjene til at
hjælpe din sjæl i dens livsopgave og til at integrere dig i anden
stråles indflydelsessfære, hvilket vil være virkelig værdifuldt.
Min broder, vi rejser ikke alene. Gruppekærlighed,
gruppeforståelse, gruppeglæde og gruppearbejde er væsentlige
for dine fremskridt, for virkelig lykkefølelse og for godt fysisk
helbred. I gruppearbejde og -kontakt kommer frigørelse fra indre
spænding gennem fordeling af kraft. Du har et skrøbeligt legeme
og har megen kraft. Fordel den blandt dine gruppebrødre.
Jeg vil bede dig om at vie dig til de fem dage for
fuldmånekontakt, idet du anvender ugerne mellem hver
fuldmåne som en forberedelse til det arbejde, der skal udføres i
disse fem dage. Vil du også studere vejens regler (som du vil
finde vedlagt disse anvisninger). De har hjulpet mange
mennesker.
VEJENS REGLER
1. Vejen betrædes i fuldt dagslys, som kastes på den af dem, der
ved og fører an. Intet kan derfor skjules, og ved hvert sving
må mennesket stå ansigt til ansigt med sig selv.
2. På vejen afsløres det skjulte. Enhver ser og kender den andens
skændsel. Og alligevel er der, trods denne store afsløring,
ingen, der vender om, ingen, der håner hinanden, og ingen, der
vakler på vejen. Vejen fortsætter ind i dagslyset.
3. På vejen vandrer man ikke alene. Der er ingen fremstormen,
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intet hastværk. Og dog er der ingen tid at spilde. Det ved
enhver pilgrim og skynder sig fremad omgivet af sine brødre.
Nogle går foran; han følger efter. Nogle sakker bagud; han
sætter farten. Han rejser ikke alene.
4. Tre ting skal pilgrimmen undgå: At bære en hætte, som
skjuler hans ansigt for andre; at medbringe en vandkrukke,
som kun indeholder vand nok til at dække hans eget behov;
at bære en stav på skulderen, når staven ikke har nogen
krumning til at holde i.
5. Enhver pilgrim på vejen må medbringe, hvad han behøver:
En krukke med ild til at varme sine medmennesker med; en
lampe, hvis lys han kan kaste på sit hjerte for derved at vise
sine medmennesker naturen af sit skjulte liv; en pung med
guld, som han ikke strør om sig på vejen, men deler med
andre; en forseglet krukke, hvori han bærer al sin aspiration
til at kaste for fødderne af ham, som venter på at modtage
ham ved porten – en forseglet krukke.
6. Pilgrimmen må, når han vandrer på vejen, have det lyttende
øre, den givende hånd, den tavse tunge, det rene hjerte, den
gyldne stemme, den rappe fod og det åbne øje, som ser lyset.
Han ved, at han ikke rejser alene.
Januar 1938
MIN BRODER:
Hvis du til stadighed kan holde dig på det niveau, som du har
nået i løbet af de sidste få måneder, hvis du kan begynde at drage
nytte af den anden stråle sjælskraft, som det endelig er lykkedes
for dig at kontakte, og hvis du kan stabilisere det gennemførte
arbejde i det indre, da vil du opleve, at du træder ind i en periode
med frugtbar tjeneste.
Jeg ønsker at henlede din opmærksomhed på nogle ord fra en
instruktion, jeg gav dig tidligere, hvori jeg pegede på
nødvendigheden af, at du søgte stabilitet i et anden stråle center.
Hvordan kan denne stabilisering udvikles? Det kan den gennem
vedvarende identifikation med den ønskede vibration. Et af de
vigtigste punkter i gruppearbejde er virkning af gruppevibration
på den enkeltes vibration. Den svækker den, når det er
nødvendigt, og stimulerer og letter dens udvikling i tilfælde som
dit. Når din sjælsstråle er på en bestemt linje, er det især
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værdifuldt for personligheden at underordne sig den
gruppevibration og -kontakt, hvori det udøvede pres og den
modtagne vibration vil være det samme, som den skjulte eller
frembrydende sjælsstråle.
Dette er et aspekt af gruppeaktivitet, som kun er forstået i
ringe omfang. Du har helt klart brug for vibrationen fra en anden
stråle gruppe på dette tidspunkt. Det er ikke afgørende, hvilken
gruppe du vælger, men det har betydning, at du i en eller anden
gruppe på anden stråle hjælper dig selv ved at fremtvinge
tilsynekomsten af dine anden stråle egenskaber. Jeg foreslår dig
ikke dette, fordi du som et enkeltindivid er af en sådan
betydning, eller at anden stråle grupper eksisterer for at hjælpe
mennesker som dig. Det gør de ikke. Men bygmestrenes arbejde
er efterspurgt fra alle sider i dag, og der er brug for anden stråle
aspiranter til at lede dette arbejde og styrke bygmestrene. Tænk
over det.
Hvad er det, som frem til i dag har hindret dit oprigtige ønske
om at tjene fra at blive opfyldt? Min broder, du har endnu ikke
udført nogen tjeneste, som vil kunne bære frugt i fremtiden,
fordi den ikke er sket på bekostning af dig selv, din tid, dine
personlige interesser, og dine personlige ønsker, baseret på dine
personlige egenskaber. Du har set på andres tjenestearbejde og
undret dig over, hvorfor og hvordan de valgte at tjene på de
forskellige måder, som de gjorde. Du har foreslået tjeneste for
andre og har til tider gjort det muligt for dem at tjene. Du har talt
til grupper om tjeneste, dog uden resultater, der står mål med den
ydede indsats. Hvorfor er det blevet således? Fordi du hele tiden
ikke gav dig selv i kærlighed, men kun af det som var uden for
dig selv. Og hvorfor, min broder, (for at gå videre med
spørgsmålene) har dette været tilfældet? Hvori består dit
problem – et problem du nu kan stå ansigt til ansigt med, fordi
du har etableret en sjælskontakt, og sjælens lys og kærlighed
strømmer gennem dig.
Problemet består i den kendsgerning, at du har en første stråle
personlighed og et første stråle mentallegeme, og de to er så nært
knyttet til hinanden, at du er offer for (eller skal vi sige, har
været, for det kan nu alt sammen ændres) denne kombination af
to gange modtagelighed for første stråles aspekt. Det kunne være
interessant for dig, hvis du sammen med mig et øjeblik
studerede, hvordan disse første stråle legemer påvirker dit virke
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i verden. Lad os studere dem sammen. Dit første stråle sind har
haft en tilbøjelighed til at fremkalde følgende tilstand hos dig:
1. En følelse (til tider ikke erkendt) af separatisme. Hvor du har
været ikke-separatistisk, har det været, fordi du har tvunget
dig selv til at samarbejde, og alligevel var du hele tiden
bevidst om det. Samarbejde og menneskelige kontakter er
lette for dig i teorien, men vanskelige i virkeligheden, og ville
hidtil have været umulige, havde det ikke været for dit sjette
stråle emotionelle legeme og din kærlige sjæls vedvarende
pulsering – der nu overtager kontrollen.
2. En tilbøjelighed til at kritisere. Behøver jeg at uddybe dette?
Jeg tror det ikke, for jeg er klar over, at det går op for din
bevidsthed, at du har spildt mange år med at kritisere dine
meddisciple og dine oprigtige medarbejdere, og det har du nu
forpligtet dig til at ophøre med. To gange i de seneste
måneder har jeg bemærket dine oprigtige bestræbelser efter
at ophøre med kritik.
3. En stærk tilbøjelighed til overaktivitet. Du har et
mentallegeme, som er i en konstant tilstand af feber, med
(symbolsk set, naturligvis) perioder med voldsom aktivitet,
der næsten grænser til galskab. Som jeg tidligere har påpeget,
så er du så overaktiv, og dit sind så vidtrækkende, at du
mangler forståelse og sand perception. Du har ikke taget dig
tid til at forstå noget, førend du igen er på vej i en helt anden
retning.
Det må høre op, min broder. Vil du nu ud af de mange mulige
retninger for aktivitet, som ligger åbne foran dig, vælge to og
holde dig til dem, selv når de har mistet nyhedens interesse og du
længes efter at udforske nye områder? Glem ikke, at Hierarkiet
står fast. Stå ligeledes fast, og giv din tid til to tjenesteområder,
hvor du vælger at samarbejde. Lad et af dem blive en anden stråle
gruppe, som du vælger at være sammen med og lad den anden
blive i den ydre verden, hvor en eller anden form for humanitært
arbejde kræver din opmærksomhed. Giv, hvis du kan, tres
procent af din tid til gruppearbejde, for det er der, du hører til.
Brug ikke for megen tid til at beslutte, hvilken gruppe det skal
være. Når jeg her i procent opgør din anbefalede indsats, er det
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for at anskueliggøre hvor megen tid, arbejdsindsats og interesse,
som du bør stille til rådighed. Heri er ikke medregnet den tid, der
optages af dine hjemlige interesser, pligter og gøremål. Giv de
resterende fyrre procent af din tid til ydre aktiviteter i verden.
Din første stråle personlighed gør to ting for dig: Den isolerer
dig i dit eget sind fra dine medarbejdere, og du må lære
nødvendigheden af identifikation med dem, som er dine
medarbejdere. Det betyder ikke kun identifikation med
gruppemålet eller identifikation med gruppens overordnede
principper, men det betyder også identifikation med fremgang,
fejltagelser, vanskeligheder og problemer. Det er derfor ikke en
udenforstående, som træder til for at hjælpe, men samarbejde af
den, der er så nært knyttet til problemerne og til dem, der søger
at løse dem, at der ikke er nogen følelse af at stå uden for
gruppens problemer, ingen kritisk reaktion og ingen overlegen
iagttagelse.
Din første stråle personlighed samt dit første stråle sind
fremkalder i dig en kærlighed til magt og et begær efter den
behagelige fornemmelse, der opstår ved tale, der fremkalder
føjelighed. Det anbringer dig i »den overlegne persons stol«,
som kineserne kalder det. Min broder, du vil sædvanligvis finde,
at det er let for dig at samle mange små mennesker omkring dig,
hvis resultater (set på baggrund af verdenstjeneste) er relativt
nytteløse, men at de større tænkere ikke kan indordne sig under
en sådan føjelighed. De fortsætter på deres vej, og overlader det
til dig at følge efter for til sidst at nå op til dem. Denne
tilbøjelighed er imidlertid ved hurtigt at aftage, og i glædesfyldt
samvær (farvet af din kærlighed, forherliget af gruppens gode
resultater og ved at lære af fejltagelser) vil du i fremtiden gå
sammen med dine brødre på vejen.
Jeg vil gerne pointere yderligere to ting for dig: For det første,
at dit sjette stråle astrallegeme – sensitivt, fintmærkende,
organiseret og motiveret af høj aspiration – hyppigt presses til
overdreven aktivitet, fordi det reagerer på den voldsomme
påvirkning fra din første stråle personlighed og dit sind. Lad
dette ophøre. Du må opøve dine emotioner til at respondere på
din anden stråle sjæl, og du må, i det mindste for en tid, lukke
sindet ude fra astrallegemet. Kan du gøre det? Hvis du kan, vil
du afbalancere og afrunde din natur, og så vil de dominerende
faktorer være:
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1. Sjælen, der arbejder gennem astrallegemet og styrer dit
hjertes lys.
2. Personligheden, der arbejder gennem sindet og styrer alle
grupperelationer og gør dem intelligente, og som tilbyder
sjælen og hjertet et sinds og en hjernes tjeneste, der er
afpasset efter gruppelivets kærlige intelligente impulser.
Det andet, jeg gerne vil sige til dig, er, at det ikke er min hensigt
igen at gøre hentydninger til din personligheds problemer og til
dine karaktervanskeligheder. For en discipel, der er så intelligent
motiveret, som du er, og som har en kærlighedsnatur så dyb og
fornuftig og mild som din, er yderligere kommentarer
overflødige. Jeg håber, at jeg i mine kommende meddelelser til
dig vil være i stand til at begrænse mig til udviklingen af de
kvaliteter i dig, som vil gøre dig til en rigtig healer og i stand til
at arbejde i en gruppe af healere. Min velsignelse hviler på dig,
min broder, på en ny måde, og jeg kommer dig nærmere med
glæde i mit hjerte.
Med hensyn til det arbejde, som jeg ønsker, at du skal udføre,
er det mit forslag, at du koncentrerer dig om arbejdet med
fuldmånetilnærmelserne. For dit vedkommende er tiden ved hver
fuldmåne af stor betydning. Hvis du forbereder dig til den, som
du bør, og som du kan, vil du i dig selv skabe visse bestemte
resultater, som du gradvis vil blive bevidst om.
September 1938
MIN BRODER:
Jeg hverken udelukker dig eller beder dig om at trække dig ud
af min gruppe. Jeg vil måske gøre det på et senere tidspunkt. Jeg
har to enkle spørgsmål til dig: Hvorfor arbejder du i denne
gruppe? Hvorfor opretholder du dit medlemsskab af den?
Grunden, til at jeg stiller disse to spørgsmål, er denne:
I adskillige år har du konsekvent indtaget den holdning, at en
af mine disciple ikke har levet op til sine muligheder, og at hele
min discipelgruppe ikke har ydet den tjeneste, der blev krævet
af den. Du har udtrykt dette over for et antal mennesker og har
også hævdet, at mit arbejde – som antydet af mig i mine
forskellige skrifter og bøger – ikke er blevet udført godt nok,
hverken af gruppen eller af dem, der har forpligtet sig til at gøre
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det. Du har åbent kritiseret alt, hvad der er blevet forsøgt, og har
vedholdende forklejnet og åbent nedvurderet det arbejde, som er
blevet udført. Du har ikke forstået min gruppes indre holdning.
Du har ikke på nogen måde hjulpet konstruktivt til. Du har
indført en kritisk ånd overalt.
Hvordan kan det være? Der er to årsager, min broder, og jeg
bekymrer mig tilstrækkeligt om din udvikling til utilsløret at
fortælle dig, hvori de består. Den ene er, at dit svingende
ukontrollerede lavere sind med lethed hælder til kritik, til
formulering af gruppeplaner, som er umulige at gennemføre,
ændrer planer meget hyppigt og bruger tale som et middel til at
sprede mistillid og kritik. For det andet er du mentalt og åndeligt
ambitiøs, dog har du ikke den personlige magnetisme eller
ledende evne, som ville gøre det muligt for dig at danne din egen
gruppe. Det er lettere at underminere en anden gruppe.
Jeg vil derfor gerne stille dig nogle spørgsmål, idet jeg vil
give dig mulighed for at få klarhed i sindet, og af din reaktion på
det jeg vil sige dig, og af dine svar på de spørgsmål jeg vil stille
dig, afhænger de forholdsregler, som jeg finder det ønskeligt at
træffe. Du kan besvare disse spørgsmål, enten mundtligt (og jeg
vil lytte) eller skriftligt. Hvis du ikke føler, at du er i stand til
det, så vil jeg tage det som en antydning af, at du ikke føler, at
du hører til i min discipelgruppe, og at du ikke ønsker at tage del
i gruppeaktiviteten. Det vil jeg blive ked af, men jeg kan ikke
forsinke denne gruppes arbejde yderligere på grund af dig. De
spørgsmål jeg ønsker at stille dig er følgende:
1. og 2. De to foregående spørgsmål i det første afsnit i denne
meddelelse.
3. Hvis du føler, at det arbejde, der nu bliver udført, ikke
stemmer overens med min vilje og ikke er til virkelig nytte
(idet det hører til den gamle tidsalder og ikke er i
overensstemmelse med de nye tiders hensigt), hvorfor danner
du så ikke din egen gruppe, og viser hvordan en gruppe bør
ledes?
Du er fuld af planer og ideer, som du fremlægger for mange
mennesker, min broder, men intet sker. Disciplene i min gruppe
står over for store vanskeligheder, som følge af
verdenssituationen, og de yder trofast tjeneste. Jeg er ikke
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utilfreds. Dit valg er klart og veldefineret. Du kan enten
samarbejde med glæde i denne gruppe, i det arbejde, som nu
bliver forsøgt og give al den hjælp, som du er i stand til, eller du
kan samle din egen gruppe og derved bevise din egen idé.
4. Ønsker du virkelig at organisere en gruppe, og føler du, at du
også kan gøre det? Forstår du klart, hvad der skal gøres?
5. Kan du skole dig til at overvinde en kritisk ånd? Jeg vil
minde dig om, at vane er magtfuld, og at du står ansigt til
ansigt med din livsopgave og dit største problem. Du er
opgaven voksen, men kun hvis du bliver virkelig overbevist
om dens nødvendighed.
6. Kan du begynde at befatte dig med det konstruktive arbejde,
der vil dække det nuværende behov omkring dig? Du har talt
meget. Kan du nu begynde at arbejde?
Der er ingen tvivl om din oprigtighed og dine gode intentioner.
Men arbejde udføres gennem handling og ikke gennem tale. Det
gøres ved at hjælpe mennesker i dine nærmeste omgivelser og
ved at imødekomme deres umiddelbare behov. Det bliver ikke
gjort ved at lægge omfattende planer, som ikke kan
gennemføres, fordi de ikke hviler på et sundt fundament. Jeg vil
bede dig om at blive konstruktivt anvendelig og at høre op med
at virke så destruktiv og negativ.
Før jeg ved om det du beslutter er rigtigt for dig, og før jeg
kender din holdning i relation til de nævnte spørgsmål, vil jeg
ikke igen træde i forbindelse med dig. Det vil give dit sind tid til
at tænke i fred og ro. Spørgsmålet om, hvor du vil yde en
arbejdsindsats, er en sag, som du selv må afgøre.

December 1938
MIN BRODER:
Jeg har ikke tid til at skrive til dig så udførligt, som jeg havde til
hensigt. Jeg har i dagevis forsøgt at afse tid, men jeg fandt ingen
tid at afse. Vi, der arbejder på den anden side af sløret, må altid
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tage den kendsgerning med i vore overvejelser, at dem, vi har
tilknytning til, er begrænset af tidsfaktoren og af, at vi i vore
relationer med dem er nødt til at arbejde ud fra denne
begrænsende faktor. Jeg har imidlertid nogle få minutter tilovers
denne morgen, og jeg vil tale til dig ganske kort.
Jeg har nøje gennemgået dine svar på spørgsmålene, og af det
jeg læser mellem linjerne (mere end ud fra det du siger), kan jeg
i dig fornemme en tydelig ændring i hjertet, der hurtigt fører til
en ændret mental holdning – en mere vedvarende og mere
ophøjet, og alligevel en mere fokuseret tjeneste af sindet. Glem
ikke, at sindet i dit tilfælde kan være den vigtigste styrende
faktor for det emotionelle liv og for dine fysiske aktiviteter.
Aldrig har der været nogen tvivl om din sjæls hensigt, ej heller
om din hengivenhed over for mig, din lærer og din ven. Men du
har altid arbejdet i det område eller lag af mental substans, hvor
tilbøjeligheden til kritik og til troen på (til tider uden hold i
virkeligheden), at dine personlige synspunkter var korrekte og
af betydning, og de kunne let føre til illusion. Det frigør du dig
nu hurtigt fra. Det er på sin plads, at jeg giver dig denne
opmuntring.
Jeg byder dig derfor velkommen tilbage i tjeneste for planen,
til den umiddelbare tjeneste, som vil fordre koncentreret indsats,
og til den opgave, som vil lægge beslag på tid, opmærksomhed,
kræfter og formål for den discipelgruppe, som arbejder under
min direkte overvågning.
Planens detaljer rummer i sig frøene til verdens frelse og kan
– hvis de bliver rigtigt og klogt fremmet – frembringe varige
virkninger i verden. Disse detaljer må gennemarbejdes. De kan
og skal variere i og med, at de imødekommer behovene hos
forskellige nationer og omstændigheder, men dannelsen af en
central verdensgruppe samt organisering af mænd og kvinder af
god vilje kræver den yderste anstrengelse.
Marts 1939
MIN BRODER OG MIN VEN:
Dette er en af flere instruktioner, som jeg har skrevet til dig i
løbet af dette år. Det i sig selv skulle antyde, ikke blot
udviklingsmuligheder (som alle vi, der er knyttet til Hierarkiet,
til stadighed ser efter), men det antyder også resultater. Vi
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spilder ikke tiden med dem, som ikke gør fremskridt, eller som
ikke er besluttet på at møde nærværelsens engel eller at håndtere
den oplysning og åbenbaring, som da finder sted – en oplysning
af sjælens liv og en åbenbaring af personlighedens behov og
begrænsninger.
Dit problem er relativt enkelt og din tjeneste dobbelt. Du har
brug for enkelthed i tale og i udsyn – fri for tilbøjeligheden til at
kritisere og til at dømme samt villighed til at tjene, hvor som
helst behovet måtte være størst. Dette er dit problem. Du er
allerede begyndt at løse det, og du har subjektivt forstået, hvad
det indebærer. Du begynder nu at finde frem til løsningen
objektivt. De, som har svigtet i en given åndelig retning, er altid
stærke, når de har foretaget en kursændring. Dit tjenesteområde
er grundlæggende følgende: at hjælpe mig i det arbejde, som jeg
søger at udføre i verden (og heldigvis for dig er det også dit
hjertes ønske), og at udtrykke dette gennem nærmere defineret
arbejde. Dette arbejde falder i to kategorier: Først og fremmest
et uændret samarbejde med dem, der arbejder i min gruppe og
under min vejledning, og for det andet at udtrykke din egen sjæl
ved at bringe åbenbaring til små grupper. Det vil rumme mindre
individuelt arbejde og mere arbejde med små grupper af
mennesker. Find disse små grupper og løft deres vibration
gennem korte og stærke kontakter, idet du lader enhver time,
som du er forbundet med dem, være betydningsfuld og af værdi,
ladende dem tilbage med et bredere udsyn og en mere sikker
horisont. Fortsæt derefter fremad.
Samarbejde, bevægelse, dynamisk indsats og derpå
tilbagetrækning – således er din fremtidige opgave under min
plan. Dette må du gøre i samarbejde med andre, med nye
grupper, som har det nye psykologiske udsyn og en korrekt
meditationsteknik. Det er gruppearbejde, som verden har behov
for på dette tidspunkt og en øget fusion eller sammensmeltning
af sjæle og af enheder i de forskellige grupper, som er farvet af
den anskuelse, som vil kendetegne den kommende civilisation.
Jeg tror, at du udmærket forstår, hvad jeg mener, og hvad jeg
beder om. Du har allerede gjort en begyndelse i denne noget
egenartede retning. Som en hierarkisk iagttager er det min pligt
kun at antyde – i forhold til kendsgerningerne, jeg må således
ikke krænke personens frie vilje – om en handling er i
overensstemmelse med sjælens hensigt. Dette er altid i
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overensstemmelse med hierarkisk hensigt. Derfor gør jeg det.
April 1940
MIN VEN OG MIN BRODER:
Jeg vil gerne sige dig nogle ord i dag efter mange måneders
tavshed. Igennem denne tid har du tilpasset dig til sjælens liv, og
du har viet dig på ny til verdenstjeneste og til mig. Det har jeg
registreret, og jeg har intet overset. Din indre kontakt med din
sjæl og med mig er blevet styrket, og lyset er tiltaget.
En discipel på dit udviklingstrin har to hovedlektier at lære.
Det er i særdeleshed tilfældet, når han har den
strålekombination, som du har. Han må først og fremmest lære
at stå helt alene (selvom det kun er sådan tilsyneladende og kun
midlertidigt) ubundet af kontakten med mesteren. Til tider synes
selv hans egen sjæl at være tavs. Men det er alt sammen en
illusion. Omstændighederne er sat i scene for at skabe disse
betingelser, og hvis de ikke er iscenesat af disciplens egen sjæl,
så sørger mesteren for, at de rette omstændigheder bliver bragt
i stand. Disciplen må overlades til sine egne ressourcer. Dette
stabiliseringsstadium ligger nu bag dig, og med tiden må du
bevise den faste ro i dette liv det »afbalancerede ståsted i
centret«, som er gaven fra din netop opnåede erfaring.
Det andet, som du må lære, er at kontrollere det ustabile, nøje
afgrænsende, planformulerende sind. Det bragte dig næsten ud
i en katastrofe. Faren er imidlertid drevet over nu. Du er bevidst
om dette og vil opmærksomt være på vagt. Når en discipel for
første gang kommer ind i en mesters gruppe (som du kom ind i
min), så er indstrømningen af energi så stærk, at sindet hyppigt
løftes til en så intens aktivitet, at det midlertidigt bliver bragt ud
af ligevægt. Alt for meget bliver set på en gang. Alt for meget
sanses og opfattes. Muligheder og planer, mønstre og metoder
for undervisning, for tjeneste og udvikling (hidtil ikke erkendte)
strømmer uhindret og samtidig ind i disciplens bevidsthed. Når
det finder sted, følger en periode med stor uligevægt, med
ustabilitet i tanke og forståelse, med voldsom eksperimenteren
og med det, som jeg ville kalde for åndeligt oprør. Det må til slut
høre op, før disciplen kan træde ind i sit virkelige
tjenesteområde. Denne genoptagne stabilitet indtraf hos dig,
fordi du fundamentalt er stabil og sund, og fordi en mesters
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gruppe – i sådanne perioder – støtter og beskytter den, som går
igennem overstimuleringens trængsler. Det beskyttende arbejde,
der udføres i en mesters ashram, er noget, der kun i mindre grad
erkendes af gennemsnitsdisciplen. Mens denne type erfaring
passerer forbi, er den ydre gruppe af en mesters disciple kun til
ringe hjælp. Den stimulerer ganske enkelt sindet og skaber
derved udladning for den blinde oprørske bevidsthed. Derfor var
din tilbagetrækning korrekt og sund, men den behøver ikke
længere at fortsætte.
En ting er jeg sikker på, broder fra gammel tid, og det er, at
du vil forstå, hvad jeg taler om. Tiden med pres og anspændelse
ligger nu bag dig. Din plads i min indre gruppe er sikret. Dit
arbejde i den ydre gruppe udvikler sig, og det, jeg her har fortalt
dig, er kun bekræftelsen på din egen indre intuition.
To ting ligger foran dig: at lære at arbejde på det ydre plan i
gruppeforbindelse med dine meddisciple og med dem, som de
vil samle omkring sig i de kommende år, men også styrkelse af
sjælens indre rytme, som den betinger det ydre liv i en rolig og
tiltagende tjeneste og samarbejde med mine fastlagte planer.
Dette kan alle I, som er mine valgte disciple, virkeliggøre
sammen.
Det er dette sammen, som så ofte viser sig at være vanskeligt
for vore tjenende arbejdere. Det er gruppearbejde, vi ønsker, og
ikke at en person dominerer en gruppe, eller to eller tre
mennesker styrer. Det betyder langsommere arbejde, men en
mere omfattende indflydelse. Det er mere sikkert og mere
frugtbart i det lange løb. Gruppearbejde indebærer mange ting
og mange forskellige former for udvikling inden for
gruppebevidsthed. En af disse er at finde frem til
tjenesteniveauet, så det, der gøres, er en gruppeindsats. Det vil
da vise sig fremgangsrigt, for det vil være baseret på
gruppeoverbevisning og på gruppeforståelse. De disciple, der
arbejder under en mester, bliver en forlængelse af hans ashram
på det ydre plan.
En anden ting, som det er vigtigt, at du forstår, er dit specielle
tjenesteområde og de betingelser, hvorunder du skal udføre dit
arbejde. Dit fysiske vehikel må beskyttes, og enhver
anstrengelse må undgås. Det er et klart påbud fra min side.
Esoterisk set består dit bidrag i meditation og i at hjælpe
gruppens meditative liv. Eksoterisk set ligger det i drøftelse
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(med en hvilken som helst af mine meddisciple, som du måtte
kende) om den nye arbejdscyklus, som er under udvikling, om
gruppehensigt, -mål, -principper og -politik. Dette er
gruppetjeneste, og det må udføres sammen.
Jeg skriver udførligt til dig, fordi et liv rigt på tjeneste og
fuldbyrdelse kan åbne sig for dig forudsat, at du etablerer og
bevarer glade menneskelige relationer med dine valgte
meddisciple, en dyb og vedvarende ydmyghed og en urokkelig
tillid. Jeg ved, at det er din sjæls ønske, og det er også mit for dig.
Jeg forstår og har tiltro til dig, min discipel. Jeg har kun kort
tid i denne periode med verdens kvaler til at skole jer enkeltvis.
Dette er den mulighed, som jeg kan tilbyde.
BEMÆRKNING: Det fremgår klart af de ovenstående
instruktioner, at disciplen midlertidigt blev suspenderet fra
aktivt arbejde i gruppen, indtil visse lektier var blevet lært.
Genindsættelse fulgte.
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Til L.T.S-K.
Januar 1932
MIN BRODER:
Der er intet hastværk knyttet til det arbejde, der udføres af
medlemmerne i en mesters gruppe. Det mest oprigtige ønske om
at gøre fremskridt kan hindre såvel som hjælpe. Intuitionen er
primært en udvidelse i sensitivitet og i en indre respons over for
sjælen. Denne sensitivitet må nøje forædles, og der bør ikke
gives nogen opmærksomhed til tidsfaktoren.
Jeg har tre ting at sige til dig, broder fra gammel tid, og to
ting at foreslå. Din respons herpå vil sikre dig fremgang.
For det første: Du er i denne gruppe af to årsager. Du har en
stærk karmisk forbindelse til mig, som du altid har erkendt, og
som du lægger overdreven stor vægt på. For det andet: Du
befinder dig på et meget kritisk stadium på prøvestadiets vej, for
du kan, såfremt du ønsker det, tage de skridt, som vil føre dig
ind på discipelskabets vej. For det tredje: Så er det nødvendigt
at minde dig om den kendsgerning, at dit liv – indtil for to-tre år
siden – har været et eksempel på overdreven dualitet. I dette
dobbelte liv har din betoning været lagt på »det at have succes«
på det fysiske plan i forretningsverdenen, men på samme tid,
adskilt herfra, har du levet et intenst indre liv med aspiration og
hengivenhed over for de store, og senere over for mig, en
arbejdende discipel i Den store hvide loge.
Du har på forunderlig måde formået at holde disse to
aktivitetsretninger fri af hinanden. Din hengivenhed kunne ikke
forhindre svage sider eller misbrug af de verdslige muligheder,
ej heller syntes dit aktive verdslige liv på nogen måde at påvirke
din glødende hengivenhed og vedholdenhed over for målet.
Denne dobbelte aktivitet må bringes til ophør, og dit mål må
blive at fremkalde en indre følelse af enhed eller forening af mål
og hensigt, som hidtil har fulgt forskellige retninger. Misforstå
mig ikke, min broder. Det endelige mål for dit liv på det fysiske
plan har været at stille forretningens fortjeneste til de stores
rådighed, men dette mål har ikke præget din fremgangsmåde. Du
ved i dag, hvor rigtig denne kritik er. Jeg kunne ikke have talt
således til dig for fire år siden, for du havde ikke erkendt det
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berettigede i mine bemærkninger.
Dit problem har været kompliceret (som problemet er for alle
disciple, der står på grænsen til accept) på grund af kraften fra
dine stråleimpulser, på grund af vanskelighederne i den tid du
lever i, og på grund af de omstændigheder, som du bevidst har
valgt at spille din rolle i. Du har tre år til at yde den præstation,
som kan gøre dig til en accepteret discipel, når du igen vender
tilbage til denne jord. Med det mener jeg ikke, at du skal gå over
i en alder af seksoghalvtres. Jeg taler om etablering af en rytme,
som vil være stærk og vital nok til at frembringe den nødvendige
fusion eller sammensmeltning mellem sjæl og personlighed. Vi,
som underviser, iagttager og leder menneskets esoteriske
udvikling, ved, at hvis ikke der er opnået et vist mål af fusion
ved seksoghalvtres års alderen, så opnås det sjældent senere.
Efter denne alder kan mennesket opretholde det opnåede
stadium og nære sin aspiration, men den dynamiske indordning
af personligheden under sjælens liv og vilje opnås sjældent efter
dette tidspunkt. Når det nås før en alder af seksoghalvtres, da er
den efterfølgende vækst og udvikling på discipelskabets vej en
sikker mulighed.
De to forslag, som jeg ønsker at stille dig, og som jeg vil bede
dig om at arbejde med i de næste tolv måneder, er følgende:
For det første: Glem din karmiske forbindelse til mig og brug
ingen tid på tanker om Tibetaneren. Det vil blive svært for dig,
men husk på, at jeg kun er en, der hjælper og tilbyder mulighed,
og som søger efter dem, der vil tabe sig selv af syne i tjeneste.
Din sjette stråle hengivenhed har vendt din bestræbelse mod
astral erkendelse frem for mod enhed og enhedsskabelse i det
store arbejde.
For det andet: Arbejd til stadighed på problemet med at træde
ind i din sjæls rene hvide lys. Hvordan skal dette gøres? Lad os
være praktiske og skitsere visse ting, der kan virkeliggøres inden
for dette år.
1. Undlad at læse de bøger, som jeg er ansvarlig for. Du har i
årevis indhyllet dig selv i den lære, som de rummer. Praktiser
nu de sandheder, som er lært derved. Studér i stedet for med
yderste opmærksomhed Bhagavad Gita og benyt den som din
vejledende lærebog.
2. Vil du i stedet for at studere mine skrifter så tjene dine
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meddisciple ved (på deres vegne) at foretage et nøje studium
af intuitionens psykologi? Find frem til det bedste, som
mennesket har at sige derom, og sammensæt til dine brødre
en kompilation over emnet samt en sammenfatning af
intuitionens betydning og dens udviklingsmønster. Søg
definitionerne af intuition, saml dem sammen til brug og
opstil en brugbar bibliografi over litteratur om dette emne.
Hver enkelt af mine discipelgrupper har et eller andet at
bidrage med, og den gruppe, som du tilhører, bør sætte sig
grundigt ind i emnet intuition.
3. Følg åndedrætsøvelserne med opmærksomhed, idet du hele
tiden husker på, at de hjælper ved forening af sjæl og legeme
og ved rensning af legemerne.
4. Udeluk i din meditation hver morgen alle former, som retter
opmærksomheden mod de store eller mig, din tibetanske
broder. Koncentrer i et år din bevidsthed i lyset af din egen
sjæl, og hold din meditation meget enkel.
At du må lære at gå i det lys, der strømmer ud fra din egen sjæl,
ønskes dig oprigtigt af din broder Tibetaneren.
Juli 1933
MIN BRODER:
Aspirantens vej når til tider højdepunkter og kunne beskrives
som en række af stabile vækstcykler, der ind imellem
understreges af afgrænsede perioder med forceret udvikling,
hvori den ene begrænsning efter den anden med magt må fjernes
af aspiranten selv. Alle begrænsninger og forhindringer må
fjernes. Du har i årevis været som et menneske, der står i et
værelse med ryggen til vinduet – et vindue, der trænger så stærkt
til at blive rengjort, at lyset i rummet var dæmpet og kun delvis
kunne spredes.
I dag er du et menneske, der har vendt sig om og er gået over
til vinduet og har rengjort en lille cirkelformet åbning, som du
ser ud igennem. Du kan se det, der er omkring dig meget mere
klart. Værelset er bedre oplyst, og du ved nøje, hvad du skal
gøre for dig selv og for værelset. Det er imponerende, min
broder, for du har gjort alt dette inden for de seneste tolv
måneder. Før denne tid syntes det tvivlsomt, om du ville kunne
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løse problemet, ikke på grund af manglende vilje, men fordi du
først måtte blive klar over din situation, din indstilling og det
aflukke, hvori du boede. Din viden om det, der lå uden for, var
teoretisk og ikke praktisk anvendelig.
En kort tid er endnu tilbage, hvor du kan afslutte rengøringen
af vinduet og oplysningen af rummet og derved forbinde dig
med livet uden for vinduet. Jeg tror, at du kan gøre det, hvis du
intet ønsker for det separate selv. Såfremt du opøver dig til at se
ting og frem for alt mennesker, som de er i et sandt perspektiv.
Mennesker er ikke, som du ønsker, at de skal være, og de lever
også i værelser med mørke vinduer. Når du ser gennem vinduet,
er der intet at se, som det virkelig er. Alt er forvrænget. Dit
problem er at erkende det blændværk og den illusion, som du
nødvendigvis må leve i, og dernæst arbejde dig ud af dette
blændværk, så du kan se livet, som det virkelig er.
Tab ikke modet, broder fra gammel tid, hvis du finder den
opadgående vej anstrengende og vanskelig at gå. Du er i godt
selskab og er ikke alene. Sand visdom fødes ud af den
nuværende situation. Før solens fulde lys kan skinne i
morgengryet, så må der ske en opløsning af tågen – en tåge, der
forvrænger og skjuler. Det sker ikke som en funktion, der hører
til disen i sig selv, men gennem den voksende styrke i den
opstigende sols stråler. For dit vedkommende må din egen sjæls
lys stedse vokse næret af meditation udtrykt i uselvisk tjeneste
og tiltagende stråling gennem en intensivering af din sjæls liv.
Lev derfor som en sjæl og glem personligheden. Giv ikke så
meget tid til overvejelsen af fortidens brister og fejltagelser.
Forklejnelse af egne evner er ikke nødvendigvis et tegn på
åndelig vækst. Det er ofte det første resultat af en sjælskontakt
og betyder afsløring af personlighedens begrænsninger igennem
mange år. Det er af midlertidig karakter, forudsat, at du igen
retter dine øjne mod sjælen. Idet du glemmer det, der ligger
bagude, lader du sjælens lys lede dig, hvorhen det vil. Vær den
sannyasin, som jeg har sagt til en anden af mine disciple i
gruppen, der lever i menneskenes verden, men din interesse er
i den verden, hvor de store arbejder. Du er ikke alene. Du har
fundet din egen gruppe af sjæle. Du går ikke i mørket, for der er
lys på din vej. Bliv inden for omkredsen af dette lys og gå ikke
ud på de vante afveje. Disse ord kan for dem, der læser dem,
lyde helt banale og anvendelige for enhver. Men du ved
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imidlertid selv, hvor meget de betyder for dig.
Du kan genoptage studiet af mine instruktioner og skrifter,
men må opretholde en afbalanceret holdning. Der er andre ting
at gøre end blot at være en ivrig tilhænger af den tibetanske
broder. Følg den meditation, som jeg her giver dig …
Marts 1934
MIN BRODER:
For dit vedkommende har jeg på dette tidspunkt ingen
instruktioner. Jeg må først se, at du har renset den næste
vinduesrude. Det, som du tidligere rensede, og som jeg henviste
til i min sidste meddelelse, er igen dugget eller sløret, ikke så
meget på grund af snavs som på grund af kulden inden for, der
skaber kondensvand. Tænk over det. Få afklaret dine motiver,
for de ligger til grund for alle dine vanskeligheder, og lad dig
ikke forblinde ved at tro, at du belives af et princip eller kæmper
for principper og derfor befatter dig med sandheden.
Du beretter om disse kendsgerninger og indtryk til mig og til
gruppen i tillid til, at du trygt kan henvende dig til læreren for
bekræftelse eller korrektion af et hvilket som helst emne. Hvis
du på nogen måde måtte være på afveje, så ønsker du at vide det
for at kunne omlægge dit liv og derved bringe det i
overensstemmelse med mine ønsker.
Hvor du dog elsker autoritet, min broder, og hvor du dog
ønsker, at jeg ville spare dig for en masse vanskeligheder og lede
dig på din vej og give dig oplysning om, hvad der er rigtigt og
forkert! Men skulle jeg give efter for dit krav og fortælle dig,
hvad du ønsker at vide, hvad ville så resultatet blive? Du har
fortalt mig, hvordan situationen var, og er informeret om
grundene til, at meddelelserne blev afvist, og du nægtede at
acceptere det. Hvori består forskellen, når jeg fortæller det
samme? Hvis det, som er skrevet eller sagt, falder sammen med
dine egne ideer, hvor gladeligt ville du da ikke tage imod mine
ord. Men hvis de ikke gør det, hvor hurtigt ville du så ikke
argumentere for, at de var en andens ord, og bedømme dem til
at være bragt urigtigt igennem eller præget af personlighedens
reaktioner. Eller du ville acceptere dem fuldt og helt, fordi de
kom fra mig og derved bøje dig for autoritet og igen lade din
intuition være inaktiv. Men jeg har ingen autoritet, min broder,
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ej heller har jeg hævdet at have det.
I det ene tilfælde mangler du evnen til at stå alene og til at
træffe kloge afgørelser baseret på intuitiv erkendelse af
virkeligheden; og i det andet tilfælde tager separatismen til i
styrke.
Hvad jeg, din lærer fra tidligere måtte tænke, har kun ringe
betydning. Hvad en hvilken som helst anden måtte tænke, har
særdeles ringe betydning. Det, som er vigtigt for dig i dag, er at
se klart, at tale sandhed til dig selv og at gå i lyset – noget, som
du endnu ikke har gjort i en længere periode. Du melder om
vækst i abstrakt bevidsthed. Du behøver ikke denne vækst. Du
har brug for vækst i klar tænkning og i klar handling. Du er selv
problemet, og du vil først kunne løse det, når du har frigjort dig
fra personlighedens impulser og fra det blændværk, som du
vanemæssigt befinder dig i. Bemærk, min broder, den
beslutsomhed og klarhed, hvormed jeg taler til dig. Bemærk min
stil, for det er den samme stil som før, men jeg formulerer denne
meddelelse således, at du tydeligt kan forstå mine ord. Hvis du
synes om de adjektiviske sætninger hos den meddelende, som på
det seneste har fanget din opmærksomhed, så vil jeg (i hans stil)
kalde dig for en broder med viede emotioner, men med svag
intuitiv mentalitet og for en omtåget aspirant. I al kærlighed og
i et forsøg på at vække din opmærksomhed taler jeg således til
dig.
Som jeg sagde til alle mine disciple, siger jeg også til dig:
Hvis du ønsker at samarbejde med mig og vil leve op til
gruppekravene, så vil jeg for min del gøre, hvad jeg kan for at
hjælpe dig i dit gruppearbejde. Alt det arbejde, jeg anviser
enkeltindivider i gruppen, har kun et mål for øje – at sætte dem
i stand til at arbejde som en gruppe for gruppens bedste. Det har
du ikke gjort, og gruppearbejdet, som en helhed, er blevet sat
tilbage af dig, for gruppen bevæger sig fremad som en gruppe.
Selv om enkeltindivider er vokset, så har gruppen ikke bevæget
sig fremad, men er blevet holdt tilbage i de sidste seks måneder
af den situation, som du i det store og hele var ansvarlig for.
I denne instruktion taler jeg ikke om det problem, der kunne
ligge i at modtage mange forskellige meddelelser. Det står
disciple frit for at interessere sig for et hvilket som helst antal af
grupper og formidlere. Jeg taler om problemet i denne specielle
situation, som ganske enkelt drejer sig om identitet. Glem ikke
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det og sørg for ikke at forveksle dem. Det er ikke et spørgsmål om
autoritet – men om identitet. Du er naturligvis som discipel fri til
at modtage meddelelser fra en hvilken som helst kilde. Men vær
sikker på ikke at blande identiteter sammen.
Denne situation i gruppen har givet mig alvorlige
overvejelser. Det bedste for gruppen er af største vigtighed.
Dette gruppearbejde er fra min side et eksperiment. Det er ikke
nogen let opgave, hverken for mig eller for
gruppemedlemmerne. Skal jeg ofre gruppen for en enkelt
persons blændværk? For i sidste ende ville andre ikke være så
påvirkede, hvis du havde set rigtigt og havde samarbejdet for at
bevare gruppebalancen og ikke havde bragt problemet om
identiteter ind i dette gruppearbejde. Jeg kan ikke fortsætte med
at give dig disse instruktioner, hvis du således bringer
personlighed og separatisme ind i dette gruppearbejde. Du bliver
ikke bedt om blindt at acceptere alt, hvad du modtager. Men
mens du er i gruppen, bliver du bedt om at leve op til
gruppekravene, og at samarbejde med gruppeenheden og at
undlade at bringe personlige problemer af nogen art ind i
gruppearbejdet. Når du ikke længere interesserer dig for læren
og ikke gør det, som du bliver bedt om, står det dig frit for at
trække dig tilbage fra gruppearbejdet og således bevare
gruppeenheden. Det er gruppeenhed, som jeg arbejder for, og
ikke din individuelle vækst og stimulering. Jeg taler på denne
måde med tilsyneladende barskhed i en bestræbelse på at bringe
dine år med personlighedens tåger og dybt rodfæstet ambition til
afslutning. Disse to er forbundne.
Glem ikke min tidligere formaning til dig om, at »der er andet
at gøre end at være en ivrig tilhænger af den tibetanske broder«
eller af Tibetaneren og en tvivlsom astral dublet.
Dine nøgleord er selverkendelse, klarhed og sandhed, og de
må alle sættes ind i denne tid. Husk på, at din beslutning, hvis
den baseres på et valg mellem to tibetanere, vil blive forkert. Dit
problem består i at vælge mellem den lærer, som vi kalder
personligheden, og den lærer, som vi kalder det højere selv. Tag
stilling til dette problem i sjælens lys og ikke gennem impulsive
personlighedsreaktioner.
Juli 1934
MIN BRODER:
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Når jeg tænker på dig, så er det med en vis spørgen, med kærlig
venlighed, men også med en følelse af uopsættelighed. Årene går.
De, der iagttager aspiranternes liv, har ofte en fornemmelse af
dette pres – et pres som aspiranten sjældent selv mærker. Livet
har givet dig mange muligheder for fremskridt, men du kom ind
i livet og byggede et legeme, der i sig har meget krystalliseret
materiale, og et mentallegeme af en sådan stivhed, at dit problem
(i denne inkarnation) var – om jeg må anvende en så
utilstrækkelig formulering – at knuse det, som du selv havde
konstrueret og anvendt. Du måtte nedbryde de gamle tankeformer
bestående af intriger, ambition og magt, før du kunne frigøres til
virkelig tjeneste. Et halvt århundrede er gået. Ambitionens
tankeform er nedbrudt og lammet, men en følelse af nytteløshed
må ikke tage dens plads. Magtens tankeform bliver svagere.
Tankeformen med hensyn til intriger fik et voldsomt slag under
blændværksepisoden i det tidlige forår. Men formerne eksisterer
stadig. Du står foran dem, forvirret, ivrig efter at gøre det rette,
forblændet af magten fra dine egne skabelser, som skinner med
deres eget lys, og også blændet af det lys, der udgår fra din egen
sjæl og fra gruppesjælen. Du står blændet og tilsyneladende
hjælpeløs.
Ingen kan hjælpe dig, min broder. Du må først give slip på
alle ting og blive »som det lille barn«, der tales om i Biblen. Det
er ikke min opgave eller nogen anden lærers at fortælle dig, hvad
der skal gøres. For du ville gøre det du fik besked på, og ved at
gøre dette ville du intet lære. Tilskyndelsen må komme fra dit
indre, og fra dit indre må udgå den klare visdom og den klare
handling, som til sidst vil bringe dig frigørelse. Hvad kan derfor
nogen af os gøre? Drag ikke den slutning af det ovenstående, at
jeg eller andre føler, at der ikke er nogen frigørelse for dig i dette
liv. Intet kan på dette stadium standse din egen sjæls arbejde.
Kun tidens pres ansporer enhver af os til at ønske, at denne
frigørelse skulle lade sig gennemføre så hurtigt, som det kan lade
sig gøre, for at frigøre dig til at tjene.
Måske er den måde, hvorved jeg bedst kan hjælpe dig, at give
dig en meditation, som vil gøre det muligt for dig at afklare dine
motiver. Dit livsmotiv, at gå vejen, er sund, men selve dette
motiv bliver plettet af gamle rytmer. Dine andre motiver er ofte
smukke, men ødelagte af en bagvedliggende forvrængning fra
det konkrete sind, som tilskynder til ambition, til kærlighed til
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magt og til uoprigtighed i tilnærmelse til enhver form for
handling.
Derfor er enkelthed og klarhed om årsagerne til alt, hvad du
foretager dig, væsentligt og tiltrængt. Ved solopgang, ved
middagstid, ved solnedgang og om aftenen – fire gange dagligt –
følg da den fremgangsmåde, som er skitseret nedenfor:
1. Intoner det hellige ord tre gange, idet du ånder det ud som en
sjæl gennem de tre legemer.
2. Sig så mens du står i sjælens lys.
»Jeg står til ansvar over for min egen sjæl.
Jeg står i det lys, der kommer fra den guddommelige kilde.
Jeg søger at vandre i sandhed, oprigtighed og kærlighed.«
3. Stil dernæst dig selv følgende tre spørgsmål:

a. Er der i det, som jeg har beskæftiget mig med i de seneste
timer, noget, som jeg har forstået klart og tydeligt?
b. Har jeg handlet enkelt, fornuftigt og klogt?
c. Hvorfor handlede, talte eller skrev jeg i denne specielle
forbindelse? Hvad foranledigede denne specielle handling?
4. Når du har analyseret de seneste timers aktiviteter, så vie dem
til tjeneste for mesteren. At gøre dette vil udelukke megen
tanke og arbejde af personlig art.
Dette lyder enkelt og næsten elementært, men hvis du vil bruge
denne meditation i de kommende tre måneder uden at bruge
nogen anden, så vil du finde, at hele problemet om motiv vil stå
meget mere klart for dig. Det er, hvad du ønsker, er det ikke, min
broder? Nuvel, jeg ved, det er sådan. Din grundlæggende
livstendens giver mig ingen bekymringer. Det er din håndtering
af livets spørgsmål, der forårsager alle vanskeligheder. Denne
håndtering er så ofte styret af det, der er mest fordelagtigt. Brug
ikke så megen tid til kompliceret og uoprigtig tænkning. Søg at
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leve meget mere enkelt rent mentalt. Kræv og ønsk ikke noget
for det separate selv, og undlad alle tanker i bestræbelser for det
lavere selv. Gruppen står ved din side i kærlig hjælpsomhed og
beredvillighed til at hjælpe. Jeg ligeså. Dette er ikke tomme ord,
men en bekræftelse af kendsgerninger, som du kan forlade dig
på.
Januar 1935
MIN BRODER:
Du har brugt de sidste seks måneder til megen sund tænkning og
høster nu frugten af din meditation. Den meditation, jeg gav dig
sidste juli, kan nu indstilles, men de tre spørgsmål, som blev
indføjet i det tredje punkt, må stadig anvendes af dig som en form
for tilbageblik. Du har stadig behov for den stille eftertanke
vedrørende motiver for dine daglige aktiviteter. Det rette motiv
og en klar vision af baggrunden for handling er for dit
vedkommende stadig et tvingende behov. De vil føre til den rette
aktivitet, sandfærdig tanke og ret tale. Men du har gjort
fremskridt, min broder, og har ingen grund til at være nedtrykt
eller til at spilde tiden med at fortryde fortiden. Den eneste
fortrydelse, som er berettiget, er baseret på den fejl ikke at lære
fejltagelsernes lektie. Men du vil lære af fejlene.
Der er, som du ved, visse mentale aktiviteter, som er en del af
din gamle sindstilstand, og som gærer under dit livs overflade.
Disse må også forvandles, og det er din opgave at finde frem til
metoden. Jeg kan kun antyde nødvendigheden og muligheden.
Med hensyn til den meditation, som du må følge, vil jeg foreslå
følgende fremgangsmåde:
1. Opnå samordning og løft derefter bevidstheden så højt som
muligt. Indtag sjælens holdning.
2. Intoner det hellige ord, idet du ånder det ud gennem hele
personligheden.
3. Tænk dernæst over fadervor, som en del af dit gruppearbejde.
4. Søg ved din tankes kraft og ved udstrømning af kærlighed at
kontakte dine meddisciple og gruppebrødre. Det er vigtigt for
dig, for det fremmer ikke kun gruppeintegrationen, men det
tjener også til at fjerne din opmærksomhed fra dig selv.
5. Tilstræb dernæst at kontemplere eller at erkende dig selv som
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sjælen, som guddommelig, som den indre Kristus. Dette vil
kræve den dybeste koncentration, du er i stand til at
mobilisere.
6. Sig derefter følgende med tanke bag ordene:
»Jeg står til ansvar over for min egen sjæl. Jeg er
denne sjæl. Al kærlighed og lys er jeg. Jeg tjener
verden og taber mig selv af syne i tjeneste. Dette er
mit liv, og dette er den vej, jeg vil gå, indtil dagen
oprinder.«
7. Udtal ordet langsomt, idet du sender det ud i kærlighed til
dine gruppebrødre.

August 1935
MIN BRODER OG MIN VEN:
Du går stadig i en tåge. Blændværk omgiver dig stadigvæk. Du
lider stadig under selvbedrag, og jeg kan ikke nå dig på dette
tidspunkt.
Februar 1936
MIN BRODER:
Da jeg sidst skrev til dig, frygtede jeg, at det kunne blive den
sidste meddelelse, jeg ville blive i stand til at give dig. Men i
løbet af de sidste seks måneder er noget af det blændværk, som
du var indhyllet i, forsvundet. Der er stadig meget tilbage. Dine
fremgangsrige forsøg på at se med større klarhed tilskynder mig
imidlertid til at skrive til dig som normalt og igen at iagttage dit
arbejde. Det har jeg gjort i seks måneder. Glem ikke, at når en
ældre og mere magtfuld discipel retter sin opmærksomhed mod
dig, så vil den resulterende stimulering virke i to retninger. Den
ene retning vil blive en intensivering af blændværk, så husk på
det i syv uger efter modtagelsen af denne meddelelse.
Du skal ikke gå den »oplyste vej«. Du har omgivet dig med så
megen tåge og med en så tyk sky af selvskabte og selvmotiverede
tankeformer, at lyset kun trænger igennem visse steder. Endnu er
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der ingen stadig strøm eller oplyst vej. Derfor er det mest
passende navn for den del af discipelskabets vej, som du går for
øjeblikket, offerets vej – ofringen af dine egne tanker, af dine
egne ønsker, mål og drømme. Det betyder for dit vedkommende,
at din vej er at gå den stenede vej med forpligtelser, dharma og
klar beslutsomhed. Vil du derfor i de kommende seks måneder
tage følgende ord ind i din meditation?
Første måned. . . . . . . . .
Anden måned. . . . . . . .
Tredje måned.. . . . . . . .
Fjerde måned.. . . . . . . .
Femte måned. . . . . . . . .
Sjette måned. . . . . . . . .

Forpligtelse.
Dharma, eller ansvarets pligt.
Skelneevne.
Lidenskabsløshed.
Beslutsomhed.
Skæbne.

Tænk dybt over disse ord, og skriv senere en artikel, hvori du
bringer disse ord ind i en synteseskabende forbindelse og
rækkefølge, som derved vil udgøre en artikel om discipelskab,
som kan blive til gavn for andre. Du har evnen til at skrive, tjen
derfor for øjeblikket ved at skrive.
Hold dine øjne fæstnet på lyset forude. Tal ikke om dig selv.
Undlad al planlægning for øjeblikket, men udfør handling med
ubundethed og dygtighed. Opløs skyerne omkring dig med din
egen sjæls dynamiske lys, og for at kunne gøre dette søg da
højere og hurtigere samordning. Et vink vil jeg give dig. Når du
fristes til at stige ned i skyerne af dine egne tankeformer og til at
væve dine egne materielle planer, så send dine tanker til mig.
August 1936
MIN BRODER:
I min sidste instruktion gav jeg dig visse forslag. Måske kan jeg
bedst hjælpe dig på dette tidspunkt ved at stille dem op kort og
klart i punkter og bede dig om – i dit hjertes stilhed og i lyset af
din sjæl – at besvare dem. Jeg bad dig om:
1. At ofre dine egne tanker, ønsker, mål og drømme. Har du
gjort det?
2. At følge pligtens, dharmaens og den klare beslutsomheds
stenede vej. Har du gjort det?
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3. At holde dine øjne på lyset forude eller i det fjerne. Har du
gjort det?
4. At være tavs, når det vedrører dig selv. Var du det?
5. At give afkald på alle planer. Har du gjort det?
6. At opløse blændværkets skyer omkring dig ved din egen sjæls
dynamiske lys. Har du gjort det?
7. At sende dine tanker til mig. Har du gjort det?
To af disse spørgsmål vil jeg besvare for dig, men jeg vil ikke
uddybe dem. For det første har du ikke sendt dine tanker til mig.
Jeg har ikke registreret nogen tanke. Du har sendt hengivenhed,
begær, krav, aspiration, længsler og ønsker – men ikke én klar
tanke. Hvorfor? Tænk over det, min broder.
Du har lagt planer.
Vil du genlæse din sidste instruktion og opfatte den som mit
budskab specielt til dig? Vil du fortsætte med den samme
meditation i endnu seks måneder? Meget vil afhænge af det
arbejde, der udføres i de kommende seks måneder. Send dine
tanker til mig, og jeg vil genkende dem. Lær at skelne mellem
tanke og begær. Disse to er ikke klart definerede i dit sind.
Februar 1937
MIN BRODER OG MIN VEN:
Jeg fortalte dig i min sidste instruktion, at meget ville afhænge
af det arbejde, der blev udført i løbet af de kommende seks
måneder. Du har udført arbejdet korrekt, dine fødder står mere
sikkert på vejen, og meget af det gamle blændværk er opløst. Jeg
ser gerne, at du blev opmuntret af dette, for jeg er opmuntret
over dig. For et år siden følte jeg, at du måtte vente i endnu en
livsperiode, før du kunne indtage din plads i denne
discipelgruppe, og som jeg gerne ser dig indtage. Jeg ved nu, at
jeg ikke behøver at vente i det uendelige. Fire gange har jeg
registreret en klar tanke fra dig – og det er aldrig før sket i dit
liv. Årsagen er, at du har opgivet dine planer og dine personlige
intriger og derved har opløst en del af dine urene og rænkefyldte
tanker, som er baseret på personlighedens ambition og det
konkrete sinds griller. Jeg kan nå dig nu, min broder – noget som
hidtil har været umuligt. Indtil nu har jeg måttet nå dig gennem
A.A.B.
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Lad ikke erkendelsen af denne kendsgerning fremkalde en ny
blændværkspræget holdning og mine ord derved blive kimen til
nyt blændværk. Jeg giver dig denne advarsel, for du har en
medfødt tilbøjelighed til at blive forblændet.
De formaninger, som jeg har givet dig i mine to tidligere
meddelelser, er stadig grundlaget for dit personlige liv. Intet er
ændret undtagen i dig, og du må vogte dig for tilbagefald. Du er
endnu ikke okkult »etableret« på vejen. Endnu er du ikke ekspert
i erkendelse og opløsning af blændværk. Fortsæt derfor med
tilbørlig forsigtighed.
Jeg vil bede dig om at tage Vejens regler op og studere dem.
Tag dem som et emne for din eftertanke i de kommende seks
måneder, og giv ved afslutningen din fortolkning af hver regel
til hjælp for dine meddisciple. Det er den opgave, som jeg giver
dig.
September 1937
MIN BRODER:
En ny arbejdscyklus ligger nu foran dig, og den er resultatet af
den opmærksomhed, som du har udvist over for mine
instruktioner og den respons, som du har givet din sjæls
bestræbelse for at befri din personlighed fra blændværk. Må jeg
påpege, at meget ofte, efter at et vist omfang af blændværk er
overvundet (som det er tilfældet for dit vedkommende), så kan
illusion træde i stedet? Jeg vil advare dig imod to sådanne
illusioner:
a. Den illusion, at blændværk ikke længere kan tage magten
over dig. Stadig årvågenhed vil være nødvendig.
b. Illusionen om udvælgelse og belønning. Alle sjette stråle
aspiranter har en mere end almindelig tilbøjelighed til at blive
underlagt denne illusion.
Vil du også tilgive, at jeg betoner, at din indtræden i dette
specielle tjenesteområde og din passage gennem døren til denne
arbejdscyklus for dig helt klart er at følge vejen for mindst
modstand. Du kan yde god tjeneste, hvis du nøje følger
anvisningerne, men det er muligheden for at tjene, som er det
resultat, jeg hentydede til i min indledning og ikke denne
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specielle form for arbejde. Tænk det igennem, for hvis du forstår
det, som jeg forsøger at indprente dig, vil din tjeneste blive
fremmet meget og din brugbarhed forøget.
Da du nu har foretaget dit valg og taget din beslutning, så er
det nu min opgave at hjælpe dig til at få fremgang fremover.
Mine to forslag vil måske overraske dig, for de vil slet ikke
berøre det, du forestiller dig.
Først og fremmest vil jeg sige til dig: Tag ikke dig selv så
alvorligt. Verden fortsætter stadig på sin vej, og planeten bliver
ved med at dreje rundt, uanset om du tjener eller ej. Sænk din
vibrations intensitet. Du kan tjene, og din tjeneste er tiltrængt.
Der er brug for alle tjenere nu. Du har været igennem en drastisk
disciplinering og skulle have lært meget; men du vil begrænse
din brugbarhed og afkorte tjenesteperioden som følge af din
intense alvor. Husk på, at du til stadighed må afbalancere din
sjette stråle personlighed. Vil du forstå mig, hvis jeg fortæller
dig, at du aldrig viser nogen form for opfindsomhed eller
begejstring, undtagen når det vedrører discipelskab, og når dette
sker, så viser du det for kraftigt? Jeg vil give dig nogle vers
senere i denne instruktion, som jeg vil bede dig om at tænke og
reflektere over, ikke i din meditation (for du skal kun
koncentrere dig om at følge din gruppemeditation), men i løbet
af dagen. Vær afbalanceret, min broder, og husk på, at arbejdet
for os omfatter mange ting, selv timer med afslapning, og det
fordrer helt bestemt anvendelse af skelneevnen for at bestemme
det væsentlige og adskille det fra det uvæsentlige.
Det andet, som jeg vil sige til dig, kan overraske dig mere end
det ovenstående, som du måske selv har haft en formodning om.
Jeg vil sige til dig med eftertryk: Elsk dine medmennesker mere.
For øjeblikket elsker du dit arbejde, din tjenestegerning samt
idealet mere end dine gruppebrødre. Det er årsagen til, at du er
en så ringe, meget ringe, psykolog. Du er ikke kærlig nok.
Ethvert menneske du møder, vurderer og nærmer du dig ud fra
arbejdets synsvinkel, og ikke fordi de er medpilgrimme eller
mennesker, som du kan elske og hjælpe. Du selv, som en tjener,
og arbejdet (ligesom vort arbejde) tårner sig højt op mellem dig
og dine medmennesker og vil helt afgjort reducere din
brugbarhed. Det skyldes tredje stråle lederes »organisationsånd«
og »manipulerende evne«. Vore arbejdere beskæftiger sig med
sjæle og ikke med arbejdet. De er beskæftiget med at hjælpe
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enkeltpersoner og, gennem enkeltpersoner, verden. De
beskæftiger sig ikke med formsiden. Formsiden vises også den
nødvendige opmærksomhed, men den er af sekundær betydning.
Du gør den til hovedsagen.
Lad tingene bundfælde sig, min broder. Vær kærlig og tjen.
Slap af og lev et normalt nyttigt liv. Ellers vil flammerne fra din
egen intensitet og heden fra din aspiration brænde så voldsomt,
at ingen kan komme dig nær. Tag dig tid til at lære mennesker
at kende for deres egen skyld og ikke for deres mulige
brugbarhed i arbejdet. Men overdriv ikke når du følger mine
anvisninger. Ligevægt er for aspiranten altid et vigtigt mål.
De to sentenser, som jeg giver dig til nøje eftertanke, er
følgende:
»Den ild, jeg skaber, må varme, ikke brænde. Den må
trække det menneske ind i sin varme, som har brug for
dens hede. Den må ikke gennem voldsomhed bortstøde
den søgende sjæl. Det er kærlighedens ild og ikke ilden fra
min egen stræben.«
»Den tjeneste, som jeg yder, må være for sjæle og ikke
for mig selv på vejen. Således skal jeg møde et behov og i
forglemmelse af mig selv, mine egne ord og stedet lede
andre mod lyset.«
Jeg har ikke omtalt de stråler, som styrer dine
personlighedslegemer, for jeg ønsker at rette din opmærksomhed
mod andre og ikke mod dig selv.
Februar 1938
MIN BRODER OG MIN VEN:
Jeg vil minde dig om visse bemærkninger, som jeg fremsatte i
min sidste instruktion. Med dit sædvanlige talent for at udvælge
det, som din personlighed foretrækker, og som vækker din
syndsbevidsthed (jeg siger dette med et smil, min broder, men
det dramatiske blændværk hos et sjette stråle menneske, der
arbejder i Fiskenes og den kristne tidsalder elsker offentlig dom
over en forkert handling), og idet det nærer din sans for drama,
bliver du i stand til at sige: »Nu ved jeg«, når du ikke gør det. Du
betonede det, som var indlysende og ignorerede de reelle ting,
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som jeg søgte at nå dig med. Hvilke af punkterne var af virkelig
betydning i mit sidste budskab til dig? Jeg vil kort nævne dem
her:
1. Illusionen om udvælgelse og belønning, som jeg advarede dig
(som et sjette stråle menneske) om, at du havde tilbøjelighed
til.
2. Muligheden for tjeneste.
3. At slappe af og leve et normalt liv.
Du vil bemærke, at ingen af disse punkter var med i de to afsnit,
som du anså for betydningsfulde, og som du understregede i dine
papirer og breve. Din nuværende tilstand af blændværk er
således, at det, der er væsentligt, intet indtryk gør på dig. Du ser
det ikke. Dit nuværende blændværk viser sig ved, at det er med
den største vanskelighed, at jeg kan nå dig nu. Jeg gør, hvad jeg
kan, min broder, det ser ud som om, dette vil blive mit sidste
forsøg på at hjælpe dig, for hvis denne instruktion ikke hjælper
dig, er der intet mere, jeg kan gøre.
En lejlighed til at tjene og til at gøre en ny begyndelse blev
tilbudt dig. Du blev bedt om at hjælpe i noget arbejde, som jeg
indledte i 1919 (da jeg første gang kontaktede A.A.B. og
begyndte mit samarbejde med hende). Planerne er udarbejdet, og
arbejdet fungerer. Alligevel tog du ikke imod vejledning fra
dem, der havde søgt at hjælpe dig med at tjene, og som gav dig
denne mulighed. Du har forsøgt at indlede aktiviteter selv, idet
du hastigt og ofte utilstrækkeligt gjorde det, som du var blevet
bedt om at gøre. Du var så besluttet på at finde tid til det, som
din forblændede personlighed følte var betydningsfuldt. Du
foretrækker det arbejde, som du selv har sat i gang, i stedet for
at samarbejde i den tjeneste, som du accepterede. Du har
tilstræbt at skabe forbindelser, der ikke er relateret til det
arbejde, der allerede er påbegyndt og organiseret, før du sluttede
dig til den særlige gruppe af arbejdere, som havde inviteret dig.
Du har forsøgt at organisere dine egne aktiviteter i stedet for at
medvirke i det arbejde, der allerede er indledt, og som du blev
opfordret til at deltage i – og du accepterede denne tilknytning.
Dine aktiviteter var altoverskyggende i din bevidsthed (på trods
af dine protester om, at det modsatte var tilfældet) og
gruppeaktiviteterne kom i anden række.
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Jeg rådede dig til at leve normalt og til at dæmpe din
intensitet, men du har levet unormalt og med en okkult
voldsomhed, som har været ødelæggende for dig. Du har virket
i en verden forblændet af din egen idé om tjeneste og om, hvad
der skulle gøres, men der har intet virkeligt samarbejde været
med det, som bliver gjort – kun en interesse i, hvad din
overaktive tredje stråle tendens har søgt at frembringe, har
tiltrukket sig din opmærksomhed. På overfladen samarbejder du,
men dybest set gør du det ikke.
Du er blevet forblændet af dine egne værdier og ikke af
gruppeværdier. Du er blevet vildledt af mange uvæsentlige ting,
og du har ikke medvirket i mit arbejde eller samarbejdet med
dem, som allerede er integreret i det arbejde, som jeg søger at
udføre. Jeg taler om mig selv i denne meddelelse, fordi dine
udtalelser, og jeg mener din hensigt, altid har udtrykt
hengivenhed over for mig, din tibetanske lærer. Du har søgt at
integrere nogle i dette arbejde, som ikke tilhører denne retning,
men som arbejder inden for andre områder af hierarkisk aktivitet
– af ligeså stor vigtighed naturligvis, men ikke det arbejde, som
du forpligtede dig til i de foregående år. Du holder ikke din
tjenesteretning klart afgrænset. Du bevæger dig ind i for mange
andre tjenesteområder, som ikke er dine, og hvor du ikke er
ønsket. Så stort har dit blændværk været, at du endda har ønsket
at bringe en aspirant ind i min discipelgruppe, som først i et
senere liv vil flytte sin bevidsthed over til det mentale plan og
efterhånden blive en bevidst discipel, men som endnu ikke
arbejder på det plan, hvor de, som kunne være eller er
accepterede disciple, arbejder.
Jeg taler til dig helt uden forbehold. Dine sande venner er
dybt foruroligede, og de forsøger at skærme dig og at holde dig
på tjenestens lige vej. De er bevidste om, at det ikke lykkes for
dem, og de bebrejder dem selv for ikke at kunne hjælpe. Hvorfor
skulle det lykkes for dem, når det tilsyneladende heller ikke er
lykkedes for mig, og når din egen sjæl synes ude af stand til at
trænge igennem det blændværk, som du i perioder vandrer i?
Hvad er de alvorligste former for blændværk, som du så let
baner dig vej ind i, og som, mens de varer, hindrer din sande
forståelse?
1. Blændværket om planlægning. Du er sensitiv over for planen,
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men optaget af dine egne planer, og tror, at dine planer er en
del af planen. Opstil en liste over de planer og aktiviteter, de
mange retninger, som du har udviklet, min broder, og se, hvor
mange det er lykkedes for dig at gennemføre. Giv ikke andre
end dig selv skylden, hvis de var funderet på astrale drømme.
2. Blændværket om din egen åndelige ambition. Du ønsker at
være en gruppeorganisator under planen. Du længes efter selv
at frembringe et eller andet arbejdsprogram sideløbende med
det, som allerede eksisterer, men som helt og fuldt er dit eget,
eller at organisere en eller anden gruppe parallelt med dem,
der allerede eksisterer, men som du ønsker helt klart skal
være din egen gruppe. Når du bliver bedt om at tilpasse dig til
arbejdet for en gruppe, der allerede findes, har du for travlt
med dine egne drømme til at gøre dette, og på en eller anden
måde lader du hånt om den anviste opgave. Men, min broder,
i vort arbejde findes der ingen opgave, der er for lille eller for
stor, kun lydighed over for den næste pligt, uanset hvad den
måtte være.
3. Blændværket om åndelig dominans eller kontrol over andre.
Derfor søger du hele tiden at finde dem, for hvem du kan
fremstå som en åndelig organisator. Du finder altid dem, der
kun har ringe betydning målt med den åndelige brugbarheds
målestok, men dog altid aspiranter med de bedste hensigter,
men du overdriver deres brugbarhed og muligheder for at
etablere dig som vejleder og lærer af andre disciple på vejen
– kunne du bare erkende det. Du gjorde dette med to
mennesker, som begge var gode disciple på prøvestadiets vej,
og den ene nærmede sig det accepterede stadium, men begge
arbejdede på det astrale plan, hvor de, som jeg – på dette
specielle tidspunkt – søger at samarbejde med, ikke arbejder,
undtagen som sjæle, der tjener fra det mentale plan og fra
sjælens plan.
Igen og igen, min broder, i løbet af de foregående år har jeg søgt
at hjælpe dig. Det rigtige i det, som jeg siger, findes i to
grundlæggende kendsgerninger: For det første, at du var dybt
ulykkelig på dette tidspunkt og desuden din manglende evne til
at samarbejde med andre i stilhed og i ubemærkethed. Og for det
andet, at du ikke har haft succes i nogen som helst retning. Se
dette i øjnene og erkend konsekvenserne. Se på disse to
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kendsgerninger med klarhed og med håb. Den sande discipel må
altid stå ansigt til ansigt med kendsgerningerne. Lad mig omtale
visse kendsgerninger, og jeg beder dig om at tænke over dem:
1. Du er næsten tres. Foran dig ligger nogle få år mere med
tjeneste, hvis du vil, eller en nytteløs flakken rundt, hvis du
foretrækker det.
2. Du er blevet bedt om at tage del i mit arbejde. Det er ikke et
spørgsmål om, at du viser lydighed. Det er jeg ikke
interesseret i, det er, fordi du for år tilbage genkendte mig og
tilbød at hjælpe. Du genkendte nogle af mine medarbejdere
og tilbød din hjælp.
3. Din såkaldte »tjeneste« har indtil videre bestået i at lægge
planer, efter at du som din første tjenestegerning finansierede
arbejdets tidlige faser. Men, min broder, det at donere penge
er det mindst betydningsfulde af det, du har at tilbyde. Du har
været optaget af store planer, hvor ingen af dem har båret
frugt, fordi de ikke var det, du som sjæl havde påtaget dig at
gøre, og derfor manglede den indstrømning af gruppeenergi,
som ville have sikret deres succes. Du har haft travlt med et
forsøg på at organisere en gruppe her og der. Men planerne er
allerede lagt. Grupperne er allerede dannet. Den organisation,
der er forbundet med mit arbejde, fungerer allerede. Min
broder, hvorfor så ikke samarbejde med det, som allerede
eksisterer?
4. Du har ikke evnen til at arbejde i nogen stor målestok, set ud
fra den globale vinkel, og er for gammel til at lære. Men
succesen i alle store projekter er baseret på de små ting, de
mindre opgaver, der udføres pålideligt af den discipel, der er
fri for personlig ambition.
5. Det havde været min hensigt at indlede et definitivt
konstruktivt samarbejde med nogle af jer i forbindelse med
opløsningen af verdens blændværk. Men denne aktivitet har
du forsinket. Du har hindret arbejdet i denne gruppe indtil nu,
og det kan ikke tillades meget længere. Arbejde i denne
retning kan kun udføres med succes af dem, der behersker
deres personlige blændværk. Du befinder dig endnu i
blændværkets dybder, og ubevidst ved du, at det er sandt.
Alle, der kender og elsker dig, ved det og er dybt bekymret og
grubler over, hvad de kan gøre for at hjælpe dig og bidrage
662

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

til, at du gør dig fri.
6. Døren står stadigvæk vidt åben for dig. Men din mulighed for
at gå fremad sammen med din gruppe afhænger af din accept
af de ovenstående kendsgerninger, og at du for første gang i
dit liv begynder at arbejde som en ydmyg tjener, der giver
afkald på alle planer, alle store ideer og i resten af dette liv
(som kun er en kort stund i sjælens lange cyklus) gør de små
ting bag scenen, som ingen kender noget til.
Har jeg været for hård, min broder? Jeg forsikrer dig om min
vedholdende kærlighed og mit dybe og vedvarende ønske om at
hjælpe og tjene dig.
Jeg skal ikke forsøge at gøre nytteløsheden i dit nuværende
liv og aktiviteter klar for dig. Jeg står rede til at optage dig i den
gruppe, som du forpligtede dig til som sjæl og på sjælens plan.
Men for at gøre dette må du nå stadiet for fuldstændig
selvovergivelse og bevise din villighed til at tjene ydmygt og
beredvilligt. Jeg vil træde i forbindelse med dig igen, når du
udtrykker ønske herom og på samme tid udviser en virkelig
forståelse af det, som jeg har søgt at indpræge dig.
Du har en hengivenhed og en vedholdenhed, som kan og skal
bringe dig ind i lyset. Det har hidtil været en vedholdenhed
baseret på svaghed, og din hengivenhed har været præget af
blændværk. Lad os nu komme frem til kendsgerningerne. Lad
fremtiden bevise en vedholdenhed, som beror på overbevisning
om, at du er på tjenestens vej, og at du ikke rejser alene, men at
en gruppe af brødre står rede til at samarbejde med dig, når du
vil samarbejde med dem. Lad din hengivenhed være
hengivenhed over for dine gruppebrødre, over for
menneskehedens behov og over for planen og til sidst, først til
sidst, over for mig.
Februar 1939
MIN BRODER:
Det er med dyb beklagelse, at jeg beder om din tilbagetrækning
fra gruppen. Hvis du i de kommende år over for mig antyder en
ændring i hjertet og en frigørelse fra dit nuværende blændværk,
vil jeg med glæde tage dig tilbage i en eller anden gruppe –
omend ikke i denne. Jeg formoder, at du er forberedt på denne
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beslutning. Årsagen er, at jeg ikke længere kan tillade, at dine
gruppebrødre bliver hindret i deres gruppearbejde af din stadigt
tilbagevendende tilbøjelighed til blændværk. De har lidt
tålmodigt i mange år for at give dig tid til at trænge igennem til
lyset, men tidspresset er således, at det er nødvendigt, at alle
arbejdere og gruppearbejdet fortsætter fremad.
Idet du forlader denne gruppe, hvad skal jeg da sige til dig?
Først og fremmest, at din karmiske forbindelse med mig
forbliver ubrudt. For det andet, at din plads ikke vil blive optaget
… Jeg har kun lidt andet at sige til dig, for jeg har sagt så meget
i de forløbne år. Din plads står åben. Glem ikke det. Tiden kan
gøre det muligt for dig at lægge en ændret holdning for dagen.
Hvis du derfor vælger det, og hvis du vil tage imod et forslag fra
mig; vil du da tage alt dette op til eftertanke – noget som er
meget vanskeligt for dig at gøre? Skriv frit. Udtryk dig selv helt
og fuldt og drastisk. Såfremt blændværket ikke opløses i dette
liv, kan du i et andet liv se en tilbagevenden til gamle karmiske
relationer. Det hele er op til dig. Du vil lære mest nu ved at
håndtere livet, ved at nære omsorg for dem, som du er ansvarlig
for, og ved at bevare din relation til nyttig tjeneste …
Marts 1941
MIN BRODER:
Jeg tror, at du ved, uden nogen form for betoning, at for min del
forbliver relationen mellem os ubrudt, selvom jeg i et stykke tid
ikke har været i stand til at kontakte dig subjektivt. Denne
manglende evne fra min side skyldes, at denne stimulering, som
en sådan kontakt uundgåeligt ville medføre (som den altid har
gjort tidligere) nærer de blændværk, som du så let bukker under
for.
Faren er nu, formoder jeg, stærkt reduceret, og du kan nu
betros en tættere kontakt til mig og til gruppen på det indre
subjektive plan. Den indre gruppe forbliver og er tæt knyttet til
mig.
Du har i årevis kæmpet for at besejre de blændværk og
illusioner, som overvælder dig med en sådan hyppighed. Dit
største udbytte har været en mere bevidst erkendelse af faren og
en hurtigere reaktion derpå, når det viser sig. Sent sidste sommer
og tidligt i efteråret gav du næsten op over for den gamle rytme.
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Mistro til dig selv, en urolig samvittighed og meget arbejde på
det ydre plan bidrog til at beskytte dig. Pas godt på, at denne
kontakt til mig og dine brødre i den indre gruppe ikke igen
vækker og aktiverer faste tilbøjeligheder, gamle former for
ønsketænkning og gamle begær efter magt.
For dig må resten af livet anvendes til den stadige opfyldelse
af den daglige pligt og til et intenst indre liv i meditation. Vær
bevidst som en sannyasin. Og, min broder, støt alt det, som viser
sig (for din intuition) at være gruppeaktivitet, og som du kan
bidrage til med styrke (opnået i meditation) og forstående hjælp.
Alt andet må udelukkes fra dette liv. Meditation og
gruppetjeneste kan og vil udgøre tilstrækkeligt udtryk for alle
din personligheds og sjæls evner. Find tid til denne tjeneste og
vær ikke helt opslugt af forretninger på det fysiske plan. Din
daglige forretning, din daglige tjeneste i dine omgivelser, din
sensitivitet over for min impression (som kan udvikles mere og
mere) og din relation til den indre gruppe på mentalplanet vil
give dig rum for kærlig frugtbar levevis og forberede dig til
friere tjeneste i det næste liv.
Du har haft en krævende tid, min broder, som har stillet dig
på prøve. Dine fremskridt har været langsomme, men reelle.
Man kan have mere tiltro til dig nu end tidligere, og det er af
denne grund, at jeg igen tilbyder dig en mere bevidst kontakt
med mig. Jeg fortæller dig her mit navn – en kendsgerning, som
du allerede intuitivt kender. Ved at fortælle dig dette gør jeg dig
opmærksom på din status på vejen – den accepterede discipel.
Dette indebærer en opmuntring, et ansvar og visse risici.
Da du nu er på discipelskabets vej og under direkte
indflydelse af mig, mesteren … så er det din første pligt at skole
dig i den nødvendige modtagelighed over for respons på min
stemme og over for den impression, som jeg måtte søge at gøre
på din stræbende bevidsthed. Dette må du gøre gennem en
vedvarende holdning af styret opmærksomhed, et kontrolleret
personlighedsliv samt undladelse af enhver form for febrilsk
aktivitet. Et klart fokuseret sind, et kærligt hjerte og en kultiveret
enkelthed i forståelsen af dig selv, af livet og af andre er dit store
behov lige nu. Det vil bidrage meget til at bringe dine
beregnende og snørklede mentale anskuelser og stræben i den
rette orden. Gør livet mere enkelt, min broder.
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Juni 1942
BRODER FRA GAMMEL TID:
Du er igen blevet inddraget i en fase af mit arbejde, som du i
begyndelsen hjalp mig med at påbegynde. En gunstig lejlighed
viser sig for dig. Der er meget, du kan gøre. Gode resultater vil
afhænge af din evne til at gå ydmygt og at erkende det faktum,
at gamle tankeformer stadig eksisterer i periferien, og at
tærskelens vogter til enhver tid står rede til at udnytte den
svaghed, som du havde tilbøjelighed for.
Jeg siger kun dette for at advare dig, og jeg er glad for at se
dig beredt til aktiv deltagelse i arbejdet. Jeg regner med din
bistand og hjælp. Hvis blot du altid vil handle i fuld
overensstemmelse med dine meddisciple, og hvis du vil udvikle
ligefremhed og et åbent hjerte og klar tale, så er resultatet
sikkert.
Åndelig udstråling rummer nøglen til din fremgangsrige
tjeneste samt den opmærksomme overvågning af dine lavere
sjette og tredje stråle tilbøjeligheder. Du må være beredt på
prøvelser og vanskeligheder, indtil du har overvundet dem i dig
selv. Disse prøvelser kommer sjældent på den forventede måde.
Din største sikkerhed vil, som jeg allerede har fortalt dig, altid
være at udføre den næste pligt og at koncentrere dig om det, som
du allerede har påtaget dig. Undgå det, der ligger uden for
arbejdets periferi. Anse alt andet end tjenestearbejdet, som et
sidespor for dig.
Min velsignelse hviler på dig, og min tiltro til, at du evner at
stå fast og at undgå blændværk, er altid til stede.
December 1942
MIN BRODER:
Livet har været vanskeligt for dig siden, du igen har søgt at
samarbejde med mine planer. Det har ikke udviklet sig, som du
forventede, og du er fuld af indre uro, spørgsmål og forvirring.
Det var uundgåeligt. Du trådte ind i denne fornyede
grupperelation med de samme store ideer, som altid har været til
skade for dig, og det på trods af den helt klare advarsel du fik af
dine sande venner, affødt af hengivenhed og kendskab til dig.
Du måtte indse, at det billede, du havde, både af dig selv som en
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arbejder og af det arbejde, som skal gøres, blev forvrænget af »et
strejf af blændværk«, og at din ønsketænkning og idealistiske
forestillinger om dig selv måtte revideres. En sådan proces er
langt fra let, og jeg har intet gjort for at gøre den lettere. Jeg
ønsker, at du skal vide dette.
Arbejdet har brug for mennesker, der er viede og hengivne,
som uden vaklen har forpligtet sig til urokkelig tjeneste –
tjeneste i de små ting – og du kunne give meget. Men du kan
ikke give det, før du har foretaget en gennemgribende
holdningsændring i din bedømmelse af dig selv. Tidligere er du
bukket under for blændværk af forskellig art: Blændværk om
mig, mesteren, og om Hierarkiet og din relation til dette
Hierarki. Blændværk om visse verdensdisciple og dit forhold til
dem. Blændværk om arbejdets omfang. Blændværk om en vis
lille sorgfuld aspirant. Blændværk om din videnskabelige evne,
som i årevis holdt dig tilbage fra mit arbejde. Blændværk om
penge. Blændværk om mennesker.
I dag er blændværk koncentreret omkring dig selv og er
koncentreret om, hvad du tror, du er og kan opnå, om det sunde
i din bedømmelse og graden af din hengivenhed. Det er godt,
min broder, for når det er blevet brudt og helt opløst, så vil du
blive fri til at finde din plads i arbejdet. Det har dine
gruppebrødre til en vis grad erkendt. De har kendt din karmiske
relation til arbejdet og har ikke næret noget ønske om at ændre
situationen. Ej heller har jeg. Men du kan ikke fortsætte med at
arbejde under den nuværende anspændelse og under presset fra
en dyb åndelig utilfredshed og en følelse af undergravende og
frustreret stræben. Der kan ikke komme nogen indstrømning af
åndelig styrke, visdom, lys og materielle ressourcer, når der
foreligger en sådan tilstand, som den, der nu findes i din
bevidsthed, og som uundgåeligt indvirker på dine meddisciple.
Drømme og virkelighed må stemme overens. Du er
forblændet af en drøm om tjeneste. Vi, som tjener Hierarkiet og
menneskeheden, særligt i vor tid, kender de store vanskeligheder
ved tjeneste under de nuværende betingelser i verden og den
deraf følgende desillusionering. Vi ved at denne tjeneste ofte går
i modsat retning af det, som er blevet planlagt af tjenere. Vi ved,
at tjeneste betyder mange skuffelser, uophørlig kamp, hårde slag,
tilsyneladende uforklarlige nederlag – og alt sammen fordi
menneskehedens åndelige styrke ikke står i et rimeligt forhold
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til den materielle tiltrækning.
En skønne dag vil der opnås et balancepunkt, der fører med
sig – hvilket er unødvendigt at sige – sine egne farer, men som
også bringer en stadig vækst hen imod skønhed, godhed og
visdom. En skønne dag vil det materielles kamp mod den
åndelige vilje vise sig nytteløs, og åndens magt vil dominere.
Men denne dag er endnu ikke nær, selvom den ikke er langt
borte. Kampen i dag tabes ofte. Tænk, min broder, på tidsaldrene
med hierarkisk kamp og den langsomme, langsomme vækst, som
mestrene er blevet tvunget til at iagttage og fremme,
fejltagelserne, som de har måttet notere sig og tåbelighederne
blandt nogle af deres bedste medarbejdere.
Træk dig tilbage fra dine billeder og drømme, min broder, og
arbejd uden illusioner og uden tid til tanker om storslåede
muligheder. Dette er det mest vanskelige øjeblik i
menneskehedens historie og dens mørkeste time. Vær derfor
taknemmelig over, at du har en vision, men spild ikke tiden med
at spekulere over den. Visionens virkelighed er her. Arbejdet
med at rydde vejen for dens materialisering er den nuværende
opgave for alle disciple. I støv og kaos forsvinder visionen ud af
syne, selvom kendsgerningen om dens eksistens bevares. Ingen
af jer vil måske se den vision igen, men du har set den. Når den
imidlertid er et faktum på det fysiske plan, så vil den være det,
fordi du og mange andre arbejdede den gennem vor tids inferno.
BEMÆRKNING: Denne broder blev, som I vil have bemærket
ovenfor, bedt om at trække sig tilbage. Han arbejdede nogle år
aktivt i ashramen. Hans accept af disciplinen og hans urokkelige
tillid, på trods af fortsat tilbagevendende blændværk, førte til
slut til hans genindsættelse, og han er nu en aktiv del af
gruppen.
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Til B.S.W.
Februar 1933
MIN BRODER:
Mine ord til dig er følgende: Som en discipel, der virker, som du
gør det, på første stråle for vilje eller magt og arbejder under
mesteren på denne stråle, mesteren Morya, vil jeg foreslå, at du
reflekterer over den kendsgerning, at første stråle er første
understråle af anden stråle for kærlighed-visdom, og at du derfor
må afrunde din udvikling med kærlighed til alle væsener. Det er
lykkedes for dig på en sund måde at undgå de fremtrædende
nedbrydende kvaliteter hos første stråle, og din anvendelse af
energi i tjenestearbejdet er prisværdig. Det må være dit mål at
undgå alle statiske tilstande. Mange første stråle mennesker
bliver statiske eller krystalliserede, fordi dette er den metode,
hvorigennem første stråle tilintetgøreren arbejder – og det er alt
sammen en del af det guddommelige arbejde.
Til dig, min broder, vil jeg sige (og du vil forstå): Du har
styrke, fordi du støt har gået disciplens ensomme vej. Du har
visdom, og du anvender den til at hjælpe de små. Skønhed må nu
være genstand for din opmærksomhed. I meditationen ønsker
jeg, at du mediterer på hjertets tolvbladede lotus og visualiserer
den som værende en dyb rosa farvetone med et hjerte af guld.
Jeg vælger farven rosa for den vil vitalisere den astrale modpart
af hjertecentret både i rygsøjlen og i dens højere aspekt i
hovedcentret. Min broder, du skal ikke ud fra dette slutte, at du
ikke elsker, men den udprægede første stråle type har brug for
det, der okkult benævnes »hengivenhedens rose«. De finder let
den indre ubundethedens vej. De skaber med lethed en
beskyttende skal, og de værdsætter – med høj idealisme – deres
isolation. Men når isolationens lektie er lært, og ubundethed er
den mindste modstands vej, så bør sjælens rose næres og lyse
op. Upersonlighed falder dig let. Du må nu lære at være
personlig med fuldstændig upersonlighed – en paradoksal
egenskab, men den har stor værdi.
Jeg vil også foreslå dig, min broder, at du forsøger at
undervise (selv hvis det kun er et eller to mennesker) om
disciplens vej, og at du forbereder i det mindste to mennesker i
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løbet af de næste tre år til discipelskabets vej. De vil komme til
dig. Den ene kender du allerede. Den anden vil du på et senere
tidspunkt lære at kende. Dette indebærer, at du må lære dem at
finde forbindelsen til deres gruppe og deres mester, for det er
mennesker, som allerede har etableret en sjælskontakt.
Din stråle er i særlig grad strålen for okkultisme. Din mester,
mesteren Morya, er leder af alle esoteriske organisationer i
verden. Jeg henleder din opmærksomhed på dette, fordi der er
noget, du kan udrette, og dette arbejde vil blive muligt, når du
har udviklet evnen til at registrere andres psykologiske
problemer med større sensitivitet. Mentalt opfatter du hurtigt en
situation. Mentalt og ved brug af fornuftig tale responderer du
på behov. Dit hoved og din sjæl responderer. Tilføj til denne
brede forståelse og sjælsvisdom (som du har), også hjertets
tilnærmelse. Gå med dine brødre ned i dalen, og hjælp dem ikke
kun fra visdommens tinder. Du har mental kraft, klar forståelse,
evnen til at opnå kloge passende løsninger. Hvis du til alt dette
føjer evnen til at reagere på andres emotionelle behov, så vil du
koordinere din personlighed til at fungere på en ny og mere
hjælpsom måde og derved udvide din evne til at tjene. Du kan
arbejde med mange grupper, hvis du ønsker det og bør altid
arbejde som en aktiverende faktor. Din åndelige dagbog bør du
føre med omhu ud fra denne synsvinkel, og det hjertemotiv, der
ligger bag alle dine aktiviteter, bør nøje noteres. Dit område for
tjeneste vil på denne måde kunne udvides meget, som tidligere
antydet, gennem væren. Denne udvikling kan yderligere
forstærkes ved, at udsende en stadigt rigere strøm af kærlighed
til omgivelserne og ved at udvikle en stadig større kærlighed til
skønhed.
Juli 1933
Hos dig har jeg altid den fornemmelse, min broder, at du er en
gammel ven, som udmærket ved, hvad jeg vil sige, og derfor har
jeg egentlig ikke behov for at tale. Jeg hører dig til tider le og
sige: Jeg ved det hele. En skønne dag vil jeg leve det hele. Det
vil du med sikkerhed en skønne dag, og du er langt nærmere
denne dag, end det syntes muligt for ti år siden.
Fortsæt med den sidst givne meditation, men anvend ikke
længere farven rosa, men en gylden-orange. Bland rosa og
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orange og hold meditationen helt og aldeles i hjertecentret, idet
du husker på, at dette center befinder sig i rygsøjlen mellem
skulderbladene. Bevar altid i hovedet den iagttagendes
synsvinkel. Derved vil sjælens ubundethed vokse, mens
forbindelsen fra sjæl til sjæle vil udvikle sig og tage til. Den
eneste åndedrætsøvelse, som jeg giver dig, er en række af lange
normale åndedrag, hvor du mentalt siger, idet du ånder ind: »Jeg
samler liv og styrke.« Under udåndingen siger du mentalt: »I
kærlighed sender jeg liv og styrke ud.« Derved antydes og
udtrykkes rytmen af livet i tjeneste.
Din gave til gruppen er den oplyste viden og det at udgøre en
fast grund for handling og dertil være et eksempel på dygtighed
i handling. Senere, når jeg må bede discipelgruppen om at gribe
til fælles handling i en nærmere angivet retning, vil din evne til
at kende den bagvedliggende årsag være til stor nytte. Denne
discipelgruppe er en tjenestegruppe, og det må altid huskes.
Spred ikke dine kræfter. Centraliser dine aktiviteter og arbejd
mere og mere med enkeltpersoner. Derved opnår første stråle
typen forståelse. Derved vokser han i kærlighed.
Februar 1934
BRODER FRA GAMMEL TID:
Det sidste år har været et år med prøvelser og vanskeligheder og
med et gennemført trofast indre arbejde. Du har altid været
bevidst om dine åndelige relationer, og det er rigtigt og godt, og
du er nu heldigvis mindre sikker på din personligheds
dømmekraft. Når personligheden bliver henvist til sin rette plads
som et redskab, og bevidstheden flyttes væk fra det ydre formliv
til sjælens indre liv, da bliver sand esoterisk levevis mulig. I alle
disciples liv kommer der et tidspunkt, hvor der er dette
mellemstadium med vanskeligheder. I dette mellemstadium
opdages det, at personlighedens vilje, personlighedens
dømmekraft og personlighedens stræben er dele af det generelle
blændværk – et blændværk, som først kan spredes, når sjælen
sender sit liv og lys med vedholdende udstråling ind i redskabet.
Det bedste jeg kan ønske for dig, min broder, er, at dette
udstrålende lys vil gennemstrømme dit liv og fremkalde den
enkelthed, som altid er tegn på sjælens herredømme. Dette ene ord
»enkelthed« burde udgøre temaet for dine tanker i de kommende
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måneder og burde være grundtonen for din meditation.
Du er en stærk sjæl, og du må bane dig din egen vej gennem
den jordiske verdens tilværelse. Hvad mener jeg med ordene »en
stærk sjæl«? Jeg mener ikke kun, at din første stråle kvalitet for
magt udtrykker sig. Det er en selvfølge. Men jeg mener primært,
at du er erfaren, og at den erfaring, som du besidder, sætter dig
i stand til at udvise en vedvarenhed og ligevægt i isolation, som
til andre giver den følelse, at de kan stole på dig. Det betyder
derudover en forøget evne til at være magnetisk, og i ordet
»magnetisk« findes målet for din personlighedserfaring. Første
stråle mennesket har let ved at være stærk, men ikke så let ved
at være magnetisk, for magnetisme er frem for alt andet enten en
hjerte eller solar plexus udstrømning.
Siden du trådte ind i min discipelgruppe, er der voksende tegn
på dit hjertecenters opvågnen, og det burde opmuntre dig. Lad
os arbejde mere målrettet for det. Jeg ønsker ikke på dette
tidspunkt at blande mig i din meditation, men du har accepteret,
at på grund af arbejdspresset og i en periode af nogle få år kan
dit arbejde ledes af mig, hvis du ønsker det, og således har du
frivilligt for en kort periode indvilliget i at følge dette forslag fra
en anden stråle discipel, som jeg er. Arbejdspresset på mestrene
Morya og K.H. er af en sådan art, at nogle af os løfter, hvad vi
kan fra deres skuldre. På samme måde løfter mesteren Hilarion
en stor byrde med skoling af sjette stråle disciple væk fra
mesteren Jesus's skuldre. Nogle af de indre tilpasninger finder
sted i denne periodes kritiske spænding. Det er ét arbejde, min
broder, og alle kræfter er udtryk for kærlighedens energi og
visdommens styrke.
Du responderer let på kraften i Buddhas visdom. Du vibrerer
også let med på mesteren Jesus' kamplyst og hengivenhed og på
vibrationen fra hans organisme, den kæmpende kirke, for
præsteskabet har længe været dit valgte tjenesteområde. Du er en
gammel sannyasin. Du responderer kun i sekundær forstand på
kristusaspektets forståelse og altomfattende kærlighed, som den
kommer til udtryk i »den guddommelige barmhjertigheds ild«.
Vækkelsen af denne barmhjertighed bør være et af dine mål i
meditation. Den vil føre til en altomfattende evne og evnen til at
»se tingene, som andre ser dem«.
Din meditation kræver ikke nu udøvelse af visualisering og
registrering af farve. De gamle pompøse ceremonier fra en
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gejstlig fortid ligger begravet i din bevidsthed og fremkaldes med
lethed. I behaget ved en statelig ceremoniel og rytmisk
organisation finder du din mindste modstands vej. Første stråle
mennesket er bevidst om et ordnet liv, det majestætiske ved
ordnede kræfter. Herligheden ved intelligent »arrangement« af de
kræfter, som ligger bag den manifesterede verden, er hans rette
tjenesteområde. Men til dette må føjes evnen til intuitivt at
opfatte planen, som den eksisterer i kærlighedens hjerte, for kun
kærlighed åbenbarer planen og den rolle, som skal spilles i den af
sjæle på et hvilket som helst givent tidspunkt og sted. Jeg
uddyber dette, fordi jeg ønsker at berige dit liv på to punkter: For
det første ved en erkendelse af planen, som den eksisterer på det
astrale plan på nuværende tidspunkt nær ved materialisering, og
for det andet ved erkendelse af alle sjæles frihed til at
virkeliggøre denne plan i samklang med hinanden, hvor ingen
griber ind i andres metoder, men giver kærlighed og samarbejde
på de punkter, hvor pligt og forpligtelse bringes i kontakt med
hinanden. Tænk over det …
December 1934
I min sidste instruktion til dig, broder fra gammel tid, antydede
jeg, at du skulle stå som et tårn af styrke, en solid støtte, for dine
brødre. Med din sædvanlige øjeblikkelige accept af givne
forslag, som synes intellektuelt og intuitivt konstruktive, har du
forsøgt at gøre dette. Men, min broder, der har været for meget
af tårnet i din holdning, og af den højt placerede og noget
separatistiske iagttager i toppen af tårnet. Måske er det min brug
af »tårnsymbolik«, som bærer skylden. Måske føjede min vision
af dig som en stærk og stabil hjælper til din iboende isolation og
førte dig for langt væk. Første stråle disciplen elsker isolation.
Det er for ham den mindste modstands vej. Han er, som du ved,
normalt den, som står alene. Det er hans styrke, og det er også
hans svaghed. Han glæder sig over sin ubundethed, ligesom du
i det indre soler dig i din evne til at tilpasse dig til mig, som den
lærer, du er blevet anvist af din egen mester. Du syntes om den
lethed, hvormed du gennemførte tilpasningen, gjorde du ikke?
Det er ikke lettere for første stråle disciple at lære tilknytning
(af den rette og åndelige art), end det er for anden stråle
disciplen at lære ubundethed. Disciple på begge disse stråler har
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en yderst vanskelig lektie at lære i denne forbindelse. De må
nærme sig problemet med forskellige anskuelser, til trods for at
problemet med ubundethed og med tilknytning er ét og samme
problem. Det er problemet om de rette værdier. Første stråle
typen elsker sig selv, sin magt og sin isolation alt for meget.
Anden stråle typen kommer på afveje ved dyb tilknytning til
andre og ved en for stærk altomfattende evne, udtrykt før
disciplen forstår den altomfattende evnes sande natur. Anden
stråle typen kommer på afveje af frygt for ikke at blive forstået
eller blive tilstrækkeligt elsket og bekymrer sig for meget om,
hvad andre måtte tænke og tale om ham. Første stråle typen gør
fejl i ikke at tænke nok over reaktionen hos andre på, hvad han
siger og gør. Han er stolt over sin ubundne indstilling og hans
uimodtagelighed over for tilknytning. Han sætter pris på sin
styrke og isolation. Den ene lider under frygt. Den anden under
stolthed. Du foretrækker åbenhjertig tale, min broder, og taler
selv sådan i stor udstrækning. Derfor min åbenhjertighed over
for dig.
Det er denne indre »isolation«, som du holder så meget af, og
som næres af den tidligere skoling og de nuværende
omstændigheder, som gør oprør mod din telepatiske sensitivitet
over for andre mennesker. I stedet for så megen »vilje til
kærlighed«, hvorfor så ikke helt enkelt være mere kærlig? Du og
F.C.D. er ekstreme typer på jeres særlige stråler. Hjertet
dominerer mere i ham, selvom hans visdom er dyb og hans
forståelse sjælden. Hos dig dominerer hovedet, og du sidder i
toppen af dit tårn, mens dit hjertes råb hele tiden lyder gennem
hele dit væsen og i dine ører. Alligevel frygter du for at stige ned
og gå blandt dine medmennesker i kærlig identifikation med
dem. Det er kun ved at vandre på livets støvede gader med vore
brødre, at vi til sidst bliver i stand til at gå gennem indvielsens
port.
Dog har jeg bemærket, min broder fra gammel tid, at du i
perioder med belastning og risiko for misfortolkning vælger
hjertets vej. Var det ikke tilfældet, ville jeg ikke skrive sådan til
dig.
Jeg vil gerne give dig den opgave at skrive et stykke om
kærlighedens anvendelse til forståelse af mennesker. Jeg
anbefaler dig dette tema for meditation. Du har evnen til at
skrive og evnen til at udtrykke de dybere sandheder gennem
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ordets magt, og dit tjenesteområde kan forøges i denne
henseende. Skriv for de mange, som vil lytte til dine ord, og
skriv med det forstående hjerte, som er dit i rigt mål, når du
stiger ned fra dit tårn og giver kærligheden både tid og
spillerum.
Jeg må understrege, at når jeg påpeger disse strålerelaterede
problemer og andre svage sider i dit liv og i andres liv, så må det
ikke opfattes som kritik fra min side eller kritik af jer. Naturens
realiteter er en kendsgerning, og det víse menneske ser
kendsgerningerne i øjnene, erkender dem for, hvad de er, og
søger dernæst at mestre dem …
Må jeg også bede dig om igen at studere den sidste
instruktion, som jeg gav dig, for i den antydes meget arbejde, der
endnu må udføres. Denne nye instruktion er i sin form direkte
tale til en højt værdsat broder. Og jeg værdsætter dig, min ven.
Juni 1935
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Du er kommet halvvejs ned fra dit tårn, og det er godt. I min
sidste instruktion talte jeg åbent til dig, og du anerkendte det
berettigede i det, jeg sagde, og begyndte at foretage de
nødvendige tilpasninger. Dette arbejde må fortsættes i endnu et
år.
Har du, min broder, nogen idé om, med hvilken omhu jeg
iagttager denne discipelgruppes arbejde? Jeg overvåger gruppen
med tålmodig opmærksomhed, ikke på grund af nogen personlig
interesse, hvor det drejer sig om disciplenes personligheder, men
på grund af den latente kraft, der findes i disse viede grupper.
Hvis medarbejderne i gruppen kan blive tilstrækkeligt lutret og
skolet, og hvis de disciple, der udgør den, kan sammenføjes til en
fungerende enhed, da kan meget udrettes. Det hele er dog for
manges vedkommende kun på prøvestadiet, og de kommende år
vil vise mestrene, hvilke af deres grupper, der kan magte presset
og alligevel bevare den sjælsforbindelse, der ligger bag alle de
forskellige personligheder.
Problemet med gruppeintegration er altid vanskeligt. Det har
især været vanskeligt for dig at blive integreret i min
discipelgruppe, som følge af din højt værdsatte og dybt
rodfæstede tilbøjelighed for isolation. Denne isolation blev
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udviklet i dit sidste liv som en forsvarsmekanisme for en meget
sensitiv personlighed. Du er imidlertid ved at lære at opgive
denne indstilling. For andre disciple er der andre årsager til deres
modstand mod integration. For nogles vedkommende skyldes
deres modstand stort set optagetheden af personlighedens
problemer. Disse problemer holder disciplene fast i et fængsel,
ligesom du er blevet fastholdt i dit isolerede tårn. For andre
findes problemet i en magtfuld vilje-til-at-være i centrum, både
i dens rette og ophøjede forstand og i dens personlige og forkerte
forstand. Denne indstilling fremkalder en følelse af identitet og
selvbevidsthed, som hindrer integration. Andre disciple hindres
af det modsatte, af deres anden stråles evne til at tiltrække og
omfatte alt. Disse tilstande må modvirkes og tages op til
behandling, hvor muligheden for ekspansion er konstruktivt
mulig.
Med disse tanker in mente kan du forstå, hvorfor jeg fandt det
nødvendigt, at alle i denne discipelgruppe måtte opnå den rette
forståelse af reglerne for gruppearbejde og den rette opfattelse af,
hvilken rolle den enkelte må spille i det fremtidige arbejde. Hvis
alle mine disciple griber den nuværende mulighed med en ny
indsats og entusiasme til følge, da vil de opdage, hvad det er
muligt for disciple i en mesters ashram at udrette.
Jeg har adskillige gange fortalt dig, at din funktion i denne
bestemte gruppe er at give styrke og kraft til dine meddisciple.
Kan du gøre det i en ånd af ægte ubundethed og samtidig med en
følelse af dybe indre bånd? Det er dit problem. Hver enkelt af
dem behøver det, du har at give, men har brug for det på
forskellig måde. Jeg anbefaler dette som dit studietema for de
kommende måneder og foreslår dig følgende arbejde. Studér de
af dine meddisciple, som du kender, og søg at komme i tættere
forbindelse med dem. Lyt til det, de har at sige, og skriv det ned.
Forsøg at forbinde dig med deres sjæle og at forstå deres
personligheder. Resultatet vil blive til dels rigtigt og til dels
forkert. Hvis de opdager, hvad du gør, så vil du erfare, at de alle
er tilstrækkeligt upersonlige til at ville lære noget om psykologi
ud fra deres egne karakteregenskaber, deres temperamenter og
deres tilbøjeligheder. Det vil også gøre det muligt for mig at give
dig nogen skoling, som en praktisk psykolog – noget, som aldrig
er helt let for en første stråle sjæl …
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Februar 1936
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Det har været et år med interessant indre udvikling, har det ikke?
Du har lært meget, og heldigvis for dine fremskridt ryster dit
smukke og isolerede elfenbenstårn i sit fundament. Din sjæl har
alvorligt undermineret det. Det står stadig, men du er begyndt at
nære tvivl og har mistet interessen for det, hvilket er et stort
fremskridt. Fortsæt det gode arbejde og sørg for at dit
elfenbenstårn – som er rejst med omhu i løbet af de sidste seks
inkarnationer – i år forsvinder, og at du træder ned blandt
mennesker og deler alt det med dem, der har med
menneskeheden at gøre. Du vil ikke gå en særlig behagelig tid
i møde, men du kan – og vil – i dig selv stå som en solid støtte
for andre.
Din vigtigste åndelige aktivitet må nu rettes mod arbejdet ved
fuldmånetidspunktet. Sørg samvittighedsfuldt for igennem hver
måned at afse tid til indre tilbageblik, som forberedelse til de
fem dages arbejde omkring fuldmåne:
1. De to dage med forberedelse og selvfordybelse.
2. Selve fuldmånedagen med dens mulighed for at forbinde dig
med dine meddisciple i min ashram.
3. De to dage med forsøg på at drage nytte af det, som subjektivt
er blevet opnået – og gøre det objektivt i din bevidsthed.
Det gavnlige ved denne fremgangsmåde, hvis den følges
oprigtigt, vil blive uvurderlig for udvikling af din indre
sensitivitet, og dens nytteværdi for dine meddisciple vil blive
større, end du tror.
De kommende måneder skulle (for alle disciple i alle
ashramer) være en periode med forberedelse til øget tjeneste.
Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for
Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, Wesakfesten.
Ingen pris er for høj for at kunne opnå den åndelige oplysning,
som kan blive mulig, især på dette tidspunkt.
August 1936
Det har været et år med store forandringer for dig, min
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krigerbroder, og resultatet er blevet, at der er mindre af krigeren
tilbage i dig og mere af disciplen på lysets vej. Dit elfenbenstårn
står der stadig, og det står i stor skønhed. Måske vil det aldrig
blive ødelagt, og måske vil det blive et tilflugtssted for andre.
Dets døre står vidt åbne, og du tilbringer ikke længere så megen
tid i dit tårn, men har travlt andetsteds i tjeneste for dine
medmennesker. Lad døren stå åben og gå frit ind og ud, idet du
anvender dit tårn som et »stilhedens tårn« for det lavere selv,
som en indgangsdør til »det hemmelige sted i det allerhøjeste«
og som et »tempel for tilflugt«, hvori de trætte, forvirrede og
ensomme kan gå ind for der at blive hjulpet og styrket. Du har
megen visdom samt første stråles evne til at tage et principielt
standpunkt. I årtier er disse to (visdom og princip) kommet til
udtryk, for så vidt din personlighedsvilje har tilladt det. Men i dit
indre besidder du en meget dyb iboende kærlighed, som – i løbet
af den afbalanceringsproces, som alle disciple gennemgår – må
få et mere klart udtryk. Før du fremsiger magtord og visdomsord
(som du fremsiger med lethed og sandt ud fra de mange
erfaringers indhøstede rigdom), så må du øse kærlighed fra dit
hjerte til dem, som opsøger dig for at få lys og styrke.
Mennesker i vor tid har brug for kærlighed. Havde jeg fortalt dig
dette for fem år siden, så ville du måske have troet på det, men
du ville ikke have forstået det. Nu forstår du.
Som jeg ofte har påpeget for denne discipelgruppe, så kan
konstant personlig rådgivning ikke fortsætte i al evighed. Der er
en grænse for, hvad der kan assimileres, og der er stadig meget,
som skal virkeliggøres i det daglige liv. Imidlertid kan jeg give
dig og dine meddisciple en hel del information, som har
betydning og mening i relation til gruppen og ved hjælp af dette
gøre disciplene fortrolige med reglerne for den gruppeaktivitet,
som må styre udvikling og tjeneste i den kommende nye
tidsalder. Jeg kan oplyse om fremtidens fremgangsmåder. Jeg vil
bede dig om nøje at tænke over de nye discipelgruppers arbejde,
eftersom de udgør de sædgrupper, hvori den nye tidsalders
fremgangsmåde kan udtrykkes. Stræb efter at danne dig et klart
billede i dit sind af det fremtidige arbejde i dets trefoldige
aspekter. Tænk dybt over den mentale hensigt bag alle ashramer
og over planen for min ashram. Jeg siger med velberåd hu
»planen for min ashram«, min broder, fordi jeg søger at give dig
en forståelse af det, som jeg ønsker at udføre. Jeg planlægger for
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fremtiden og i overensstemmelse med planen. Jeg, din ven og
lærer, forbereder helt definitivt dig og dine meddisciple til visse
mulige og endog nært forestående bevidsthedsudvidelser. Senere
vil jeg bede dig om at stille ind på hjertelivet for denne specielle
gruppe i min ashram, på dens begær-aspirationsliv og gennem
begær-astrallegemet. Når gruppens hensigt og ønske
(efterhånden som det retter sig mod min plan) begynder at
modnes i dit sind, da vil der uundgåeligt, på det fysiske plan,
fremstå visse aktiviteter og former for samarbejde, som vil
komme klart til syne. Hvad disse vil blive vil senere vise sig,
men tiden er endnu ikke moden.

Januar 1937
KÆRE BRODER:
Dine svar på de spørgsmål, som jeg stillede dig var fornøjelige.
De var karakteristiske for dig – alvorlige, oprigtige, mentale,
logiske og med første stråle typens upersonlighed. Dine svar
kunne have været forudset. De vil vise sig at blive til hjælp for
alle, som læser dem. Var opgaven til nytte for dig? Bragte
besvarelsen af disse spørgsmål dig oplysning og de øjeblikke
med åbenbaring af selvet, som ikke er lette for mennesker af din
type? Når de kommer, så bæres de frem på vinger af blændende
lys. Et studium af Paulus, hans åbenbaring og hans sandheds vej,
hans logiske målbevidsthed (uanset hvad dens katastrofale
virkninger på kristendommen har været) og hans upersonlighed,
burde give dig meget – til opmuntring, til advarsel, om sandhed
og om uomgængelighed. Du kunne, min broder, med lethed have
skrevet Romerbrevet. Vil du finde ud af hvorfor?
Arbejdet for denne discipelgruppe, som du er tilknyttet,
vokser, og din afbalancerede dømmekraft og klare vision kan der
blive behov for i fremtiden. Giv råd og hjælp i fuldt omfang,
mens du mildner det hele med en mere levende utilsløret
kærlighed. Et »mentallegeme så benhårdt« må en eller anden dag
nedbrydes. Hvorfor ikke begynde med at bevare det mentale
princip intakt og derved tillade det frie virke, men anvende det
på kærlighedens vinger og i barmhjertighedens ærinder. Det
almindelige menneske arbejder fra emotionelle plan uden hjælp
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fra sindet og uden sjælens oplysning. Det fremskredne menneske
og aspiranten arbejder fra mentale plan, frembringer integration
af personligheden og derfor magt. Disciplen arbejder fra
sjælsplanet, som er planet for guddommelig kærlighed. Han
motiverer sindet med kærlighed, betvinger personlighedens
følelser med universel kærlighed ført ud i praksis og ikke kun
fremført som teori. Kunne jeg hjælpe dig, min broder, hvis jeg
ikke gav dig min kærlighed på denne måde?
Kan jeg bede dig om at udføre et stykke arbejde gennem og
i dig selv? Vil du studere teorien om forvandling af mentale
holdninger gennem kærlighedens processer – processer, som på
ingen måde modarbejder disse holdninger, men som motiverer
og giver dem universel karakter. Gennem disse processer kan et
mentalt begreb blive en kendsgerning på det fysiske plan
gennem den rette anvendelse af kærlighedens aktivitet. Du
kunne gøre meget med denne tanke og lære dem, der læser dine
ord, en hel del.
Jeg har ingen speciel okkult øvelse, som du skal udføre, du må
dog være særlig opmærksom på din åndelige sensitivitet omkring
hvert fuldmånetidspunkt og det ud fra tre synsvinkler:
1. Søg at nærme dig mig og forsøg at fornemme min vibration.
2. Prøv samtidig at erkende vibrationen fra min discipelgruppe.
3. Registrer eventuelt forekommende fænomener.
Juli 1937
MIN BRODER:
Jeg behøver ikke at foretage mig andet end at give dig
kendsgerninger. Du kan og vil foretage dine egne tilpasninger.
Du har evnen til at betragte kendsgerninger klart og dernæst
handle ud fra det, som du afdækker eller slutter dig til.
Dit mentale legeme (og det kan overraske dig!) er på fjerde
stråle for harmoni gennem konflikt, og deraf kommer dit
mystiske indre livs intensitet. Kun få er bevidste om dette indre
liv. Det er det mildnende, altomfattende aspekt i dit liv, og din
polarisering er overvejende dér og bør i stigende grad være der.
Det er den faktor i dit liv, som gør dig magnetisk og elsket. Du
har et ikke-separatistisk sind.
Dit astrale legeme er under indflydelse af sjette stråle for
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hengivenhed, og deraf kommer din tidlige interesse for
Fisketidsalderens anliggender og din stærke kristne
tilbøjelighed. Deraf kommer også din stærke emotionelle natur,
som imidlertid er godt behersket, hovedsageligt, fordi du i dette
liv har et maskulint legeme.
Som du vel nok kunne forestille dig, er dit fysiske legeme
betinget af syvende stråle. Det behøver jeg ikke at uddybe. Du
er sammensat af følgende kræfter:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . .
Personlighedens stråle. . . . . . . . . .
Sindets stråle. . . . . . . . . . . . . . . . .
Det astrale legemes stråle. . . . . . .
Det fysiske legemes stråle. . . . . . .

Første stråle for vilje eller magt.
Syvende stråle for ceremoniel orden.
Fjerde stråle for harmoni.
Sjette stråle for hengivenhed.
Syvende stråle for ceremoniel orden.

Januar 1938
MIN BRODER:
Jeg spørger mig, om du vil blive i stand til at forstå min hensigt,
eller om jeg vil blive i stand til at nå dig. Med min discipelgruppe
arbejder jeg ikke på astralplanet. Jeg arbejder på mentale plan og
søger at hjælpe jer alle med at bygge bro mellem personligheden
og jeres sjæl, mellem hver enkelt af jer, som disciple og mellem
ashramen og det broderskab, som jeg tilhører, og som jeres sjæl
på sit eget plan bevidst søger at tjene. Men – du har været borte
fra hjemmet i et stykke tid nu.
Du er ikke særligt intuitiv, min broder, ej heller har din
kontakt med de »indre broderskaber« noget at gøre med intuition
eller med inspiration. Der er ingen broderskaber på det intuitive
plan. Broderskaberne er gruppeformer og er i deres art
personlighedsaspekter af de egoiske grupper. Udtrykket eller
betegnelsen, Hierarki, er kun et ord, der anvendes om det
forvandlede personlighedsaspekt af alle disse egoiske grupper af
frigjorte egoer eller sjæle, som fungerer på mentalplanets højere
niveauer og derfra søger at hjælpe menneskesønnerne. Din
kontakt med Hierarkiet er derfor på mentale plan. Din kontakt
med det, som du kalder »indre broderskaber«, er astral med alt,
hvad dette ord indebærer. Der er ikke nødvendigvis noget galt
med eller uønsket i denne kontakt, forudsat, at du erkender det
plan, hvorpå du fungerer, med dets åbenlyse begrænsninger.
Har du nogensinde lagt mærke til, at jeg lærer dig at forlade
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isolationens tårn, og samtidig lærer C.D.P. at blive oppe i toppen
af hendes tårn? Men dit har været den isolerede personligheds
tårn, og hun har måttet lære (og lærer stadig) at bygge et stærkt
tårn som værn mod påvirkning af lavere art. Hendes tårn har
intet med personligheden at gøre. Glem ikke, min broder, at når
du har lært at forlade dit tårn, så betyder det ikke, at du skal
strejfe om i personlighedslivet uden nogen sand retning.
Hvis du vil se tilbage på den skoling, som jeg har givet dig i
løbet af de sidste få år, så vil du bemærke, at jeg havde en
dobbelt opgave:
1. At gøre det klart for dig, at du er en første stråle type og, at du
derfor havde behov for at lære tilknytning af den rette art. Du
måtte lære at blive integreret i min discipelgruppe og at lære
altomfattende kærlighed og ikke at udelukke.
2. At gøre dig fri af et tårn, som du havde isoleret dig i. Denne
sidste opgave er blevet løst med et godt resultat. Den første
opgave må der stadig arbejdes med, til den er afsluttet
tilfredsstillende.
Den discipelgruppe, som du tilhører, min broder, befinder sig på
mentalplanet og er delt op i to afdelinger: Der er den
discipelgruppe, som du tilhører, og som jeg har anvist et specielt
arbejde. Der er også den hierarkiske gruppe, min ashram, som du
er tilknyttet, og som du må forbindes med gennem sjælens
hengivenhed og senere i løbet af årene gennem indvielse. Kun
ét forhold forhindrer, at du hurtigt bliver integreret på din sande
plads. Det er din gamle kærlighed til astrale udflugter og til
psykiske fænomener.
Denne tilbøjelighed til astralisme er en arv fra andre liv og
har sin baggrund i gamle klosterlige tilbøjeligheder og i den
drømmeverden, i hvilken du vandrede i gamle dage for at bringe
afveksling i det monotone liv inden for dit kammers fire vægge,
hvori du levede viet til det kontemplative liv. Din bevidsthed var
da mystisk, visionær og imaginativ og vendte sig mod den
astrale hallucinations sfærer. Det betyder, at dit astrallegeme i
dette liv let vender tilbage til gamle vaner, til gamle tanker,
kommer under kontrol af gamle tankeformer og som følge deraf
er et let offer for vildledelse.
Jeg kan altid tale ligefremt og åbenhjertigt til første stråle
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disciple, fordi jeg ved, at de vil modtage mine ord med den rette
ånd. Jeg fortæller dig derfor sandheden og ser med fuld
forståelse, at du vandrer i de astrale vildfarelsers tågeverden. Der
er ingen sand virkelighed i det, som du nu er i færd med. Du er
en sjæl, og ikke en der burde søge astrale fænomener.
Tre eller fire af dem, som du samarbejder med på det astrale
plan, er virkelig ført bag lyset, og de er i fare, for du holder dem
tilbage fra at gøre fremskridt på mentale plan. For hovedparten
af den gruppe, som du samarbejder med, findes der overhovedet
ingen virkelighed. De er allesammen blot skaller af gamle astrale
arbejdere holdt sammen i formaktivitet af de få mennesker, som
de møder på deres vej gennem astralplanet til højere plan. De
bliver også fastholdt af dem på det fysiske plan, der er tiltrukket
af astrale fænomener, og som midlertidigt er bragt ud på et
sidespor af blændværk.
Det astrale plan er ikke den vej, du skal gå, min broder. Jeg
foreslår, at du giver afkald på denne aktivitet og begynder at
fungere som en sjæl. Sjælen identificerer sig i sin sande natur
ikke med fænomener. Den er centret for åndelig kraft, gennem
hvilket Guds planer bliver til. Dine ekskursioner ind i mayas og
illusionernes verden har holdt den discipelgruppe tilbage, som
du arbejder med, og har forsinket deres forenede gruppeaktivitet.
Du har i måneder ikke overholdt de regler, der gælder for
disciple. Det betyder, broder fra gammel tid, at
gruppeintegriteten er blevet krænket, og at gruppen på
indeværende tidspunkt ikke arbejder som en enhed. Før den igen
virker som en helhed, kan vort planlagte arbejde ikke finde sted.
Du står i den vanskelige situation, at du holder dine meddisciple
tilbage fra en specifik opgave, som de er blevet udpeget til at
løse.
Vil du tænke over denne sag og i de kommende måneder
frigøre dig fra denne tilbøjelighed til fænomenale projekter? De
har hyppigt ført dig på afveje i de seneste ti år.
Marts 1939
MIN BRODER:
Hvis du klart kan forstå betydningen af det, som jeg nu søger at
sige til dig, så vil du gøre virkelige fremskridt, men jeg vil
overlade det til dig selv at finde ud af, hvad implikationerne er.
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Du har nået et stadium i din udvikling, hvor du – hvis ikke du
kommer til en mere mental erkendelse – vil krystallisere til en
udpræget astral magiker og standse din egen sande udvikling i
dette liv. Der er tre ting, som jeg i denne forbindelse gerne vil
betone:
1. Du tilbringer størstedelen af dit subjektive liv på det astrale
plan.
2. Du tilstræber – fortrinsvis ubevidst – at arbejde som en astral
magiker, der bruger ord til at bringe liv og form sammen. Du
anvender ikke ORDET.
3. Det arbejde, som du gør, udføres på astrale plan og ikke fra
sjælsplan, således at magtordet, som sjælen ville benytte, er
nedtrappet til de mange, mange ord, som den astrale magiker
finder nødvendige. Din betoning ligger nu på formen og ikke
på åndsaspektet.
Det skyldes to forhold: For det første, at din personlighedsstråle
er syvende stråle, og at du ligeledes har en syvende stråle hjerne.
For det andet, at du bragte denne tilbøjelighed med over fra et
tidligere liv. Din opgave har været at transcendere det hele og at
frigøre dig fra magisk arbejde af enhver art, indtil du er forankret
i sjælens bevidsthed. Men i øjeblikket elsker du disse forhold og
tror, at alt, hvad du kontakter, er virkelighed. Så længe dette er
tilfældet, er din sjæls liv blokeret på de astrale plan.
En anden vanskelighed, som opstår af dette, er den
kendsgerning, at din sjæl som følge af dette astrale dødvande er
fokuseret i det astrale legeme. Den kan ikke komme videre i sit
udtryk, dvs. på det fysiske plan, på grund af det blændværk, som
indhyller dig. Din personlighedsenergi er fokuseret i dit mentale
legeme. Det bringer indflydelsen af den magiske syvende stråle
til at påvirke dit sind, således at du er fanget af blændværk i to
retninger. Det, at din hjerne ligeledes er et udtryk for syvende
stråle kraft letter dette magiske arbejde.
Min broder, så længe du ikke er polariseret i sjælen, leger du
med ilden, og astralplanets magiske arbejde er fyldt med farer
for dig. Selv din intense interesse for frimurernes arbejde er i
dette liv uklogt, for frimurernes arbejde er et magisk arbejde, det
er en genspejling af den indvielsesproces, hvorved åndens og
substansens kraft bringes sammen gennem »sjælens magiske
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arbejde.«
Jeg taler åbenhjertigt til dig, fordi jeg ønsker at se dig frigjort
fra denne tilstand og fra dette dødvande, som du er kommet ind
i. Jeg vil derfor bede dig om – uanset om du accepterer min
fremstilling af situationen eller ej – at du giver ti minutter hver
morgen til at opnå sjælens holdning og høje plan og fra dette
stadium (eller så højt et stadium, som du finder det muligt at opnå
på et givent tidspunkt), at gennemtænke argumenterne for og
imod dit nuværende livs holdning og interesser. Sørg for, mens
du gør dette, at sjæl og hjerne forbindes – noget som kun sjældent
sker for dig. Hvis du kan tænke klart i denne retning, så vil du
hurtigt frigøre dig fra blændværk. Glem ikke, at dit sjette stråle
astrale legeme intensiverer dit problem, for det får dig til at nære
hengivenhed for de overfladiske fænomener, som du betragter
som realiteter …
Min velsignelse hviler på dig. Jeg vil især bede dig om at gøre
fuldmåneperioden hver måned til en tid med sand åndelig
spænding og modtagelighed. Jeg beder dig indtrængende om, at
du prøver at høre og forstå, hvad jeg siger. Jeg har formuleret
dette med et bestemt formål for øje. Du vil kunne opnå meget
gennem denne indsats.
BEMÆRKNING: Tibetaneren erklærede i januar 1938, at »kun
ét forhold forhindrer, at du hurtigt bliver integreret på din sande
plads. Det er din gamle kærlighed til astrale udflugter og til
psykiske fænomener.« Det viste sig at være rigtigt, og denne
discipel er ude på et sidespor og arbejder derfor ikke længere i
Tibetanerens ashram.
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Til R.S.W.
Marts 1936
MIN BRODER:
Dette er min første instruktion og første meddelelse til dig. Den
er udelukkende af forberedende art. Indtil tiden kommer for den
næste instruktion, må denne gruppe af tjenende brødre vente på
en mere fyldestgørende tilkendegivelse af deres individuelle
arbejde – et arbejde, som kun vil blive muligt, hvis gruppen
udviser større integration, og såfremt reaktionerne på
udstrømningen under Wesakfesten har været tilstrækkelige.
Du spørger muligvis dig selv, hvorfor jeg har draget dig ind
i denne gruppes arbejde. Er der noget af større værdi, som du
kan bidrage med? To spørgsmål melder sig i dit sind. Hvad kan
du give gruppen? Hvad har gruppen at give dig? Jeg nævner
dem i rækkefølge efter betydning, for tjeneste må altid komme
først.
Du bringer til denne gruppe et forstående hjerte. Du er en
sund og god psykolog ikke kun på grund af din akademiske
uddannelse, men også på grund af den rige erfaring du har høstet
i andre liv og på grund af en naturlig intuitiv forståelse for
menneskers problemer. Du er en menneskekender, fordi du
elsker mennesker, og fordi du tilstræber at være harmløs.
Hvad vil du modtage, og hvorfor har jeg anbragt dig her? En
af årsagerne, til at du er i denne gruppe, er, at du har brug for at
opnå en større grad af stabilisering, og denne gruppe vil gøre
dette muligt for dig. Dit virke i gruppen vil blive mere synlig,
efterhånden som tiden går. Du har et overaktivt sind og en evne
til at se alle sider af en sag og til at gøre mange ting ganske godt.
Det er både en fare og et aktiv. Du har brug for at fokusere
sindet og det forstående hjerte i én retning nu, og det er hen
imod psykologisk healing. Inden for dette område vil du få
arbejdsopgaver at løse, som vil hjælpe dig frem. På dette
stadium kan jeg begynde at undervise dig; og da kan du begynde
at udføre det livsværk, som virkelig er dit. Vær derfor tålmodig
i et års tid eller deromkring. Du er ung. Senere vil det stå dig
mere klart, på hvilken måde du bedst kan tjene. Jeg kender dit
tjenesteområde, men jeg vil aldrig fortælle dig det. Hver discipel
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må selv frit nå frem til en forståelse af sin skæbnebestemte
tjeneste. Når du i dig selv ved, hvad det er, så vil jeg hjælpe dig
med at give udtryk for din stræben.
Et symbolsk vink vil jeg give dig. Den lille bæks klukkende
strøm hid og did, fra den kommer til syne ved sit udspring og
løber over sten og fjeld, påvirkelig af sol og regn, må give plads
for flodens rolige, dybe løb, der strømmer ud mod havet og
undervejs frugtbargør de områder, gennem hvilke den løber,
hvorved mange menneskelige aktiviteter kan næres.
Jeg vil nu give dig mine specifikke instruktioner for denne
tid. De er i deres art et forberedende arbejde, en indledende
nyorientering, og de vil bane vej for fremtidige aktiviteter.
De nedenstående tanker rummer, hvis de anvendes rigtigt kim
til den fornødne styrke og visdom, som dit liv i det kommende
år vil kræve. De er enkeltheden selv, men alligevel af en dybde,
som vil kræve det alleryderste af din intelligens.
Første måned. . . . . . Intelligensens vej fører til lys.
Anden måned. . . . . Meditationens vej fører til porten.
Tredje måned.. . . . . Nærværelsens vej fører til det allerinderste center.
Fjerde måned.. . . . . Selvfordybelsens vej fører til åbenbaring.
Femte måned. . . . . . Tjenestens vej fører til frigørelse.
Sjette måned. . . . . . Discipelskabets vej fører til mesteren.
Vedholdenhed og aldrig svigtende forståelse er dit bidrag på
nuværende tidspunkt til din gruppe. Lad dig ikke påvirke af
personligheder, men støt dig til din egen individuelt opnåede
visdom. Bevar gruppeintegriteten gennem en definitiv indsats.
Udfør det arbejde, som jeg har anvist dig. Arbejd for bevarelsen
af gruppeintegriteten. Det beder jeg dig om.

Januar 1937
MIN BRODER:
Du vil have bemærket, at dine hovedstråler er de samme som
P.G.C.'s. Hvori består forskellen mellem jer, for forskel er der,
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ikke sandt? Forskellen skyldes udelukkende, at du er i et
feminint legeme og at han er i et maskulint, eller at I er astralt
forskellige. Det skyldes hovedsageligt omgivelser og
orientering. Tænk over det. Du er ved et stadium i din udvikling
og i dit daglige liv (det tror jeg du er klar over), hvor du, når du
er niogfyrre år gammel, kan gøre så hurtigt fremskridt, at hele dit
liv vil blive styret hen imod din valgte og antydede tjeneste.
Hvad er det valg, som du må foretage? Formuler det klart for dig
selv vidende om, hvad det er du forsøger at gøre.
Jeg vil ikke ændre dine sædtanker i de kommende måneder.
Du har langt fra forstået dem helt, har du vel? Jeg vil bede dig
om at du går dem igennem en gang til og at du denne gang
skriver en afhandling om de seks veje til livets center. Skriv et
stykke hver måned, så udførligt som det er dig muligt, for at
hjælpe andre. Giv af det bedste du har at give ved din accept af
denne anviste opgave.
Lad os nu kort se på dine stråler. Din sjælsstråle og din
personlighedsstråle kender du allerede.
Dit mentale legeme er på fjerde stråle, den giver dig din
kærlighed til kunst og videnskab, den er imidlertid også strålen
som bringer – og som skal bringe – konflikt ind i dit liv og i dine
relationer. Denne tanke er meget værdifuld og nyttig for dig, for
det har været konflikterne i dit liv (og ofte, min broder, en kamp
vel udkæmpet og med fremgangsrigt resultat), som kan gøre dig
til en stærk støtte i mørket for andre. Glem ikke det. Kæmp
videre og husk på, at du ikke rejser alene.
Dit astrale legeme er på anden stråle og denne kendsgerning
letter din sjæls arbejde meget og vil forklare den evne, som du
vil opdage i dig selv – at kunne være en formidler af lys og
kærlighed til andre. Det er denne samordning mellem din sjæl og
dit astrale legeme, der giver dig en intuitiv indsigt, du kan drage
nytte af, hvis du forbliver ydmyg og fortsætter med at være
kærlig.
Dit fysiske legeme er på syvende stråle, og det forklarer din
interesse for musik, ritual og psykoanalyse. Målet for disse tre
udtryksmuligheder er harmonisk at forene sjælen og formen og
relatere dem til hinanden. Det er den vigtigste opgave for
syvende stråle på det syvende eller fysiske plan. Jeg ved, at det
vil interessere dig. Dine stråler er:
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1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . Syvende stråle for ceremoniel orden.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . Syvende stråle for ceremoniel orden.

November 1937
MIN BRODER:
De sidste seks måneder har været måneder med disciplin for dig.
Du har begået to alvorlige fejltagelser i denne periode og opnået
tre virkelige succeser i relation til dit livs aktiviteter – ydre såvel
som indre. Vil du foretage et studium af disse, og først og
fremmest erkende, hvilke de er, og dernæst lære af dem? Se livet
i øjnene, min broder, og vær rede til at erkende og indrømme
fejl. Vær imidlertid ligeledes rede til at opfatte, hvor succes har
kronet din indsats og herliggjort din vej. Lær også at se efter fejl,
hvor den ydre verden kun kan se succes eller en eller anden form
for fuldbyrdelse.
Din sans for værdier er sund, men må flyttes til en højere
drejning af spiralen. Dine evner til forståelse og psykologisk
intuition er særdeles gode, men må anvendes mere. Kravet fra dit
personlighedsliv, som måske bringer dig personlighedens
tilfredsstillelse, må nyorienteres til dit nuværende livs krav og til
tidens pres. Du har meget at give, min broder, og jeg vil
indtrængende bede dig om at give det. Jeg vil dog lige så stærkt
påpege ikke at være for meget opmærksom på, hvor meget du
giver.
Der er på dette tidspunkt noget i retning af en afbrydelse i
udstrømningen af liv og kærlighed fra din anden stråle sjæl. Kan
du finde frem til, hvad det skyldes, min broder, og i løbet af de
kommende måneder ændre og forny denne tilstand? Blandt
medlemmerne af denne discipelgruppe er der otte anden stråle
sjæle. Hvorfor er det således? Det er fordi healingsstrålen over
alle er anden stråle. Der er to vigtige healingsstråler blandt de
syv, det er anden og syvende stråle. Succesen med al
healingsaktivitet afhænger af gruppemedlemmernes evne til at
arbejde efter sjælens ønske og under dens indflydelse.
Det vil være indlysende for dig, hvorfor det har taget så lang
tid at få denne discipelgruppe rede til aktiv healingstjeneste. Det
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var nødvendigt for mig at hjælpe jer alle til at opnå et mere
fuldstændigt udtryk for sjælens kraft formidlet gennem jeres
personligheder. Du har kun beredt få vanskeligheder i den
forbindelse, din sjæl stiger let ned (hvis jeg må udtrykke det
sådan) via dit fjerde stråle sind og dit anden stråle astrallegeme.
Hvis du vil studere dine stråler, min broder, så vil du
bemærke, at du er enestående udrustet til at helbrede eller heale,
for du har to strømme af anden stråle energi, der flyder gennem
dig, samt to strømme af syvende stråle energi. Det giver evne til
healing. Det vil vise sig under det aktive arbejde, at nogle af jer
vil være disponeret for mental healing; at andre vil fungere
lettere i området for astral eller psykisk healing; og andre igen
vil arbejde med fysisk healing. Det betyder, at denne gruppe
skulle kunne blive i stand til at arbejde med hele mennesket eller
med grupper, som en helhed. Jeg vil bede jer alle om nøje at
tænke over dette udsagn og se det brede tjenesteområde, som
åbner sig. Jeg vil bede jer om at erkende jeres styrke inden for
healing og nøje at vie jer til dette og se til, at jeres gruppesjæls
stråle styrer og dominerer personligheden. Det vil gøre jer
uselviske i alt, hvad I forsøger at gøre, og vil beskytte jer mod
upassende interesse for opgavens art, status og vellykkede
resultater.
Jeg vil bede dig om i de kommende måneder at stabilisere dig
selv i centret af dit væsen for at opnå let kontakt med sjælen og
nøje at bygge antahkaranaen fra hjertet via hovedet til sjælen.
Jeg vil bede dig om at yde al mulig psykologisk hjælp, når du
anmodes om det gennem de kanaler, som på det tidspunkt helt
sikkert er åbne for dig. Jeg vil anmode dig om at give
fuldmånetilnærmelsen en større intensitet, som skulle kunne føre
dig frem til et højt stadium af gruppefusion. Jeg har bedt flere af
jer om at tage mange dage til forberedelsen både før og efter
fuldmåneperioden på fem dage. For dig vil jeg foreslå en anden
fremgangsmåde.
Af dig ønsker jeg intensitet, dynamisk målrettethed og
fokuseret opmærksomhed. Jeg vil derfor foreslå, at du (på grund
af den anspændelse og belastning, som mit forslag kan
fremkalde i dine legemer) i kun én dag forud for fuldmånen, på
selve fuldmånedagen samt dagen efter fuldmånen fokuserer på
fuldmånetilnærmelsen. Jeg vil bede dig om at se efter og
forvente visse reaktioner – fænomenale og psykologiske. Disse
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kan optræde øjeblikkeligt, eller de kan trænge ind i din
bevidsthed i løbet af den uge, som følger efter fuldmånen. Her
hentyder jeg ikke til lavere psykiske fænomener, men til visse
åndelige hændelser og intuitive indtryk fra sjælen, som til tider
kan forekomme, når spændingspunktet er tilstrækkeligt højt. Se
efter disse oplevelser – intuitive, telepatiske og åndelige – og før
dem ind i din åndelige dagbog, hvor du søger at fortolke dem
korrekt.
Jeg giver dig intet specielt arbejde ud over det, som jeg beder
alle gruppemedlemmer om. Hos dig beder jeg om en
intensivering, og det vil muliggøre en større brugbarhed i
gruppen.
August 1938
BRODER FRA GAMMEL TID:
Det er kun lidt, som jeg har at sige til dig eller nogen anden i
gruppen på dette tidspunkt. De sidste gruppeinstruktioner, som
blev givet, var lange og udførlige og vil kræve nye studier og
overvejelser. Jeg beder dig være opmærksom på det, som jeg
skrev sidst. Det nye gruppearbejde vil optage al din tid. Der er
meget i det, som jeg foreslår, der vil kræve et fuldtidsstudium.
Der er en ny meditation, som skal forstås, mestres og udøves; og
der er specifikt healingsarbejde, der skal udføres. Du mediterer
ligeledes på ændringer i dit liv. Disse ændringer er af en
akademisk art og ikke udelukkende personlige, og dit motiv er
sundt. Jeg vil gerne kort berøre dem. Når jeg gør det, vil jeg på
samme tid bede dig om at huske på, at jeg kun kommer med
forslag.
Du er af naturen en god psykolog og har en intuitiv forståelse
af mennesker. Husk det, uden at overvurdere dig selv, og drag
omsorg for, at den akademiske intellektuelle tilnærmelse til
menneskeheden, som kaldes for moderne psykologi, ikke sløver
den klare ophøjede forståelse, den spontane ikke-ræsonnerende
opfattelse, som du i dag besidder. Husk altid på det, idet jeg på
en måde frygter den akademiske påvirkning for dit
vedkommende. Du har på mange måder slet ikke brug for den.
Husk også på, at sensitiv, som du er (og det er dit væsentlige
bidrag til det arbejde, som vi søger at udføre), vil du kunne
reagere overdrevent på den gruppepåvirkning, som du vil blive
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udsat for, når du modtager den akademiske undervisning. Hvis
det sker, så vil den gruppe, som du tilhører – gruppen af nye
psykologer på den indre side – måske blive skubbet tilbage i
baggrunden af din bevidsthed. Da vil du ikke være til nogen
nytte i ordets virkelige og sande betydning. Misforstå mig ikke,
min broder. Jeg søger ikke at holde dig tilbage fra din søgen
efter akademisk viden. Et vist mål af dette er klogt og tiltrængt.
Du har imidlertid en tendens til at glemme, at der kan vindes
meget ved eftertænksom læsning og ved at studere resultater fra
visse omhyggeligt valgte psykologer, hvis viden og forståelse af
det menneskelige grundlag er forud for størstedelen af deres
ligesindedes.
En ting vil jeg bede dig om: Brug som grundlag for alt dit
arbejde det, som jeg har skrevet om de syv stråler og accepter
denne lære, som en bevist hypotese. Lad dig ikke afskrække af
denne accept af nogen akademisk formulering. Du tilhører den
nye skole, som er betroet den opgave at fremføre den nye
esoteriske psykologi grundlagt på de fem stråler, der
manifesterer sig gennem ethvert menneskeligt væsen – sjælens
stråle, personlighedens stråle og strålerne for personlighedens tre
legemer. Det er alt sammen energi og kraft, og det tænker den
nutidige psykolog ikke på. Hvis du accepterer og lægger dig fast
på denne okkulte hypotese, som din grundlæggende
forudsætning, og anvender alt, hvad du måtte lære på den
okkulte og åndelige læres prøvesten, så vil du opnå meget. Men,
min broder, lad først to ting finde sted: Studiet af strålerne og for
det andet deres anvendelse i det menneskelige liv. Derpå vil
følge praktisering og aktivt arbejde med enkeltpersoner. Du vil
lære meget mere gennem personlige kontakter end fra
forelæsninger og bøger, selvom de også har deres plads.
Dit arbejde må i resten af livet baseres på det rette perspektiv
(fri for falske værdier) og en organiseret aktiv tjeneste. Disciplin
for dit eget vedkommende (og det bryder du dig ikke om) og
tjeneste for dine medmennesker vil frigøre megen viden, som du
opnåede i tidligere liv, og som følge deraf er der meget, du kan
gøre. Den eneste lære, som du har brug for fra ortodokse
akademiske psykologer, er en forståelse af de forskellige skolers
art (hvor hver enkelt af dem understreger en eller anden
sandhed) i deres grundlæggende præmisser og modeller for
psykologi.
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Må jeg bede dig om at huske på, at du ikke behøver at
identificere dig med en bestemt skole. De giver alle udtryk for
det menneskelige sinds forsøg på subjektivt og objektivt at forstå
karakteren af og formålet med menneskets evolution. De er
allesammen delvist rigtige i deres konklusioner og for en stor del
forkerte. De er alle kun forberedende til den nye og kommende
skole for psykologi, som vil kendetegne den nye tidsalder. Du
kan gøre meget, hvis du vil, for at åbenbare denne nye skole for
andre.
BEMÆRKNING: Denne discipel arbejder stadig i ashramen.
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Til E.E.S.
Marts 1938
MIN BRODER:
Du er blevet bedt om at træde ind i denne gruppe, som er
sammensat af visse af mine udvalgte elever. Der er tre årsager
til, at du er blevet bedt om at være med, og da jeg kender dit
spørgende og forstandige sind, følte jeg, at jeg bedst kunne opnå
forbindelse med dig ved at fortælle dig, hvad disse tre årsager er:
1. Der er en plads fri blandt mine disciple. Denne plads må
udfyldes (for ikke at miste tid) af en, hvis interesse i healing
er blevet bevist, og som har haft nogen erfaring med
healingsarbejde. Det må også være en, som igennem nogle år
er blevet skolet i de rette arbejdsmetoder.
2. Du har en klar karmisk relation til to medlemmer i min
gruppe og, det er unødvendigt at sige, så har du en
forbindelse med mig, din tibetanske lærer og ven.
3. Du er fri for to svagheder, som stærkt har præget
medlemmerne i nogle af mine grupper; en tilbøjelighed til
kritik og til at diskutere hinanden og ligeledes har du ingen
særlig sympati for nære personlige kontakter. Denne form for
stillingtagen interesserer dig ikke, og du kan derfor være til
virkelig nytte for gruppen, som en stabiliserende kraft.
I betragtning af disse kendsgerninger, som jeg vil bede dig om
at tænke over, og i betragtning af de eksisterende relationer
byder jeg dig velkommen i denne gruppe for særlig skoling med
henblik på speciel tjeneste.
Det er ingen let sag at indføre sin vibration i en gruppe eller
at begynde at arbejde i en gruppe, som har fungeret i adskillige
år, og som har etableret sin egen rytme. Især denne gruppe er
vanskelig. Nogle grupper udfører et arbejde, som automatisk
begrænser deres opmærksomhed til mentale plan. Andre grupper
er blevet valgt som følge af deres evne til at arbejde på astrale
plan. Opgaven for denne specielle gruppe er at arbejde med kraft
på det fysiske plan. Deraf kommer de klare tendenser til det
personlige og ønsker om ydre kontakt, som adskillige
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gruppemedlemmer så stærkt har tilkendegivet. Jeg ønsker, at du
husker på det og bevarer en stærk agtpågivenhed over for dig
selv samt hjælpsomhed over for andre. Jeg vil derfor bede dig
om, hvis du vil, at bruge denne sommer til et grundigt og seriøst
studium af alle de instruktioner, som gruppen har modtaget,
således at du – gennem en selvpålagt fremskyndende proces –
kan begynde på samme grundlag.
Jeg giver dig intet fast meditationsarbejde før min næste
meddelelse. Denne instruktion vil give dig mere end tilstrækkeligt
at meditere over, og jeg vil ikke bede dig om andet end at læse og
gennemtænke det og assimilere så meget, som du kan.
For at bringe dig »på lige fod« med de andre
gruppemedlemmer vil jeg også gerne nævne, ikke blot din
personligheds og sjælsstråle (for det gør jeg altid med hver ny
discipel), men også nævne strålerne for dine
personlighedslegemer.
Din sjælsstråle er syvende stråle, og den vil sætte dig i stand
til at arbejde let i den ny verden, som nu hurtigt kommer i
manifestation. Den vil også hjælpe dig med at frembringe orden
og rytme i dine omgivelser. I disse dage med uro og
vanskeligheder er ethvert rytmisk center værdifuldt for os.
Din personligheds stråle er sjette stråle. Den giver dig kraft
på astralplanet, og som konsekvens heraf giver det dig et
magtfuldt og sensitivt astrallegeme med alt, hvad det kan
indebære af sejre og nederlag.
At din sjæls og personligheds stråler ligger side om side er et
aktiv og ingen hindring. Det fører til hurtige resultater på det
fysiske plan, når begge energityper anvendes samtidigt. Tænk
over det.
Dit mentale legeme er definitivt på fjerde stråle, og det er
gennem fjerde stråle for harmoni gennem konflikt, at du kan
etablere en hurtig kontakt med dine brødre. Den står for
forståelse, intelligent anvendt og fremkalder skønhed gennem
den etablerede kontakt. Det er den kvalitet, som giver dig en
naturlig sans for farver, proportioner og harmoni i dine
velordnede omgivelser. Til tider fremkalder den også en
voldsom reaktion over for det, som synes ukorrekt,
disharmonisk, falsk og upassende.
Dit astrale legeme er på sjette stråle, så det vil stå dig klart, at
gennem dette legeme vil din personlighed finde den mindste
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modstand. Heraf følger også behovet for nøje agtpågivenhed.
Det tror jeg, at du ved, og det er ikke nødvendigt at uddybe dette
emne yderligere.
Du har et første stråle fysisk legeme. Det er det eneste legeme
eller udtryk for energi, der er på en af hovedstrålerne.
Forunderligt nok antyder dette faktum for os, som overvåger fra
den indre side, at din monadiske stråle er første stråle, og at det
senere, i dit næste liv, vil blive nødvendigt at overføre centret for
din egoiske eller sjælens opmærksomhed til anden stråle. Denne
ændring i betoning er hovedformålet med denne nuværende
inkarnation, og deraf kommer din sjette stråle personlighed og
astrale legeme. Denne hengivne idealistiske målrettethed er en
hjælp for dig i din sjæls aktiviteter. Jeg ved, at det vil give dig
stof til mange tanker og anspore dig til fornyet indsats i dit liv.
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . Syvende stråle for ceremoniel orden.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . Første stråle for vilje eller magt.

De egenskaber, som du bør udvikle er vedholdenhed, en mere
omfattende bevidsthedsopfattelse, og styrke, kærligt anvendt.
Marts 1939
MIN BRODER:
Denne instruktion er nødvendigvis kort. Du har modtaget to fra
mig i løbet af de sidste tolv måneder, og disse to sammen med
denne korte hilsen til opmuntring og glæde må studeres og
assimileres. De vil derved udgøre en del af dit sinds viden og af
din sjæls udtryk.
Jeg vil sige dig, at det er særdeles ønskeligt, at du passer på
dit fysiske helbred i endnu atten måneder. Den anspændelse, der
er forbundet med dine indre kontakter og dit åndelige arbejde,
tærer altid på det fysiske legeme, og det må gives tid til
tilpasning og assimilering. Det tror jeg, at du fuldt ud forstår og
accepterer.
Fortsæt med det arbejde, som vi har talt om, og som jeg har
anvist og godkendt – både gruppearbejdet og det, som jeg har
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godkendt individuelt. Forsøg med det, som er blevet foreslået,
og som jeg ikke omtaler, da det helt og holdent er en sag mellem
dig og mig. Giv udtryk for de tanker, som jeg gav i min første
instruktion til dig.
Det er alt, min broder.
Januar 1940
MIN BRODER:
De kommende tre år vil blive år, hvor du omhyggeligt må
bekæmpe blændværk og rense din aura, som forberedelse til
udvidet tjeneste. Du må søge at gå sikkert i lyset af formidlerens
vej. Den kan ikke betrædes før den mystiske visions blændværk
er opløst, og selve visionen er blevet tabt af syne i fuldbyrdelse
og identifikation. Du vil bemærke, hvor hyppigt jeg anvender
ordet identifikation i mine forskellige instruktioner. Grunden
hertil er, at det rummer det mål, der vises alle de disciple, som
skoles til visse større bevidsthedsudvidelser. Jeg ønsker din
hjælp, og det ved du. Klarhed i definition frigør fra vision, og
klarhed i ord og sprog er et symbol på denne frigørelse (fra
vision) til identifikation. Tænk over det. Det er denne klarhed,
der resulterer i okkult vished og ikke i mystisk tro, som jeg
ønsker for dig, og deraf kommer min hentydning til visionens
blændværk. Den (visionen) fremkalder sin egen aura og sin egen
atmosfære, og disciplen må trænge igennem den til
virkeligheden. Jeg har her i det ovenstående omhyggeligt
formulerede afsnit givet dig tilstrækkeligt til at beskæftige dig
frem til maj.
Jeg vil også fortælle dig, at stimulering af solar plexus og af
hjertecentret (som vil blive det uundgåelige resultat af den
meditation, som jeg har anvist) vil give dig en evne til at stille
ind på »tingene, som de er«, i verden i dag – de uønskede
aspekter og tragedierne, via solar plexus, og de menneskelige
reaktioner og de gode hensigter, som formidles gennem hjertet.
Vær beredt til dette gennem det oplyste sinds aktivitet, en
intelligent forståelse af sande værdier og en dyb og ægte
kærlighed til dine medmennesker, som vil gøre det muligt for
dig at ofre for helhedens bedste. Søg at se menneskeheden
befriet, fri og i stand til at leve deres daglige liv i kærlighedens
lys, og gør din del for at iværksætte det på alle de plan, hvor du
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bevidst kan virke.
Når du mediterer i de kommende måneder, så kan megen
viden opnås, og mange tilpasninger må foretages. I
gruppestimulering må du se efter fusion og ekspansion, der fører
til voksende identifikation. Det vil forandre dig fra en sikkert
anbragt tjener og arbejder til én, som er villig til at løbe en risiko
for menneskehedens sag, fordi han elsker sine medmennesker.
Vær kærlig over for hinanden. Tænk klart, fri for virkning af
forudindtaget mening og propaganda. Tjen med alle de
ressourcer du har i dig i disse dage med verdens kval, og husk
på, at hvis du ikke lider med dine brødre over hele verden, som
er midt i kamp og kaos (jeg mener en deltagende lidelse og ikke
en kamp for at forstå og at være sympatisk indstillet, således
som verden for øjeblikket er indstillet over for Finland), så går
du glip af en af de største åbenbarende kræfter til alle tider.
Min velsignelse hviler på dig som altid og til alle tider.
BEMÆRKNING: Denne discipel stod Tibetaneren ganske
særligt nær, og en ganske speciel opgave var blevet planlagt for
ham, men forbigående hensyn og indflydelsen fra en anden
person vildledte hans opmærksomhed, og for øjeblikket arbejder
han ikke i ashramen.
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Til R.R.R.
Januar 1936
MIN BRODER FRA GAMMEL TID:
Du har håndteret livet med mod, inspiration og temperament. Er
det ikke sandt? Hvis du i fremtiden vil stræbe efter at udelade
den sidstnævnte kvalitet, så vil dit liv i tjeneste foregå i større
frihed og med færre hindringer og vanskeligheder og dermed
med mindre tabt tid. Jeg er klar over, at der har været
tidspunkter, hvor temperamentet har været en stor lettelse. Du
har nu nået stadiet for den forpligtede arbejder og sannyasinen,
og du har bevist dit værd i problemernes ild. Meget uden værdi
er blevet brændt bort. Dit mod har båret dig igennem, og din
sjæls inspiration (som du stadig med så stor lethed kan opnå) har
holdt dig på ret kurs og mildnet din personlighed. Sørg for, af
hensyn til den tjeneste, som du kan yde, at du til disse to fine
evner føjer evnen til indre ro, for det er, hvad du behøver.
Studer disse dit livs grundtoner. De bør og kan blive dine
fremherskende karakteregenskaber og det, som du kan blive
kendt for, før din tjenesteperiode afsluttes.
Der er kun lidt, jeg kan fortælle dig, som du ikke allerede ved,
for så vidt det angår opbygning af karakter. Der er ikke meget
nyt og overraskende, jeg kan fortælle en, der er så erfaren på
vejen. Teoretisk ved du umådeligt meget. Du mangler stadig at
føre teorien ud i en mere fyldestgørende praksis, men det
arbejder du allerede på. Hvad kan jeg derfor sige eller gøre,
andet end at stå ved din side, lejlighedsvis give dig nogle ord
med på vejen, til tider glæde mig sammen med dig og hurtigt få
travlt med alle mine pligter, når dit temperament har et af sine
udbrud! Det ønsker jeg ikke at overvære, så jeg vender rent
symbolsk ryggen til imens. Er det ikke, hvad du foretrækker,
min broder?
Dit bidrag til mine disciples arbejde er reflekterende
eftertanke og nedskrivning af det, som vil være til konstruktiv
hjælp, for det gør du godt. Vær tålmodig, når du iagttager dette
gruppearbejdes udvikling, for du ser endnu ikke den virkelige
hensigt eller den kommende integration eller grupperelation.
Der er to mennesker, min broder, hvis indflydelse er
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destruktiv, og som ofte har såret dig meget (jeg taler ikke om din
følelse). Inden din indre relation til dem er udviklet til
fuldstændig, men kærlig ubundethed, vil de være i stand til at
hindre din udvikling. Jeg vil ikke sige mere, undtagen, at dette
sårer dig, selvom du ikke måtte erkende det, men du bliver kun
såret, fordi du i dine tanker ikke selv viser dem nogen kærlighed.
Kærlig ubundethed er den metode, som burde beherske din
tilnærmelse til størstedelen af de mennesker, du opnår kontakt
med. Du fremkalder endnu en for voldsom reaktion i andre. Det
skyldes forkert håndtering af den kraft, som gennemstrømmer
dig. Få denne sag bragt i orden. Dit nuværende tjenesteområde
vil udgøre et udmærket lærested med hensyn til denne sag. Jeg
og dine gruppebrødre på den indre side søger din hjælp i tjeneste
for verden. Må jeg sige til din opmuntring, at du har gjort en god
begyndelse.
Jeg vil foreslå, at du til dine sædvanlige dagbogsnotater føjer
en registrering af ideer. Du vil finde det frugtbart og
konstruktivt. Skriv hver sjette måned en liste over dine ideer, så
du kan dele dem med dine gruppebrødre. Læg hertil alle tanker,
som du måtte gøre dig vedrørende deres berigelse og
materialisering. Det er én måde, hvorved nye ideer vil blive taget
op og udbredt. Nogen må tage dem i deres tanker, nogen må tale
om dem, og endelig må nogen respondere på dem.
Følg meditationsskitsen indtil april måned eller indtil ny
meddelelse bliver givet:
1. Efter en kort åndedrætsøvelse, opnå samordning og
selvforglemmelse.
2. Intoner OM hørligt.
3. Fremsig den følgende invokation:
»Må de hellige, hvis elever vi stræber efter at blive,
styrke os således, at vi må give os selv uden
forbehold, idet vi intet søger, om intet beder, intet
håber for det separate selv. Må vi være tilfredse med
at være i lyset eller i mørket, at være aktive eller
passive, at arbejde eller at vente, at tale eller at være
tavse, at tage mod ros eller dadel, at føle sorg eller
glæde, – vort eneste ønske er at være, hvad de har
brug for, som redskaber for deres vældige værk, og
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at udfylde en hvilken som helst ledig post i deres
husholdning.«
4. Mediter derefter 15 minutter over de følgende sædtanker:
Første måned.. . . . . Fredfyldt ro – »Det sted, hvor der
findes hvile eller indre ro er på
bjergets top, hvor jeg står ubundet.
Gennemstrømmet er jeg af Guds liv
og kærlighed. Denne kærlighed
s en d er j e g t i l a l l e mi n e
medmennesker.«
Anden måned. . . . . »Indre ro har sit centrum i aktivitet.«
Tredje måned. . . . . Lutring – »Guds ild, elektrisk og
dynamisk, brænder alt overflødigt
bort. De lader kun det mest ædle
uberørt.«
Fjerde måned. . . . . »Den brændende ild flammer op i
alle tre verdener og alle tre legemer
går ind i ilden. Kun det
guddommelige står tilbage.«
Femte måned.. . . . . Udstråling – »Guds ro ligger til
grund for alt liv. Guds ild flammer
op. Mennesker varmer sig ved min
ild. Den guddommelige udstråling
skinner gennem mig.«
Sjette måned. . . . . . »Må jeg blive tabt af syne og kun
udstråling og indre ro nå ud til
mennesker.«
5. Hold til stadighed sindet i lyset og bring dine planer og
tjeneste ind i nærværelsen.
April 1937
MIN BRODER:
Du står i dag ved et kritisk stadium i dit indre liv og på tærsklen
til en stor mulighed. Det fremskridt, som kan opnås i de næste to
år, vil afhænge af, om du træder ind i et liv af omfattende
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brugbarhed, eller om du helt enkelt fortsætter fremad, som du
gør nu, og venter til et andet liv med at lære den lektie, som du
kan lære nu.
Du befinder dig i en position, der giver dig rige muligheder
for tjeneste. Din mulighed for reelt at påvirke bevidstheden hos
dem, der omgiver dig, er langt over gennemsnittet. Verdens
behov i dag har aldrig været større, ej heller har det ansvar, der
hviler på dem, der går discipelskabets vej været så dybt, reelt og
tyngende. Vi har brug for alle dem, der arbejder på denne vej, og
som stræber mod frigørelse. Vi har brug for dem, der søger tæt
kontakt med deres sjæle og med os, der søger at vejlede
menneskeheden i dag. Vi har brug for viede og uselviske
medarbejdere som aldrig før i menneskehedens historie. Du
befinder dig nu i en nøgleposition, hvor du møder mennesker fra
alle nationer, her har du mulighed for at opildne andre liv, at
overgive livets fakkel til andre og at sende mennesker ud som
lysbærere til deres egne lande, hvor indflydelsessfæren kan være
stor. Tjenestens udstrækning beror på din villighed til at foretage
visse ændringer og tilpasninger i dit indre og til at nyorientere
dig selv. Disse ændringer er enkle, men af en så vidtrækkende
karakter og så drastiske i deres omfang, at jeg spørger mig selv,
om du er tilstrækkeligt bevidst om verdens nød til at ville ofre
din magtfulde personlighed – oprigtigt og i kærlig villighed – til
at afhjælpe denne nød. Er du parat til det?
Vi lever i en tid, hvor den enkelte enten betyder meget lidt og
ganske enkelt er en ubetydelig del af helheden under verdens
nuværende belastning og uro, eller han kan betyde meget for
mange.
For øjeblikket betyder du meget lidt, når det stilles op mod
verdens nød, men du kunne betyde meget. Du har meget ringe
indflydelse på den offentlige bevidsthed på trods af dine
muligheder og din naturlige udrustning. Men du kunne være en
af de mest værdifulde verdensdisciple inden for dit specielle
område og tjenestesfære, hvis du ville.
Alt i dig er imidlertid kortsluttet, og dit lys og udstråling
kommer derfor fra personligheden og ikke fra sjælen. Din evne
til at opildne andre og til at drive dem fremad er virkningsløs.
Sandheden i dette er mig ganske klar hele tiden, og hvis du vil
tænke over, hvad der menes med mine ord, vil du også se, at de
er berettigede. Det handler om dig selv som den tjenende, om
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dig selv som den, der håndterer situationer og tager dig af
mennesker, om dig selv som det dramatiske centrum for alt,
hvad der sker omkring dig, om dig selv som den, der taler og
underviser og skriver, om dig selv som den, der længes og
kæmper og pines og bliver misforstået, og står over for konstant
krise (uden betydning overhovedet i den større sammenhæng),
det er dit sinds hovedbeskæftigelse. Du er den, der er lykkelig
eller ulykkelig, som er bekymret eller ikke bekymret, som
handler klogt eller giver forfærdende drastiske lektioner – alt er
kortsluttet og holdes tilbage af dit lille selv, og derfor er der intet
klart udstrålende lys, det er svækket af jeg'ets skyer, det lille
selv, og hæmmet af personlighedens betragtninger.
Lyder jeg barsk, min broder? Det føler jeg ikke. Det, som jeg
forsøger at sige, er baseret på en viden om dig som sjæl, og en
anerkendelse af, hvad du – som en sjæl – kunne gøre. Du er
begavet, klog og stærk, men alt dette er til ingen nytte, fordi du
ikke vil forlade det billede, du har af dig selv som midtpunkt og
træde ned fra den scene, hvor du spiller hovedrollen og ganske
enkelt blive en selvforglemmende kanal for kærlighed og lys.
Det er du ikke nu. Du kæmper så voldsomt for at blive en sådan
kanal, men du er så optaget af din egen kamp og så opmærksom
på, at du kæmper, at den virkelighed, som du kæmper for ofte
bliver glemt. Den er tabt af syne i det dramatiske billede, du har
af dig selv, som en plaget discipel med usædvanlige
vanskeligheder i livet.
Men dine vanskeligheder og problemer er ikke usædvanlige,
min broder. Der er intet dramatisk over dine erfaringer, og de er
langt mindre anstrengende og vanskelige end mange andres
erfaringer. Det er mit budskab til dig. Dit liv er frigivet til
tjeneste, du er fri til at tjene, og muligheden for at tjene er givet
dig. Du er begavet med sind, hjerne og hjerte over det
gennemsnitlige – forbundet med din personlighed ganske vist,
men de kan dér frigøres og anvendes. De kan anvendes til at give
dig megen indflydelse og styrke til at løfte andre. Dine fysiske
svagheder er uden betydning, for de har reelt ikke basis i det
fysiske. De er relaterede til den emotionelle natur og er udtryk
for de indre storme, som du til stadighed lever i. Når du først én
gang har besluttet dig for at decentralisere dig selv og at holde
op med at forgifte dit legeme med den astrale aktivitet, som til
stadighed indhyller dig, så vil dine fysiske vanskeligheder
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efterhånden forsvinde.
Du har en ordets gave både i tale og skrift, som er sjælden og
værdifuld, og du har en oprigtig hensigt, som jeg beundrer, og
som jeg på nuværende tidspunkt forlader mig på. Den bliver
imidlertid desværre for det meste brugt til at skildre dig selv for
de mennesker, som er omkring dig. Du er emnet for alt, hvad du
taler om. Har du erkendt det, min broder? Jeg tror det ikke.
Vi har brug for dig i vort arbejde. Du indtager, som jeg
allerede har udtalt, en ansvarsfuld stilling. Det sted, hvor du
befinder dig, er for dig stedet for åbenbaring og oplysning. Det
er også det sted, hvor du bedst kan yde tjeneste for øjeblikket.
Dit problem er slet ikke subtilt eller skjult. Det gør det derfor
lettere at forstå, at løse og at forholde sig til. Det er ganske
enkelt problemet med selvforglemmelse. Når du har tvunget dig
selv ud af billedets midtpunkt og har lært at være tavs med
hensyn til dig selv, og hvad du tænker og føler og gør, min
broder, så vil rigdommen, af hvad du har at give, være så stor, at
dit tjenesteområde og din evne til at samarbejde med Hierarkiet
vil blive stærkt udvidet. Der er brug for dig. Der er brug for dig
der, hvor du er. Vil du foretage de nødvendige tilpasninger i
samarbejde med mig i det, som jeg søger at gøre for at
frembringe din frigørelse?
Dette problem må håndteres gennem meditation og gennem
stadig daglig iagttagelse. Det må løses gennem de rette tanker.
Det første, der skal gøres, er, at du må opdage dig selv og
erkende det indtryk, du gør på mennesker. Du må afgøre, om
min fremstilling er korrekt, og om det er sandt, hvad jeg har
skrevet. Derved kan du blive hjulpet til at gå ind i en
opdagelsesrejse med hensyn til dig selv, som (hvis du behandler
den med humor, ubundethed og oprigtighed) vil ende med at
gøre det muligt for dig, at gå ind i et tættere forhold til Hierarkiet
og ind i en højere tilstand på discipelskabets vej. Jeg nævner
ikke dette for på nogen måde at udlove en belønning, men for at
antyde en mulighed, som i allerhøjeste grad vil berige din
tjeneste.
Din meditation kan i de næste tre måneder følge den retning,
der er antydet nedenfor. I disse måneder kan du følge dette
forslag og derpå genoptage din meditation i de resterende tre
måneder, som den sidst blev skitseret af mig.
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MEDITATIONSOMRIDS
1. Sid bekvemt, opnå samordning og kontrol. Dette behøver jeg
ikke at uddybe. Du ved.
2. Intoner OM som sjælen, der ånder det ud i velsignelse af
personligheden.
3. Intoner OM som personligheden, der responderer på sjælen.
4. Intoner OM som syntesen af personlighed og sjæl.
5. Tag dernæst, i en afspændt tilstand, hver af de syv ugedage
følgende spørgsmål op:
Søndag. . . . . Arbejdede jeg i går som en sjæl i tjene-ste,
eller som en personlighed? Var min interesse rettet mod mig
selv, som tjener? Eller var jeg optaget af behovet hos dem, jeg
tjente?
Mandag. . . . . Da jeg hjalp andre eller talte med nogen
(i går under tjeneste), talte jeg da om mig
selv?
Tirsdag. . . . . Hvad kredsede mine tanker generelt om i
løbet af dagen – det arbejde, som jeg skulle
udføre, andre mennesker eller mig selv?
Onsdag. . . . . Hvad var midtpunktet for mit liv i går –
sjælen, hvis natur er upersonlig kærlighed,
eller personligheden, hvis natur (på mit
stadium i udviklingen) er den »ene i
centrum,« det dramatiske selv, der til
stadighed udtrykker den lavere natur?
Torsdag. . . . . Hvor ofte omtalte jeg mig selv i går, enten i selvmedlidenhed eller som et
eksempel eller for at fremkalde interesse?
Fredag. . . . . . Hvad var min hovedbeskæftigelse i går?
Var jeg lykkelig? Hvorfor? Var jeg
ulykkelig? Hvorfor? Var jeg dramatisk?
Hvorfor?
Lørdag.. . . . . Hvilken virkning havde jeg på mennesker? Hvorfor havde jeg det? Talte jeg om
mig selv til dem?
6. Fremsig dernæst de følgende bekræftelser ydmygt,
taknemmeligt og lykkeligt:
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a. Jeg trænger frem mod et mål af mere omfattende tjeneste.
Jeg er sjælen, hvis natur er lys og kærlighed og
uselviskhed.
b. Jeg orienterer mit sind mod lyset, og i det lys ser jeg
sjælen. Jeg er planen og er ét med alt som lever.
c. Jeg renser mit astrale liv og ved, at jeg selv ikke er andet
end en kanal for Guds kærlighed. I dette lavere selvs
magtfulde legeme kan intet bestå, som blokerer for Guds
udstrømmende kærlighed til alle, jeg møder.
d. Jeg står ophøjet i guddommelig kærlighed og styrke. Jeg
manifesterer en Guds søn. Således kan jeg frelse dem, der
lider på livets vej, og derved opløfte de små.
Kan du tilpasse dig til dette antydede behov, min broder? Er din
kærlighed til arbejdet og dine gruppebrødre tilstrækkelig til at
sætte dig i stand til at stå ansigt til ansigt med dit problem? Jeg
tror det er tilfældet, og du ved og må erkende, at i kærlighed står
jeg ved din side og vil ikke svigte dig, hvis du har brug for mig,
og hvis du kalder. Mere kan jeg ikke sige.
Oktober 1937
MIN BRODER:
Jeg spørger mig, om du nogensinde virkelig har forstået, at den
sans for at bringe dig i centrum på dit livs scene er et første
stråle kendetegn? Det er i dit tilfælde et virkelig dominerende
personlighedstræk. Anden stråle mennesker har ikke denne
tilbøjelighed til dramatisk egocentreret holdning. Når din anden
stråle sjæl derfor virkelig begynder at dominere, så vil denne
tilbøjelighed, som nu er fremherskende (det altid at bringe dig i
centrum, midtpunktet for interesse) definitivt begynde at aftage.
Den ovenstående udtalelse vil antyde, hvad du har at gøre, for
– i øjeblikket – er dit liv, dine tanker, dit arbejde, din tjeneste og
dine relationer til andre alle bygget op omkring dig selv. Aldrig,
min broder, i et eneste øjeblik forsvinder du ud af billedet, selv
ikke på de tidspunkter du anser for dine højeste åndelige
øjeblikke. Du er stadig en personlighed, som arbejder, og ikke
en arbejdende sjæl, for din teori overgår din indsats. Deraf
kommer din virkelig dybe nedtrykthed og skuffelse.
Hvad skal der gøres? Hvordan kan du ændre alt dette? Til
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hvad nytte er det for mig at påpege en tilstand hos dig, hvis ikke
jeg samtidig peger på midlet eller vejen til frigørelse? Og er det
på samme tid muligt for mig at fortælle dig noget, som du ikke
allerede ved? Er der noget aspekt af sandheden i forbindelse med
dig selv, som du stadigvæk ikke er opmærksom på?
Alt, hvad jeg kan sige, er, at frigørelsen må komme ved at du
erstatter dine egne planer med planen, at du sætter opfyldelse af
menneskers behov i stedet for dine egne behov, og at du erstatter
dine egne gøremål med tjenestearbejde. Tænk over dette ord,
erstatte eller sætte i stedet. I øjeblikket drejer det sig kun om
dine planer og ikke om planen. Om dine behov – finansielle,
fysiske, emotionelle og mentale – og ikke om den nye
verdenstjenergruppes behov. Om dit arbejde og det, som du har
at gøre, og ikke om det, som kunne forventes: dagligt at møde
andres behov. De som kommer til dig, ser du i lyset af din egen
personlighed og som en tilkendegivelse af deres reaktioner over
for dig. Du ser dem ikke som sjæle eller som vore redskaber.
Min broder, det må tage en ny retning og kan tage en ny
retning, hvis du vil. Et studium af dine personlighedsstråler kan
tjene til at belyse dit problem. Der er brug for dig i arbejdet, og
du har meget at give. Du har styrke og kan styrke andre, når din
egen styrke ledes bort fra dig selv og din dramatiske sans for
selvmedlidenhed. Du har stor visdom og kan bruge den, når du
én gang taber dig selv af syne, som lærer. Du lider ikke af et
mindreværdskompleks, sådan som dette meget misbrugte ord
ofte anvendes, ej heller er du offer for et taberkompleks. At tro
det og til tider trøste dig selv med denne tanke er kun en form
for selvillusion og en flugt fra at tage ansvaret for at
tilvejebringe de rette indre holdninger. Din fysiske tilstand, dine
sympatier og antipatier og dine emotionelle reaktioner og dine
egne ideer spiller en så fremtrædende rolle, at din víse, kærlige
intelligente sjæl har en vanskelig opgave med at gøre sin
nærværelse mærkbar. Der foreligger en risiko for, at din sans for
drama og selvmedlidenhed vil forårsage, at du går glip af
betydningen af den lektie, som jeg søger at lære dig. Er det ikke
rigtigt?
Når du kan erkende, at ingen af disse personlighedens
anliggender har betydning i disse dage med menneskelig krise
(hvor opfordringen er gået ud til alle disciple og aspiranter om at
ile menneskeheden til undsætning) og at mange af dem vil
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forsvinde, når det, der har din interesse, er af en højere værdi, så
vil dit arbejde få nyt liv, din tjeneste vil blive mere dynamisk,
magnetisk, et brændpunkt for åndelig kraft, og jeg ved, at du er
klar over, at det ikke er tilfældet for øjeblikket.
Dit mentale legeme er på fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt og ikke på første stråle, som du til tider har troet. Havde
det været på første stråle, havde det domineret dit astrallegeme,
og din personlighed ville have været af en anden beskaffenhed.
Men det er af fjerde stråle typen. Det betyder, at harmoni
appellerer til dig, og du søger at bringe modsætningernes par
sammen i en intelligent enhed. Men det er en harmoni, der
opfattes følelsesmæssigt. Jeg henleder din opmærksomhed på
denne kendsgerning. Du må tænke over harmoni, som sindet
opfatter det, og huske på, at kun de, for hvem det lykkes at
forvandle disharmoni til harmoni, arbejder selv ud fra et stabilt
tilpassende center.
Dit astrale legeme er helt tydeligt på sjette stråle og gør, at du
er disponeret for Fisketidsalderens holdninger, emotionelle fikse
ideer, voldsomme astrale storme, overvældende hengivenhed,
som udløser dine emotionelle reaktioner i forbindelse med
forhold, som i denne tid med verdens lidelse og verdens krise
ikke berettiger til opmærksomhed, men gør det let at stille ind på
blændværk og illusion.
Dit fysiske legeme hører til første stråle, og det giver din
første stråle personlighed en let linje for mindste modstand, for
den altovervejende prægning af dine hjerneceller på nuværende
tidspunkt (hvis jeg må tale symbolsk) er første stråle. Tænk nøje
over det.
Du burde imidlertid føle dig opmuntret, når du studerer dine
strålekombinationer, fordi anden stråles energi klart er
dominerende, 2-4-6, og selv om første stråles kendetegn er
stærke og magtfulde, så er de ikke kompliceret af nogen af de
subsidiære attributter, 3-5-7. Det er derfor ikke så svært for dig,
at stille ind på kærlighed-visdom linjens energi i manifestation.
Det er din linje for mindst modstand. Dit problem ligger i at
forbinde dig med denne triangel af kraft (2-4-6) således, at der
er frit samspil og cirkulation af energi. Derved vil din sjæl opnå
herredømmet. Jeg har med de få ovenstående ord omtalt både dit
problem og dets løsning. Jeg vil ikke desto mindre minde dig
om, at det er et sjælsproblem og ikke et personlighedsproblem.
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Hvis du nærmer dig dette problem fra personlighedens vinkel,
vil det ikke lykkes for dig at løse det, for din personlighed vil stå
som trianglens centrum, hvor der ikke skulle være noget
centrum. Du bør til enhver tid betragte menneskeheden som en
helhed.
Jeg vil bede dig om i seks måneder at studere ordene »skolet
indifferens« og hver morgen at foretage et tilbageblik over
indifferens, før du begynder dagens pligter. For dig kunne
indifferens indeholde nøglen til frigørelse – frigørelse fra
personlighedens kontrol og reaktioner, frigørelse fra
selvmedlidenhed, fra fysiske og emotionelle begrænsninger. Dit
problem er ikke at blive fri for vanskeligheder, men ganske enkelt
at blive indifferent dvs. uberørt af, om de eksisterer eller ej.
Har jeg sagt dig nogle »barske ord«, min broder? Hvis de
opfattes sådan, ligger reaktionen på det barske på din side og
ikke på min. Jeg søger udelukkende at hjælpe dig og frigøre dig
til rigere og mere glædesfyldt tjeneste, til en selvforglemmelse,
som i sidste ende resulterer i din evne til at identificere dig med
andre og derfor til et liv i kærlig tjeneste, som vil udviske
fortidens besværlige vej.
Maj 1938
MIN BRODER:
Der vil ske forandringer på din vej, men kun som en
forberedelse til rigere tjeneste. Før rigere tjeneste imidlertid
bliver mulig, må der komme en periode, hvor der gøres status (er
det ikke det rette forretningsmæssige ord?) og en periode med
tilbageblik og fornyet vielse til opgaven. En fysisk nyorientering
er også nødvendig, men den behøver ikke at blive så alvorlig,
som du frygter (på trods af brave ord, min broder). Mange af
dine vanskeligheder er psykologiske og forårsaget af en indre
spænding og anspændelse, som virkelig er helt unødvendig. For
at udligne det, vil jeg bede dig om at tænke over følgende
nøgleord, som jeg gav dig, da du trådte ind i denne discipelgruppe
under skoling – og det er fredfyldt ro.
Arbejd ikke så hårdt, anspændt og voldsomt med det åndelige
liv. Det er en tilstand af væren og ikke så meget en tilstand af
præstation. Det er en tilstand af den rette orientering og retning
og ikke så meget en smertefuld og ofte dramatisk anstrengelse
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for at leve op til en standard, som du tror din sjæl sætter for dig,
eller jeg for eksempel sætter for dig, eller som dine gruppebrødre
forventer, at du lever op til, og som du har accepteret. Alligevel
synes det ikke at lykkes for dig, og du føler ikke rigtig selv, at du
har klaret dig tilfredsstillende. Dog har du ikke fejlet så meget,
som du er tilbøjelig til at forestille dig i perioder med
nedtrykthed.
Hvorfor overhovedet tænke så meget på dig selv, min broder?
Er disse linjer aldrig blevet citeret for dig: »Udeluk det gode selv
og det onde selv, og lad kun Kristus blive set og hørt«? Du hører
så meget, der hele tiden kommer til dig fra den kæmpende
personlighed. Den taler til dig så øredøvende, at sjælens rolige
og milde røst, som bringer udstråling og indre ro ikke formår at
øve indflydelse på dit liv.
Find indre ro, min broder, og stop denne voldsomme kamp.
Fald ikke i de mange ords snarer, når du atter genoptager gamle
kontakter. Gå ind i en tid med lykkelig stilhed og indre
genvinding af kræfter. Vær så vidt muligt et selvforglemmende
menneske, der bringer glæde og inspiration til andre og ignorer
dine egne reaktioner med guddommelig indifferens.
Maj 1939
MIN BRODER:
Du kan her med rette spørge mig: På hvilken måde er jeg en
hindring? Jeg er ikke ambitiøs. Jeg skaber ikke gruppemæssige
problemer. Jeg skaber kun problemer for mig selv. Jeg forsøger
at være kærlig og venlig. Jeg arbejder så hårdt, som jeg mener,
jeg bør. Jeg elsker sandheden, og jeg forsøger at imødekomme
krav.
Alt dette kan være sandt, min broder, men disse erklæringer
kan ikke undskylde det, som er forkert. Det, som kan kuldkaste
det opbyggende arbejde, som din gruppe har til hensigt at
udføre, er dine reaktioners og vibrationers voldsomhed, når du
er emotionelt ophidset (og det sker ofte) sammen med den
rasende selvhævdelse, hvormed du søger at retfærdiggøre en
sådan voldsomhed og din dramatiske selvmedlidenhed. Hvis
ikke du kan lære at decentralisere dig selv og under alle
omstændigheder høre op med denne stadige tanke på dig selv,
med selvmedlidenhed og ophøre med til enhver tid at se dig selv
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stående i centrum – dig selv som arbejderen, dig selv som
gruppemedlemmet, dig selv som den, der lider under andres
fejltagelser og misforståelser, dig selv som betydningsfuld – og
lære at se dig selv, som du virkelig er, så kan du hindre
gruppearbejdet og gør det, og bringer derved gruppens
fremtidige konstruktive arbejde i fare. Det ved du allerede.
Du elsker i virkeligheden ikke andre end dig selv. Hvis du
virkelig elskede og det på en upersonlig måde, så ville du ikke
volde dem, som elsker dig og tror på dine evner, den smerte,
som du gør. Du ville være mere magnetisk og det i større
målestok, for endnu er du kun magnetisk for dem, som
anerkender og elsker din personlighed. Det er gennem denne
brist, at dit arbejde lider. Alligevel kunne det alt sammen meget
let ændres, hvis du lærte den guddommelige indifferens, som du
behøver – indifferens eller uberørthed over for dig selv og dine
personlighedsinteresser, sympatier og antipatier, indifferens over
for dine bekymringer, ængstelser og succeser. Du ville da være
i en tilstand, hvor du virkelig ville fornemme arbejdets
betydning, det enestående i dine muligheder på dette tidspunkt
og din reelle strategiske betydning. Men du er for opfyldt af
selvinteresse og frygt og evner således ikke at virke med den
fornødne indflydelse på dem, der har brug for din hjælp. De
påvirkes af dine bekymringer og din frygt og dit krav om at blive
holdt af. Kan du ændre på dette? Jeg fortæller dig intet nyt. For
disciplene i min ashram står du som det uartige, egensindige
barn, for dine fejl er et barns og overhovedet ikke et voksent
menneskes fejl. Du drømmer et barns drømmeverden.
Du må blive voksen, min broder, for verden har brug for
modne arbejdere på dette tidspunkt, og du kan afhjælpe nøden.
Du kan gøre et stort og godt stykke arbejde. Du kan øve
indflydelse på sjælen hos dem, der omgiver dig. Du kan ophøre
med at være en ødelæggende faktor og blive en konstruktiv
medarbejder. Men det vil først blive muligt, hvis dine sympatier
og antipatier, dine personlige beslutninger og hengivenhed, dine
følelser, dine fysiske og emotionelle lidelser forsvinder ud af
billedet, og kun verdens nød står tilbage og længslen efter at
afhjælpe den – som du kan. Jeg gentager, som du kan. Jeg og
gruppen behøver dig.
Jeg tilbyder dig hverken suspension fra gruppen eller
muligheden for at trække dig tilbage. Jeg beder dig om at se
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problemet i øjnene og opfylde forventningerne. Kæmp for denne
sag, og udkæmp den alene. Lær at holde de ting, som kun
vedrører dig, for dig selv – noget, som du aldrig har lært. Skuf
ikke dine gruppebrødre ved at trække dig tilbage eller ved et
voldsomt udbrud – hvis eftervirkninger vil såre og ødelægge.
Mød livet med sindsro, som et modent menneske, der i
visdommens skole har lært, at alle tings udvikling er af det gode.
Håndter livet som et medlem af den nye verdenstjenergruppe.
BEMÆRKNING: Denne discipel kæmper stadig, men der er
ikke kommet noget tegn fra Tibetaneren på, at sejren er så
fremskreden, at den kan sikre mere aktivt arbejde i ashramen.
R.R.R. er stadig udadtil inaktiv i forhold til gruppen.
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Til J.S.P.
September 1937
MIN BRODER:
Jeg har udsat indtil nu, at give dig dine personlige instruktioner,
eftersom din langsomme integration i min gruppe er gået
vellykket fremad. Jeg følte, det var klogt at vente. Du har haft en
vanskelig opgave med at blive optaget i en gruppe, der har
fungeret som en enhed i et stykke tid, og omfanget af læsestof,
som du har måttet sætte dig ind i og den rytme, som du har
måttet tilpasse dig, har gjort din opgave særdeles vanskelig. Din
erfaring i gruppearbejde, din åbne holdning over for andre
mennesker og den kendsgerning, at du (subjektivt) har tilhørt
denne gruppe lige fra første færd, har hjulpet meget. Du er trådt
ind i en funktion, som subjektivt har været din i lang tid. Jeg
nævner denne bestående indre relation til mig og dine
gruppebrødre, for at du kan blive klar over, at det eneste, du har
at gøre, er at etablere de ydre forbindelser. De indre er allerede
skabt.
Disciplens liv udvikler sig gennem kriseperioder. Disse kriser
frembringer to resultater:
1. Intensivering af stræben, hvis disciplen stadigvæk er på
prøvestadiets vej, eller oplysning, hvis disciplen nærmer sig
det accepterede discipelskabs vej eller er på selve vejen.
2. Opnåelse af en mere fast etableret ubundet indstilling
grundlagt på bevidst personlighedsafkald, på den rette
orientering af personligheden mod sjælen (som er den rette
mester, livets lys) og mod Hierarkiet af tjenere. Disciplen vil
følgelig udvikle en forøget evne til sjælsstyring – den sjæl,
som ikke er bundet, og som er ét med alle sjæle i alle former.
Sådanne perioder med kriser og med intensivering, føjet til
afkald, har været dit lod i mange år, har de ikke, min broder?
Disse vanskeligheder har drevet hele din personlighed frem til
en tilstand, hvor der er sket en tilbagetrækning fra det, der
sanses, til en mere oprigtig tilnærmelse til virkelighedens
verden. I dit liv har der, siden du inkarnerede denne gang, været
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fire sådanne perioder af større betydning – forud for hver af dem
har der været en periode med målrettet stræben, med smertelig
og ofte kvalfuld løsrivelse fra alt, hvad personligheden havde
kært. Hver af disse kriseperioder fremkaldte efterfølgende en
reaktion, hvor det syntes, som om alt var mørkt, og at åndelig
tomhed og barsk overlevelseskamp var det uforståelige og
uønskede resultat af ydede ofre og erkendt højdepunkt af
oplysning.
For dig, som for så mange andre disciple i dette bestemte liv,
har lektien været at lære at fortsætte fremad på trods af
modsætningernes par's virksomhed og ikke skænke sansernes
reaktioner nogen opmærksomhed, at stå fri og ikke være bange
uanset om den erfaring, der er ved at blive opnået, er af stor
betydning og af åndelig tilfredsstillelse, eller om det er en på
forhånd »dødsdømt« hændelse, hvor intet bringer glæde, og hvor
kun smerte, frygt og uvished kendes. Du må lære at fortsætte støt
og roligt fremad mellem modsætningernes par, idet du siger til
dig selv: Jeg er ikke dette; jeg er ikke hint; evigt er jeg selvet.
Disse lektier er du ved at lære (og du lærer dem hurtigt). Du
har nu nået et stadium, hvor du kan lære dem som en del af en
gruppe – en gruppe af meddisciple, som gør de samme
erfaringer, som er orienteret i den samme retning, som er optaget
af de samme problemer, og som er motiveret af det samme ønske
om at tjene. Det betyder, at du ikke rejser alene, men bliver
hjulpet og støttet og styrket af dine gruppebrødre. De, der
arbejder i disse grupper, vil fortælle dig, at på trods af
vanskeligheder og de ofte øgede problemer i det åndelige liv –
som er resultater af fornyet forpligtelse og en mere klart
defineret tjeneste – så udgør »vejens kammeratskab« og
gruppens inspiration og kærlighed i allerhøjeste grad en stor
hjælp og bibringer en form for liv og kærlighed, som modvirker
den tidligere ensomhed og ophæver den tidligere ensomme
smerte.
Fortsæt omhyggeligt arbejdet med tilnærmelse ved fuldmåne,
for det vil give dig meget, og du skulle på grund af dette kunne
træde ind i en nærmere kontakt med den indre åndelige sol,
sjælen, og med alle os, som i forskellige grader inden for
discipelskab søger at tjene vore medmennesker. Dette
fuldmånearbejde indebærer anvendelse af den skabende
forestillingsevne, udvikling af evnen til at visualisere,
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intensivering af ajnacentrets magnetiske vibration og som følge
deraf hypofysen. Det skaber et magnetfelt, en vekselvirkning af
strømme og energier, som fremkalder hovedcentrets og
pinealkirtlens aktivitet. Disse højere kræfter bringes ind og
anvendes i den meditationsproces, som følges af alle i gruppen.
Jeg har ikke noget at sige om dit aktive liv i tjeneste. Det vil
fortsætte på en naturlig måde og som altid i tilfældet med alle
virkelige aspiranter må det ydes uden tanke på det personlige
selv, men i en bestræbelse for at møde behovet hos dem, der er
i dine omgivelser og søger dig om hjælp – fysisk, emotionelt og
mentalt – men altid med en åndelig hensigt.
Jeg vil komme med visse forslag om dit problem med
personligheden og angive noget meditationsarbejde. Jeg bruger
ordet »forslag« med velberåd hu, for jeg ønsker, at du helt fra
begyndelsen af dit arbejde forstår, at jeg aldrig giver mere end
et vink eller måske et mere klart forslag, eller peger på i hvilken
retning handling er nødvendig. Jeg foreslår et mønster for
skoling og meditation og stiller derefter hver enkelt af jer frie til
at acceptere forslagene og til at følge de skitserede ideer, som det
måtte synes bedst for jer.
Jeg søger at antyde for dig, hvilke stråler du er under
påvirkning af, så visse sindstilstande og udtryk for
følelsesmæssig opfattelsesevne vil kunne afklares for dig. De
fem strålekræfter som udgør dit problem (og som sammen med
sjælen også udgør den tjenestemekanisme gennem hvilken
monaden manifesterer sig), giver dig et område for
udviklingsmuligheder og en vej til kundskab i det menneskelige
udtryks verden.
Din sjælsstråle er anden stråle.
Din personligheds stråle er sjette stråle, som du ofte har haft
formodning om. Det vil knytte dig tæt til dine brødre D.H.B. og
D.I.J. gennem lighed i vibration.
Dit mentale legeme beherskes af fjerde stråle, som bevirker
den kærlighed til kunst og litteratur, som kendetegner dig, og
som også udgør hele det konfliktområde, der kendetegner hele
dit liv. Harmoni gennem konflikt er grundtonen i dit liv, hvor
sjælen altid er opmærksom på den grundlæggende harmoni,
mens personligheden altid registrerer konflikten mere tydeligt og
er mere bevidst om striden og vanskelighederne. Altid har sindet
søgt at opnå herredømmet. Altid har sjælen prøvet at bringe
stadig mere oplysning gennem sindet. Altid har det lavere
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personlige selv modsat sig denne oplysning og dette mentale
herredømme. Er det ikke sandt, min broder?
Dit astrale legeme er tæt knyttet til din sjæl og beherskes af
anden stråle, som derfor hos dig skaber den mindste modstand
i dette liv. Du har gået vejen for følende intuition eller astralbuddhisk tilnærmelse. Det er lige præcis her, at dit sinds fjerde
stråle finder sit største problem, og det på grund af følgende
årsag: I dette liv løber hovedvibrationen ad linjen 2-4-6, og
bevirker intensivering af dine anden stråle kvaliteter og antyder
behovet for en eller anden afbalancerende faktor. Problemet
bliver afhjulpet og ført hen imod en løsning gennem den
kendsgerning, at dit fysiske legeme er på syvende stråle, som
indfører vibrationen af første stråle linjens energi, 1-3-5-7. Det
er dig til stor hjælp. På det fysiske plan har du derfor den opgave
at udligne denne overvægt af anden stråle attributter, kvaliteter
og rytme.
Dine stråler er:
1. Sjælens stråle.. . . . . . . . . . . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
2. Personlighedens stråle. . . . . . . . . Sjette stråle for hengivenhed.
3. Det mentale legemes stråle. . . . . Fjerde stråle for harmoni gennem
konflikt.
4. Det astrale legemes stråle. . . . . . Anden stråle for kærlighed-visdom.
5. Det fysiske legemes stråle. . . . . . Syvende stråle for ceremoniel orden.

Du vil finde dette yderst interessant, og hvis det bliver fortolket
rigtigt, vil det bevirke en frugtbar udvikling i dit liv.
Jeg foreslår, at du udfører den følgende meditation i en
periode over tre måneder og derefter tager gruppemeditationen
op. Jeg har gjort din personlige meditation meget kort, således
at den, når du tager gruppemeditationen op, kan gøre det ud for
en forberedende meditation.
1. Fortsæt med den enkle åndedrætsøvelse, som du nu udfører.
Den er af stor værdi for dig, idet den skaber indre samordning
og harmoniserer dine legemer.
2. Træk derefter gennem en viljeshandling bevidstheden ind i
hovedet og visualiser der den indre strålende sol, som opstår
ved sammensmeltningen af personlighedens mindre liv med
din sjæls strålende lys. Se i selve centrum af dette liv, selvet,
den indre Kristus eller Buddha. Fokuser derpå din tanke
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ubesværet eller uden brug af kraft i dette center.
3. Dernæst, intoner OM, ånd det ud gennem personligheden,
som bærer af:
a. Lys til sindet.
b. Fred til det astrale legeme.
c. Styrke til det fysiske legeme.
4. Til sidst, mens sjæl og personlighed sammen intonerer OM,
én gang hørligt og én gang uhørligt, tænker du, som du så
ofte gør, på verdens nød, og på sjælens evne til at opfylde
denne nød, gennem aspiration og skelnen.
5. Fortsæt derefter med en hvilken som helst meditation, som du
måtte føle det passende at udføre.
Fasthold i baggrunden af din bevidsthed de følgende tre ord:
glæde, stabilitet og planen.
Marts 1938
MIN BRODER OG MIN KAMMERAT:
Jeg har ikke meget at sige til dig på nuværende tidspunkt, for jeg
gav dig lange og udførlige instruktioner og adskillige forslag i
den sidste meddelelse. Jeg vil bede dig om at fortsætte med at
studere dem og at blive ved med at tænke over deres betydning
og deres implikationer. Der er meget i dem, som du endnu ikke
har haft tid til at assimilere, for jeg gav dig en hel del, vel
vidende, at du kunne holde til mine forslags pres.
Du har gjort gode fremskridt med hensyn til at forbinde dig
med dine gruppebrødre. Det er ikke nogen let opgave at arbejde
i en gruppe, som har fungeret i et stykke tid, og som allerede har
opnået en vis subjektiv integration, men dine gruppebrødre står
dig nær, og bevidstheden herom vokser til stadighed i dit sind.
Det kunne måske hjælpe dig og komplettere den information,
som du fik i din første personlige instruktion, hvis jeg her
antyder de kontaktpunkter, gennem hvilke din sjæl og
personlighed først og fremmest arbejder:
1. I denne inkarnation søger din sjæl eller dit ego udtryk gennem
dit astrale legeme. Der ligger den mindste modstands vej for
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dig. Denne etablerede kontakt vil hurtigt forvandle sjette
stråles hengivenhed til universel og ukritisk kærlighed. Det
vil give dig det, som jeg kunne kalde for en horisontal
altomfattende synsvinkel, såvel som vertikal målrettethed.
Tænk over det.
2. Din personlighedskraft er fokuseret i din syvende stråle
hjerne. Det giver dig evnen til at planlægge, til at organisere,
men også evnen til at give form til ideer. Tænk over det.
Jeg vil på ny henlede din opmærksomhed på de tre nøgleord:
glæde, stabilitet og planen. Igennem det sidste år har der været
mange lejligheder, hvor glædens vej for dig har været en
vanskelig vej at gå. Ikke desto mindre er det en af de egenskaber,
der er nødvendige for discipelskab, den giver sjælens styrke. Det
er en væsentlig kvalitet for alle anden stråle mennesker, som er
orienteret mod i en eller anden fremtid og efter indvielse at gå den
vanskelige vej for alle verdensfrelsere. Det er værdifuldt for dig
at skelne mellem en verdensfrelser og verdensfrelserne. Jeg har
her givet dig et meget dybt esoterisk vink.
Stabilitet eller vedholdenhed, som er evnen til at stå
ubevægelig i centrum af dine omgivelser og i midten af
skiftende omstændigheder, vil blive prøvet hos dig i dette år. Din
sjæl udfordrer dig til at bestå denne prøve. Når derfor
nødvendigheden af rolig og ligevægtig styrke opstår, og disse
øjeblikke kommer, hvor magtfuld handling synes ønskelig, eller
voldsom protest eller ord synes tilrådelige, stå da fast og genkald
dig behovet for ligevægt, for tålmodighed og det ønskelige i at
afvente antydning af, hvilken vej du skal følge, og om der skal
tales eller ties. Denne afventen vil ofte forandre din hensigts
retning, og ingen handling vil blive udført, undtagen, hvis den
har rod i den bestående vision, der ser alt fra den indre side og
ikke ud fra ydre begivenheder.
Gå i fred, min broder, og lær på ny vejens kammeratskab.
Februar 1939
MIN BRODER:
Frygtens anspændelse er voldsom i verden i denne tid.
Mennesker lever overalt under stort pres. Glem ikke, at det er de
få i hvert land (og når jeg siger »i hvert land«, gør jeg ingen
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undtagelser), som fremkalder verdens ondskab. Jeg ser også
gerne, at du husker på, at folkemassernes viljer, med mindre de
vildledes, har retning hen imod godhed og forståelse. Jeg taler
i denne forbindelse om verdens anliggender. Stå derfor fast, og
tillad ingen tanker om had og frygt at finde bolig i dit sind. Stå
fast for det gode. Se efter det i alle mennesker og racer, og søg
ad denne vej at lade den tidevandsbølge af dem, der stræber efter
rette menneskelige relationer, at stige, vel vidende, at
kærlighedens magt rigtigt udtrykt er stor og – på dette tidspunkt
– er den eneste faktor, der kan udligne had.
I forbindelse med dette punkt vil jeg henlede din
opmærksomhed på de instruktioner, som er givet til D.I.J., for i
dem antyder jeg ligheden mellem dine og hendes problemer og
D.H.B.'s. I kan gennem denne lighed (som er fremkaldt gennem
jeres strålers lighed) støtte og styrke hinanden og frembringe en
tredelt enhed af energi, som vil tjene jeres gruppebrødre. I tre kan,
ud fra visse aspekter, meditere sammen hver dag.
Jeg vil bede dig om, at du, som dit særlige arbejde, tager det
emne op, som for øjeblikket interesserer dig meget – ideen om
død og at bevise kendsgerningen om udødelighed. Overlevelse,
min broder, er blevet bevist. Det har været den store opgave og
er virkelig lykkedes for den spiritualistiske bevægelse over hele
verden. Udødelighed er imidlertid endnu ikke blevet bevist.
Når du har fordybet dig yderligere i emnet og fordybet dig i
en ånd af glæde og tjeneste, vil jeg senere give dig nogle ideer,
som du kan arbejde videre med. Jeg vil ikke gøre det nu, for jeg
ønsker, at du læser og gennemtænker det således, at du ser
visionen mere klart og får en klarere forståelse af, hvad det er,
du ønsker at gøre. En af grundene, til at du kan udføre dette
arbejde, er, at alle dine stråler er på linjen for opbygning og
religion. Du kan derfor nærme dig problemet langt mere
ubundet, end hvis dine stråler var rent mentale eller fulgte linjen
for første stråle, som er den stråle, der altid bringer
tilbagetrækning og abstraktion, og som er strålen for
tilintetgørelse og død. Tænk over det. Der er en forbindelse
mellem det første aspekt, som er viljesaspektet, og døden. Døden
er nu resultatet af sjælens vilje. Til sidst vil den blive resultatet
af sjælens og personlighedens forenede vilje, og når det bliver
tilfældet, vil der ikke findes nogen frygt for døden. Tænk over
det.
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Et af dine problemer i forbindelse med alt åndeligt og
meditativt arbejde er at undgå at blive for abstrakt. Åndelig
fuldbyrdelse vil for dig i dette liv blive opnået ved at forbinde
det højest mulige stadium af åndelig erkendelse med dit oplyste
sind og din fysiske hjernebevidsthed. Grundtonen for dette er
naturligvis samordning. Fasthold denne tanke om samordning i
din bevidsthed, når du udfører den følgende meditation:
1. Intoner det hellige ord hørligt, idet du ser dig selv som et fysisk
menneske og fastholder tanken om fysisk koordination.
Mellemstadium, hvori du tager seks dybe, langsomme
åndedrag og herunder tænker på koordination.
2. Intoner derefter det hellige ord uhørligt, idet du ser dig selv
som et astralt-emotionelt menneske, og mens du gør dette,
fastholder tanken om renselse og forvandling af begær.
Mellemstadium, hvori du beslutsomt søger at løfte din
bevidsthed højere, og mens du gør dette, tager syv dybe
langsomme åndedrag.
3. Intoner det hellige ord igen uhørligt, og tænk denne gang over
sindet, som genspejling af sjælens lys og forsøg til stadighed
at holde sindet i dette lys.
Mellemstadium, hvori du stræber mod sjælsbevidsthed,
mens du tager ti dybe langsomme åndedrag og løfter din
bevidsthed, så højt du kan.
4. Intoner det hellige ord, denne gang som sjælen, der erkender,
at sjælens opmærksomhed definitivt er rettet mod
personligheden, og at den søger at få magt over og at
beherske den.
Når du foretager en langsom indånding, så søg at sidde opret,
uden anspændelse og sørg for på intet tidspunkt under
indåndingen, at maven spændes ud, men at maven hele tiden er
trukket ind mod rygsøjlen under mellemgulvet.
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Min velsignelse hviler på dig, min broder. I disse vanskelige
dage, husk med glæde på, at Hierarkiet for åndelige kræfter står
fast.
BEMÆRKNING: Denne discipel er formodentlig stadigvæk
aktiv i Tibetanerens ashram og står ham nær, men er forsvundet
i den europæiske krigs kaos.
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TREDJE DEL
Discipelskabets seks stadier
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Discipelskabets seks stadier
Indledende bemærkninger
1. Det stadium, i hvilket en discipel kontaktes af mesteren gennem en anden discipel på det fysiske plan. Dette stadium
kaldes »det lille discipelskab«.
2. Det stadium, i hvilket en højerestående discipel leder
disciplen fra det egoiske plan. Dette stadium kaldes
»disciplen i lyset«.
3. Det stadium, i hvilket mesteren, alt efter behov, kontakter
disciplen gennem:
a.
b.
c.
d.
e.

En livagtig drømmeoplevelse.
En symbolsk belæring.
Anvendelse af en tankeform af mesteren.
En kontakt under meditation.
En samtale i mesterens ashram, som tydeligt erindres.

Det er definitivt den accepterede discipels stadium.
4. Det stadium, i hvilket disciplen, efter at have vist sin visdom
i arbejdet og sin forståelse for mesterens problem, bliver
belært om, hvordan han (i nødstilfælde) kan påkalde sig
mesterens opmærksomhed og således drage nytte af hans
styrke og viden og søge hans råd. Dette sker øjeblikkeligt og
tager praktisk taget intet af mesterens tid. Dette stadium har
det specielle navn »disciplen på tråden eller sutratmaen«.
5. Det stadium, i hvilket han tillades at kende den metode,
hvorved han kan fremkalde en vibration og et signal, som
berettiger ham til et møde med mesteren. Det tillades kun de
betroede disciple, som mesteren kan forlade sig på, ikke vil
benytte sig af denne viden, undtagen når det er nødvendigt for
arbejdet. Ingen personlig grund eller sorg vil bevæge dem til
at bruge den. Dette stadium kaldes »disciplen i auraen«.
6. Det stadium, i hvilket disciplen når som helst kan påkalde sig
mesterens opmærksomhed. Han er altid i nær kontakt med
mesteren. Det er det stadium, under hvilket en discipel
definitivt og bevidst bliver forberedt til en nær forestående
indvielse eller, efter at have taget indvielse, får overdraget
specielt arbejde til udførelse sammen med sin mester. På dette
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

741

stadium beskrives han som »disciplen i mesterens hjerte«.
Der findes et senere stadium med en endnu nærmere
identifikation, hvor der forekommer en sammensmeltning af
lysene, men der findes ingen fyldestgørende omskrivning af de
udtryk, der dækker navnet på dette stadium. De seks ovennævnte
stadier er blevet omskrevet, for at vesterlændinge kan forstå
dem, og må på ingen måde betragtes som oversættelser af de
gamle udtryk.
SEKS ORD FOR DISCIPLE
1. Tilbageblik, der resulterer i koncentration.
2. Respons, der resulterer i en vekselvirkning mellem det højere
og det lavere.
3. Udstråling, der resulterer i at en tone sendes ud.
4. Åndedræt, der resulterer i skabende arbejde.
5. Genforening, der resulterer i enhedsskabelse.
6. Nyorientering, der resulterer i en klar vision af planen.
SUBLIMERING AF DE FEM MENNESKELIGE STADIER
Første stadium.
Livet er klatret op ad stigen gennem formens daglige brug.
Gennem de mindre tre er den lange vej med langsomme
fremskridt blevet gennemrejst. Den næste dør står nu åben.
Ordet lyder: »Træd ind på det virkelige begærs vej.«
Livet, der kun kender sig selv som form, iklæder sig livligt
rødt, det kendte begærs røde farve, og gennem det røde nærmer
det sig alle de former, som det længes efter. De gribes og
fastholdes, benyttes og afkastes, indtil det røde skifter til rosa og
rosa til sart rosa og sart rosa til hvid. Frem blomstrer da livets
rene hvide rose.
Det levende livs lille rose ses i knop; endnu er det ikke den
fuldt udsprungne blomst.
Andet stadium.
Billedet ændrer form. En anden stemme, som kommer nær fra,
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fremsiger den næste sætning. Livet fortsætter sin vej. »Træd ind
på stedet, hvor børn leger, og vær med i deres leg.« Vækket til
livets leg passerer sjælen porten.
Marken er grøn, og på dens store flade fremtræder de mange
former af det ene bevægende liv. De væver livets dans, de
mange strukturerede former, som Gud antager. Sjælen betræder
»Herrens legeplads« og leger der, indtil han ser stjernen med de
fem lysende punkter og siger: »Min stjerne«.
Tredje stadium.
Det røde begærs vej svinder bort. Den mister sin fortryllelse.
Gudesønnernes legeplads udøver ikke længere nogen
tiltrækning. Stemmen, som to gange har lydt fra formens verden,
lyder nu i hjertet. Stemmen siger: »Vis dit eget værd. Tag til dig
den målrettede hensigts orange oval.« Modtagelig over for de
udtalte ord bryder den levende sjæl, nedsænket i form, ud fra de
mange former og baner sig vej fremad. Tilintetgørerens vej viser
sig, dernæst bygmesteren, og igen han, som nedbryder formerne.
De brudte former har ikke længere evnen til at tilfredsstille.
Sjælens egen form er nu det store ønske, og således toner sindets
tumleplads frem.
Men i disse drømme og fantasier ses til tider en vision – en
vision af en ikke udsprunget lotusblomst, med lukkede
kronblade, helt lukket og endnu uden duft, men badet i koldt blåt
lys.
Orange og blåt vil i en mere fjern tid blive blandet, men denne
dag ligger langt forude. Deres blanding bader knoppen i lys og
forårsager et fremtidigt udspring. Lad lyset skinne.

Fjerde stadium.
Livet fortsætter ind i mørket. Den næste stemme synes at lyde.
»Gå ind i hulen og find dit eget. Gå i mørket og bær på dit hoved
en tændt lampe.« Hulen er mørk og ensom; kold er den og
hjemsted for mange lyde og stemmer. Stemmerne fra de mange
gudesønner ladt tilbage på Herrens legeplads, beder nu om lys.
Hulen er lang og snæver. Luften er tæt af tåge. Lyden af
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rindende vand møder den ruskende lyd af vinden og hyppige
tordenbrag.
I det fjerne, tåget og kun utydeligt, kommer en oval åbning til
syne, dens farve er blå. Udstrakt, på tværs af dette blå rum, ses
et rosenrødt kors, og ved korsets midte, hvor de fire arme mødes,
en rose. På den øverste arm stråler en vibrerende diamant i en
femtakket stjerne.
Den levende sjæl søger fremad mod det kors, som blokerer
hans vej til det liv, der er åbenbaret og kendt.
Endnu er korset ikke besteget og derfor endnu ikke passeret.
Fremad vandrer den levende sjæl med øjnene fæstnet på korset,
og ørerne åbne for de grådfyldte råb fra alle hans brodersjæle.
Femte stadium.
Ud i strålende liv og lys! Hulen forlades; korset er væltet; vejen
ligger åben. Ordene lyder klart i hovedet og ikke i hjertet. »Gå
igen ind på Herrens legeplads, og denne gang før an i legene.«
Det næste trin på vejen er blokeret, og det af sjælen selv. Det røde
begær styrer ikke længere livet, nu brænder den klare blå flamme
kraftigt. På den blokerede vejs nederste trin vender han om og går
tilbage ned til livets tumleplads, og møder der døde skaller
bygget i et tidligere stadium, og træder på de afkastede og
ødelagte former samtidig med, at han rækker hænderne frem for
at hjælpe. På hans skulder sidder fredens fugl. På hans fødder
sendebudets sandaler.
Endnu ikke det strålende livs fulde herlighed! Endnu ikke
indtræden i evigtvarende fred! Men stadig arbejdet og stadig
opløftelsen af de små.
DISCIPELSKAB OG SMERTE
Guds sønner, som ved og ser og hører (og er bevidste om, at de
ved), lider under den bevidste begrænsnings smerte. Dybt inde
i det allerdybeste af bevidst væren plager deres tabte frihed, som
en gift. Smerte, sygdom, fattigdom og tab opfattes som sådan, og
det gør enhver Guds søn oprør imod. Han ved i sig selv, at som
han var engang, før han blev fange i formen, kendte han ikke til
smerte. Sygdom og død, forkrænkelighed og sygelighed nåede
ham ikke. Universets rigdomme var hans, og han kendte ikke til
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tab.
»De liv, som træder ind i form sammen med selvbevidste
liv, devalivene, der opbygger de former, der beboes af alle
Guds sønner, de kender ikke til smerte, tab eller fattigdom.
Formen forfalder, de andre former trækker sig tilbage, og
det, der kræves til at nære og styrke det ydre, mangler. Men
da de også mangler vilje og planlagt hensigt, føler de ikke
irritation og kender ikke til oprør.«
Nogle ord om smerte kunne være på sin plads her, skønt jeg ikke
har noget svært forståeligt at sige om det menneskelige hierarkis
udvikling gennem smerte. Devaerne lider ikke smerte, som
menneskeheden gør. Deres rytme er mere ensartet endskønt i
overensstemmelse med loven. De lærer gennem hengivenhed til
deres opbyggende arbejde og gennem optagelse i den form, som
er opbygget. De vokser ved at værdsætte og føler glæde for de
opbyggede former og ved det fuldførte arbejde. Devaerne
opbygger, og menneskeheden nedbryder, og ved tilintetgørelse
af formerne lærer menneskene gennem utilfredshed. Dette er
samtykke med de større bygmestres arbejde. Smerte er den
opadgående kamp gennem stof, som fører et menneske til Logos'
fødder. Smerte er at følge den største modstands vej og derved
nå bjergets top. Smerte er at knuse formen og at nå den indre ild.
Smerte er isolationens kulde, som fører til den centrale sols
varme. Smerte er at brænde i smelteovnen for til slut at erkende
køligheden fra livets vand. Smerte er at rejse til et fjernt land,
der resulterer i velkomsten i Faderens hjem. Smerte er illusionen
om at være fornægtet af Faderen, hvilket driver den fortabte søn
lige til Faderens hjerte. Smerte er den fuldstændige fortabelses
kors, som forvandles til den evige gavmildheds rigdomme.
Smerte er den pisk, som driver den kæmpende bygmester til at
bringe templets bygning frem til absolut fuldkommenhed.
Anvendelse af smerte har mange aspekter, og de leder den
menneskelige sjæl fra mørke til lys, fra slaveri til frigørelse, fra
angst til fred. Denne fred, dette lys og denne frigørelse som en
ordnet harmoni i kosmos, er alle menneskers arv.
FRA DEN GAMLE KOMMENTAR
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»De lindrende vande køler. Langsomt bringer de lindring,
idet de fjerner formen fra alt, der kan berøres. Den
skælvende feberhede fra længe undertrykt begær giver
efter for det kølende træk. Vand og smerte ophæver
hinanden. Processen med det kølende træk er lang.«
»Den brændende ild frigør alt det, der hindrer livets vej.
Lyksalighed indfinder sig og følger efter ild, ligesom ild
følger efter vand. Vand og ild blandes og forårsager den
store illusion. Tåge er produktet af dis og damp og støj,
som skjuler lyset, tilslører sandheden og udelukker solen.«
»Ilden brænder voldsomt. Smerte og vand forsvinder.
Kulde, varme, dagslys, strålerne fra den opstigende sol og
fuldkommen kundskab om sandheden kommer til syne.«
»Det er vejen for alle, der søger lyset. Først form og alle
dens længsler. Dernæst smerte. Derefter de lindrende
vande og tilsynekomst af en lille ild. Ilden tiltager, og
varme er da aktiv i det lille virkefelt og udfører sit
flammende værk. Fugtighed ses ligeledes og tæt tåge, og
til smerten føjes sorgfuld forvirring, for de som benytter
sindets ild i det tidlige stadium fortabes i et illusorisk lys.«
»Voldsomt tiltager heden. Derpå kommer tab af evnen
til at lide. Når dette stadium er udlevet, kommer stråling
fra den utilslørede sol og sandhedens klare lys. Det er
vejen tilbage til det skjulte center.«
»Brug smerte. Kald på ilden, o pilgrim, i et ukendt og
fremmed land. Vandene vasker mudder og slam væk fra
naturens vækst. Ilden brænder de hindrende former, som
søger at holde pilgrimmen tilbage, og bringer derved
frigørelse. Som en flod fører de levende vande pilgrimmen
tilbage til Faderens hjerte. Ilden ødelægger det slør, der
skjuler Faderens ansigt.«
DISCIPELSKAB OG DETS AFSLUTNING
Der findes en forunderlig og gammel atlantisk hymne, som ikke
længere anvendes, men som i disse fjerne og forgangne tider
blev sunget af den indviede, som tog den tredje indvielse – den
indvielse, der i den periode førte til fuldbyrdelse. Den lyder som
følger. Oversættelsen af det symbolske sprog, som den er skrevet
med, medfører tab af rytme og styrke.
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»Jeg står mellem himmel og jord! Jeg ser Gud. Jeg ser de
former, som Gud antog. Jeg afskyr begge. Intet betyder de
for mig, for den ene kan jeg ikke nå, og for den lavere af de
to har jeg ikke længere nogen kærlighed.«
»Sønderrevet er jeg. Om rummet og dets liv kan jeg
intet vide og ønsker det derfor ikke. Tiden og dens
myriader af former kender jeg kun alt for godt. Jeg står
mellem disse to veje, men tragter ikke efter nogen af dem.«
»Gud fra det høje taler. Der sker en ny udvikling. Jeg
lytter med opmærksomt øre, og mens jeg lytter, drejer jeg
hovedet. Det, som jeg så, men som mit syn ikke kunne nå,
er nærmere mit hjerte. Gamle længsler kommer igen, men
de dør atter hen. Blændværkets gamle lænker sprænges.
Fremad iler jeg.«
»Myriader af stemmer taler og fastholder mig i mine
spor. De tordnende lyde fra jorden udelukker Guds røst.
Jeg vender mig om på min fremadrettede vej og betragter
endnu engang længe fastholdte jordiske glæder og kødets
og slægtens bånd. Jeg mister visionen om de evige ting.
Guds røst toner bort.«
»Sønderrevet er jeg igen, men kun for en kort tid. Frem
og tilbage svinger mit lille selv, som en fugl, der svinger
sig mod himlen og atter slår sig ned i træet. Men Gud i det
høje overlever den lille fugl. Derfor ved jeg, at Gud til
sidst vil sejre og fange mit sind og mig i al evighed.«
»Lyt til den glade lovsang jeg synger; arbejdet er gjort.
Mit øre er døvt for al kalden fra jorden undtagen for alle
skjulte sjæles lille stemme i de ydre former, for de er som
jeg; med dem er jeg ét.«
»Guds røst lyder klart, og i dens toner og overtoner
dæmpes de små stemmer fra de små former og fortoner
sig. Jeg befinder mig i en verden af enhed. Jeg ved, at alle
sjæle er ét.«
»Bjergtaget er jeg af det universelle liv, og mens jeg
bevæger mig fremad på min vej – Guds vej – ser jeg alle
mindre energier dø ud. Jeg er den Ene. Jeg, Gud. Jeg er
formen, i hvilken alle former smelter sammen. Jeg er
sjælen, i hvilken alle sjæle er sammensmeltet. Jeg er livet,
og alle små liv forbliver i det liv.«
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Disse ord var, når de gamle formularer blev sunget på forunderlige
og udvalgte toner, særdeles magtfulde og frembragte bestemte
virkninger, i visse gamle ceremonier, som for længst er ophørt.

I. afsnit
Verden gennemgår i vor tid en forberedelsesperiode og et
mellemstadium for tilpasning til den ny verden og den ny
verdensorden, som er på vej. Denne ny verden er i sandhed en
nyskabelse, og det er dens aktiviteter, mestrene i vor tid er
beskæftiget med, mens de til stadighed arbejder gennem deres
disciple. I denne forberedelsesperiode er mestrene blandt andet
optaget af at forberede disciple til konstruktivt arbejde, til
tjeneste og sluttelig til indvielse. De er derfor beskæftiget med
at danne nye discipelgrupper, som efterhånden kan integreres i
de eksisterende grupper og stå til rådighed for verdenstjeneste.
Det er planen at gøre dette i større omfang som følge af verdens
nød og verdensaspiranternes villighed til at påtage sig de
personlige risici, der følger med det forberedende arbejde.
Der findes visse meget enkle regler, som jeg vil referere til,
og som udgør et fundament for den sandhed, som I allerede
accepterer som nødvendig for al åndelig fremgang. Det er de
accepterede krav, og de anerkendes af alle dem mestrene tager
til sig og optager i deres tjenestegrupper. De er:
1. Det erkendte behov for at stille ind, i den udstrækning den
enkelte aspirant formår, på verdens nød, efterhånden som den
kommer til syne. Det bør erindres, at kravene til dem, som vil
arbejde på at fremme den nye verdens tilsynekomst, på mange
måder vil blive af en anden art end tidligere. Det må haves i
tankerne. Verdens nød må imødekommes mentalt og åndeligt
– ikke emotionelt. Mange aspiranter og kommende disciple
er emotionelle. De viger tilbage for at se de eksisterende
kendsgerninger i øjnene og nærmer sig problemerne ud fra
deres egne forudindfattede ideer om tjeneste og deres egen
rodfæstede idealisme.
2. Tilegnelsen af en mere subtil sans for værdier. Hvile,
fornøjelse, lediggang, diskussion og kritik har reelt ikke plads
i en discipels liv i de kommende år. En fornuftig håndtering
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af den fysiske mekanisme vil være påkrævet, samt en
guddommelig indifferens eller uberørthed over for personlige
følelser og helbredsreaktioner. Fuldkommen forpligtelse til at
møde menneskelig nød. Helhjertet vielse til planen.
Intelligent samarbejde med alle I anerkender som
seniordisciple. Der må drages passende omsorg for, under alle
omstændigheder, at træffe de rette afgørelser, således at jeres
effektivitet ikke forringes. Energi må bevares gennem tavshed
og gennem den vedvarende udstråling, der er baseret på
selvforglemmelse – det er, hvad man beder disciplen i verden
om i vor tid. Det er, hvad Hierarkiet forventer, og det er det,
som til sidst vil åbne indvielsens dør. Denne dør må nu åbnes
mere af de accepterede disciple i verden, således at flere og
flere fra menneskeheden kan træde ind. Selvoptagethed vil
ikke åbne døren.
3. Udvikling af en bevægelighed i sind og indstilling, som vil
erkende den kendsgerning, at – selvom planen står ved magt
– så må fremgangsmåder, fremstilling, idealisme og metoder
nødvendigvis tilpasses. Det er ikke let at gøre. Planen, som
jeg har skitseret for jer tidligere, var kun et udkast og en
bagvedliggende grundstruktur. Det var »stålrammen« for den
kommende nye verden, hvad angår den del af planen, som I
kan hjælpe med til at materialisere.
Det er ikke let for gennemsnitsmennesket at være bevægelig og
at ændre på omstændelige fremgangsmåder og metoder i forhold
til, hvad der tidligere har været gældende, og som han har
udviklet definitive og faste tanker om. Er I parat til at kaste disse
tanker overbord, og at arbejde på en måde, som vil opfylde den
nye verdens behov under den nye påvirkning, der er på vej?
Den discipel, som mesteren trygt kan stole på, er den, som –
i overgangsperioder – kan bevare det, der er godt og
grundlæggende, bryde med fortiden og tilføje det, som er
umiddelbart brugbart i nutiden. En positiv indstilling til åndeligt
kompromis er rigtig, nødvendig og særdeles sjælden at finde.
Det meste af det, der kan fremkalde diskussion og strid blandt
disciple vedrører metoder og relativt uvæsentlige forhold, der
omhandler arbejdets organisering og tilrettelæggelse. Disse
forhold er ikke lige så vigtige som visionens indre enhed og
evnen til at gøre indrømmelser, hvor der ikke kan gøres skade,
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fx i den situation, hvor en medarbejder ikke kan se, hvad der
måtte være det vigtigste. Disciple må sørge for, at de på ingen
måde skaber hindringer gennem selvhævdelse eller ved
påtvingelse af deres egne tanker eller ved nogen form for
autoritativ fremfærd baseret på tidligere fremgangsmåder. Tænk
dybt over det. Den discipel, der er sikker på altid at have ret, og
som mener, at hans fortolkning af, hvad der er nødvendigt, er
ufejlbarlig, og at andre må tilpasses samarbejdet efter hans
planlagte fremgangsmåde kan i højeste grad hindre det gode
arbejde. Den nutidige discipels opgave er at fornemme behov og
at opfylde det, og det er desuden en del af den nye frembrydende
teknik for invokation og evokation.
En discipels liv er en gradvis, men støt bevægelse hen imod
centret, og accepterede disciple er helt bestemt en del af
Hierarkiet. Hierarkiet er et område for fusion eller
sammensmeltning af alle sjæle på det mentale plans højere
niveauer. Kun for så vidt en person kommer under sjælens
påvirkning kommer under sjælens kontrol og til sidst opnår
identifikation med sjælen, vil han bevæge sig mod centret for
fusion. Efterhånden som jeres kærlighed til menneskeheden
tiltager, og jeres interesse for jer selv mindskes, vil I bevæge jer
mod det center for lys og kærlighed, hvor mestrene står i åndelig
væren.
Senere vil vi behandle de forskellige stadier af discipelskab,
men indtil da er det væsentligt for jer at koncentrere jeres
opmærksomhed om relationen mellem Hierarkiet og alle
accepterede disciple. Det er kun, fordi I er begyndere, at hele
dette emne kalder på jeres interesse. Begynderen er fuld af
spørgsmål om alle mulige emner. Den skolede discipel er så
optaget af planen og så gennemstrømmet af kærlighed til sine
medmennesker, at hele hans orientering er rettet mod at tjene
planen og ikke mod hans eget individuelle fremskridt eller mod
mesteren. Jo nærmere han kommer på centrets midte, og
mesteren, des mindre opmærksomhed giver mesteren ham, og
des mindre er han optaget af at tænke på mesteren. I de tidlige
stadier tænker han måske nødvendigvis meget på sin egen
relation til Hierarkiet, til mesteren og til sin egen sjæl. I det
mellemliggende stadium er han optaget af at tilegne sig en sans
for proportioner og en korrekt indre tilpasning, således at »han
ser i to retninger og i begge retninger ser den samme vision.« I
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de afsluttende stadier, når han er blevet den discipel, der også er
en mester, er hans bevidsthed absorberet i skaberens vilje. Han
er uforanderlig kærlighed, og hans arbejde består i udstråling –
en udstråling, som fremkalder aktivitet hos andre, igangsætter en
respons fra hans medmennesker og fører planen det næste skridt
fremad for at møde menneskehedens umiddelbare behov.
I det skabende arbejde, som jeg netop har omtalt ovenfor, og
som alle disciple kan bidrage til, er det mestrenes arbejde og
opgave at projicere de tanker, de guddommeligt formulerede
ideer, de begreber og andet af stor betydning ind i verdenen, som
– på et hvilket som helst givent tidspunkt – udgør den
overordnede plan for menneskeheden. En mester søger derfor
efter de sind, som er sensitive over for denne plan. Han er ikke
primært beskæftiget med at lede efter mennesker, som er såkaldt
gode. Selvforglemmelse og ligefrem venlighed er altid
ensbetydende med harmløshed, og det rummer altid det størst
mulige gode. Han søger efter de mennesker, som kan respondere
i fællesskab på det aspekt af planen, som mesteren er ansvarlig
for og efter dem, der kan indordne deres personligheder under
planens krav. De har ingen selviske hensigter og ønsker intet
andet end at hjælpe mesteren og de seniordisciple, som måtte
arbejde under hans ledelse med et eller andet aspekt af planen.
Dette indebærer, som jeg har påpeget, at de skoles i tilpasning, i
erkendelse af sande værdier, i ideers bevægelighed og i uselvisk
arbejde for deres medmennesker.
En mesters gruppe er ikke et sted, hvor disciple lærer at
arbejde med personligheden eller at søge sjælskontakt. Den er
ikke et sted, hvor disciplinering af karakter pålægges, og rette
relationer etableres mellem personer i en gruppe af junior- eller
seniordisciple. Reglerne for at opnå sjælskontrol er gamle og
velkendte. De må praktiseres gennem lange perioder, før stadiet
for det accepterede discipelskab nås. Kampen mod den lavere
natur og opbygning af de kvaliteter, som er nødvendige for den,
der arbejder på verdensplan, er almindeligt forekommende i
livets erfaring, og derfor undergår menneskeheden i sine
intelligente rammer konstant og vedholdende denne skoling.
Evnen til at arbejde sammen med andre, på et eller andet
retningsbestemt arbejde, er en del af selve evolutionsprocessen
og er uundgåelig. Jeg ønsker at gøre dette fuldstændigt klart for
jer, at arbejde i praksis af en rensende art og at opdyrke de rette
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tankevaner, som er aspirantens hovedopgave, ikke er disciplens
vigtigste beskæftigelse. Det anses for at være af forbigående og
elementær karakter. Det vedrører håndtering af det personlige
selv, som er den individuelle sjæls opgave, og som udføres
under sjælens overvågning og ikke under en mesters
overvågning. Hvilken indsats og hvilket arbejde forventes der da
af disciplen?
Enhver mesters gruppe kendetegnes ved dens tankeindhold,
ydet af disciplene, og anvendt af mesteren i hans arbejde for
menneskeheden. Derfor må tankelivet hos enhver discipel være
betinget af tre faktorer:
1. Ved dets kraft. Denne afhænger af det rette åndelige instinkt,
den rette forståelse og fortolkning af ideer, og den korreke
formulering af disse ideer.
2. Ved dets renhed. Denne renhed opstår naturligt ved en
voksende evne til ubegrænset, ikke-separatistisk kærlighed,
klar vision og ved en uhindret strøm af sjælens kraft.
3. Ved dets korrekte præcipitation. Denne præcipitation af tanke
skyldes klart styret hensigt, forståelse af den hensigt, som en
discipelgruppe eksisterer for, og en øget intelligent deltagelse
i mesterens skabende aktivitet.
En mesters gruppe er et brændpunkt af kraft opbygget af
mesteren på tre måder:
1. Ved styrken af hans eget tankeliv; fremkaldt af hans respons
på den forenede hierarkiske hensigt og en voksende evne til
at respondere på Shamballa.
2. Ved hans evne til at integrere sit kraftcenter (hans egen
gruppe, som han har ansvaret for) i Hierarkiets nuværende
aktiviteter.
3. Ved hans visdom i valg af medarbejdere. Hans discipelgruppe
vil kun blive virkningsfuld i verdenstjeneste og anvendelig
for hans overordnede, i den udstrækning han klogt udvælger
de mænd og kvinder, som han forbereder til indvielse.
Jeg bruger ordet »indvielse« her, fordi jeg ønsker, at alle
disciple, som læser mine ord, erkender, at indvielse ikke er
noget, de undergår som et resultat af en form for uddannelse,
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som de har modtaget af en mester, eller fordi de har nået et vist
stadium i fremskreden udvikling. Det er en proces med fortsat
integration i kraftcentre eksempelvis i en mesters gruppe, i
Hierarkiet som en helhed og bevidst, og – når de som disciple
opnår adeptskab – i Shamballa. I kan deraf se, at en mester i
højeste grad kan blive hæmmet eller hjulpet i sit arbejde for
menneskeheden ved hans valg af disciple. Disciplene burde
tænke over denne kendsgerning, for derved vil
decentraliseringsprocessen skride frem langt hurtigere, og deres
kærlighed og tjeneste vil som følge deraf tage til samtidig med
en indre vished og sikkerhed.
Jeg ser gerne, at alle disciple forstår dette klart og tydeligt og
derved tager denne idé ind i deres bevidsthed, hvilken indsats de
selv kan yde, idet de kan overvåge deres tankeliv nøje, så det kan
rumme det, som forøger styrken og renheden i det ideal, som til
ethvert tidspunkt behersker gruppen, og som vil være af en
sådan kvalitet, at det vil præcipitere det »reservoir af tanker«,
som alle disciple kan kontakte og har ret til at trække på.
Jeg ønsker også, at I husker på, at en mesters gruppe er et
energicenter, som disciplen er trådt ind i, og at dens virkning på
ham, som en personlighed, er udskillende og fremkaldende.
Disse to ord dækker enhver discipels liv. På enestående måde
beskriver de det, der sker for menneskeheden, idet processen for
Hierarkiets eksternalisering, og mysteriernes genindførelse på
det ydre plan (der så længe har været forudsagt) langsomt
skrider fremad. Hierarkiet er i sin essens Verdens Herres
gruppe; det er hans ashram. Med denne erklæring formuleres en
relativt ny sandhed, så vidt det angår menneskelig viden. Før
Hierarkiet kan arbejde mere åbent og med større anerkendelse
blandt menneskeheden, må alt had og enhver form for
separatisme udelukkes, og god vilje og rette menneskelige
relationer må fremkaldes som resultat af alle disciples indsats.
Den vidt udbredte erkendelse af den nuværende krigs ondskab
og af fejlskøn i nationers politik gør det til sidst muligt at
fremkalde en generel holdningsændring, som vil bane vejen for
de nødvendige rette forandringer. Det er den samme
opvågningsproces og deraf følgende strid, som disciple oplever
i deres individuelle liv, og som forbereder dem til den
accepterede discipels stadium.
Den krafthvirvel, som en discipel kastes ind i (som følge af
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hans egen indsats og hans mesters beslutning) giver ham en
nødvendig træning i håndtering af de energier, der er substans
for al skabelse og sætter ham i stand til at bidrage til skabelsen
af den ny verden. Der er altid en ny verden under udformning.
Grundtonen for enhver discipels arbejde kan sammenfattes i de
kendte ord: »Se, jeg gør alting nyt.«

II. afsnit.
To spørgsmål opstår altid i det øjeblik discipelskabets stadium
bliver omtalt: Spørgsmålet om okkult lydighed og visionens art.
Jeg vil gerne helt fra begyndelsen behandle dette spørgsmål, om
hvilken form for hjælp jeg måtte være i stand til at give jer.
Hvad er denne okkulte lydighed, som en mester forventes at
kræve? I vor tid beskæftiger mestrene sig med den højt
udviklede mentale discipel, som tror på den menneskelige
bevidsthed og viljes frihed, og som føler sig krænket over
påtvingelsen af enhver såkaldt autoritet. Det intellektuelle
menneske vil ikke acceptere nogen form for krænkelse af hans
frihed, og det har han i grunden ret i. Han gør oprør mod at
skulle adlyde. Det er indlysende i vor tid. Ud fra dette
fundamentale spørgsmål opstår mindre spørgsmål, som jeg også
gerne vil omtale. Bør disciplen adlyde det mindste vink, som
mesteren måtte give? Må enhver anmodning og ethvert forslag
accepteres? Må alt, hvad en mester siger accepteres som
værende sandt og ufejlbarligt korrekt? Tager disciplen fejl, når
han afviser (hvis han gør dette) at anerkende mesterens
synsvinkel og de udsagn, han måtte fremsætte? Vil det
accepterede discipelskab begrænse hans meningers frie valg,
påvirke hans dømmekraft, og ganske enkelt gøre ham til en
tankegenpart af mesterens tanke? Dette er vigtige spørgsmål.
Den lydighed, der kræves, er lydighed over for planen. Det er
ikke lydighed over for mesteren, uanset, hvad mange af de ældre
okkulte skoler måtte sige. Den lydighed, der bedes om, er
baseret på jeres voksende erkendelse af planen for
menneskeheden, som den fremtræder i jeres bevidsthed gennem
meditationsprocessen og gennem definitiv tjeneste baseret på en
voksende kærlighed til jeres medmennesker.
Den lydighed, der kræves, er personlighedens lydighed over
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for sjælen, således at sjælens viden, sjælens lys, og sjælens
kontrol tiltager og bliver magtfulde i disciplens sind og hjerne.
Hele dette spørgsmål om okkult lydighed ville slet ikke opstå,
hvis kontakten mellem sjæl og personlighed eller mellem
discipel og mester var fuldkommen og rigtigt etableret. Hele
dette spørgsmål beror på disciplens blindhed og mangel på
viden. Efterhånden som kontakten bliver mere fast etableret, kan
ingen fundamentalt divergerende meninger opstå. Sjælens og
personlighedens mål blandes og smelter sammen. Disciplens og
mesterens mål bliver identiske, og gruppelivet betinger den
tjeneste, der ydes af dem begge. Det er derfor disciplens
begrænsninger, som fremkalder spørgsmålet, og hans frygt for
at mesteren og hans sjæl beder om for meget. Er det ikke sandt,
min broder? I kommer til kort over for ordet lydighed, fordi I
holder fast i jeres personlige fortolkninger, ønsker og ideer. Det
er jeres sympati for jer selv og for jeres egen synsvinkel, som –
bogstaveligt talt og i virkeligheden – gør jer bange for en for
hurtig indvilligelse i mesterens forslag. Jeg vil bede jer om at
huske på, at alt hvad en mester nogensinde giver en discipel er
forslag, selvom han kan komme med mere direkte udtalelser om
menneskelige forhold. Disse udtalelser kan være helt korrekte,
men neofytten er ofte for blind eller forudindtaget af sin egen
individuelle synsvinkel til at kunne acceptere dem. Der kan først
tales om sand lydighed, når der er udviklet forståelse og
altomfattende vision. Er disse ikke til stede, må det afventes, at
tidens gang gør sit.
Dette bringer spørgsmålet op om visionen, dens art og dens
udstrækning. Er denne vision, som må være til stede før en
discipel søger adgang til en mesters gruppe, en gradvis
udviklingsproces, eller en ubevidst erindring om noget engang
fornemmet og set? Her findes sagens kerne. Lad mig forklare.
Vision er en symbolsk måde at opleve åbenbaring på. Den
gradvise udvikling af de fem sanser bragte en stadig
frembrydende åbenbaring af Guds verden og en konstant
ekspanderende vision. Udvikling af synet bragte en evne til
syntese, til at fokusere på resultaterne af alle mindre visioner,
der blev bragt til et åbenbarende stadium af de fire andre sanser.
Dernæst kommer en vision, åbenbaret af sindets »sunde fornuft«.
Den viser sig i sit højst udviklede stadium som verdenssyn, hvor
det gælder menneskelige handlinger, og den virkeliggøres
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hyppigst som omfattende personlige planer hos verdens ledere
inden for forskellige områder af menneskelivet. Men den vision,
som I bør være optaget af, er at blive opmærksomme på, hvad
sjælen ved, og hvad sjælen ser, ved at bruge nøglen til sjælens
vision, intuitionen. Denne nøgle kan først anvendes intelligent
og bevidst, når personlighedens handlinger synker ned under
bevidsthedens tærskel.
Jeg vil spørge jer: Hvor meget af jeres nuværende såkaldte
vision er afhængig af, hvad andre har set, og hvor meget har I
selv opdaget ved energisk og oprigtigt, at stige op til visionens
bjergtop og (fra den højde, som I alene har nået), at se ud over
horisonten mod det næste højdepunkt for menneskehedens
stræben? En discipel bliver en accepteret discipel, når han
begynder at klatre opad mod visionen, mod bjergets top. Han
kan også bevidst registrere, hvad han har set og derpå begynde
at gøre noget konstruktivt for at materialisere det. Dette er
mange over hele verden begyndt at gøre. Et menneske bliver en
verdensdiscipel i teknisk forstand, når visionen for ham er en
betydningsfuld og afgørende kendsgerning i hans bevidsthed, og
når alle hans daglige bestræbelser er underlagt denne vision. Han
behøver ingen til at åbenbare planen for sig. Han ved. Hans sans
for proportioner er tilpasset åbenbaringen, og hans liv er viet til
at virkeliggøre visionen – i samarbejde med hans gruppe.
Det er derfor en proces, der gradvist udvikler sig op til et vist
stadium. Efter at dette stadium er nået, er det ikke længere
visionen, som er den dominerende faktor, men området for
erfaring, for tjeneste og for fuldbyrdelse. Tænk over det. En dag
vil I forstå. Der findes både en ubevidst afvisning af visionen og
en bevidst orientering hen imod den. Der er et aspekt af
visionen, som mange disciple ofte glemmer, det er
nødvendigheden – sammen med den rette opfattelse af selve
visionen – for enhver, som registrerer den, at blive »én, der
bringer visionens gave.« Det øjeblik, hvor dette sker, ændres
hele situationen. Gennem alle begynderes tanker findes trangen
til at stræbe efter visionen, at søge den, evnen eller den
manglende evne til at kontakte den, og hyppigt en forvrængning
af visionen ved at definere den som udtryk for allerede
formidlede sandheder. Neofyttens holdning er derfor baseret på
nødvendigheden af vision, på individuelt personligt behov. Men
på det accepterede discipelskabs vej må disciplen gå væk fra
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dette, fordi det er vejen for spontan ubevidst selvforglemmelse.
Visionen, når den først en gang er set, bliver så vigtig, at hvad
I føler for den og jeres fastholden ved den tilsyneladende træder
i baggrunden. I bliver absorberet i visionen, og denne absorption
finder sted på det fysiske plan. Både sind og hjerne er optaget af,
hvad sjælen ved, og det er altid visionen for personligheden.
Ovenfor har jeg omtalt eksistensen af disciple og af
verdensdisciple. En verdensdiscipel er en mand eller kvinde,
som har gjort store fremskridt i tilpasningen mellem det specielle
og det universelle, mellem det specifikke og det generelle og
mellem hans egen sfære af omgivende betingelser og den ydre
verden af trængende sjæle. Det problem, som sådanne disciple
er beskæftiget med, er ikke tilpasning af relationerne mellem det
indre åndelige menneske, sjælen, og dens redskab, det personlige
lavere selv. Deres største interesse er, hvordan de opfylder den
umiddelbare personlige forpligtelse og på samme tid øver en
indflydelse på den omgivende verden af mennesker, som følge
af en stærk indre tilskyndelse og nødvendigheden de føler for at
påtage sig tjeneste og ansvar over for deres mester og hans
gruppe. Disse mænd og kvinder er altid accepterede disciple i
ordets akademiske forstand og er i stand til at gøre sig
modtagelige for åndelig påvirkning. Det gør de, hvis de vælger
det, efter eget ønske. De er integrerede mennesker set fra
personlighedens vinkel, og til enhver tid er de åbne for sjælens
kontakt. De er endnu ikke fuldkomne, for de er endnu ikke
mestre. Den fjerde indvielse ligger stadig foran dem, men deres
egne ufuldkommenheder er ikke deres sjæls vigtigste
angrebspunkt eller deres vigtigste beskæftigelse. Verdens nød og
verdens krav om åndelig og psykisk hjælp har førsteprioritet i
deres bevidsthed. De er klarsynede mennesker, og de er i bund
og grund ikke-kritiske. Erkendelsen af ufuldkommenhed er
automatisk hos dem, men den forhindrer på ingen måde kærlig
forståelse og beredvillighed til at hjælpe på et hvilket som helst
niveau, hvor behovet synes at være af betydning.
Verdensdisciple tænker i gruppebaner, og deres evne til at
være altomfattende udvikles til stadighed. Deres egen gruppe,
deres egen kreds af meddisciple og deres eget tjenesteområde ses
af dem i rette proportioner, fordi de ikke er adskilt fra det
omgivende alt. De er aktive brændpunkter for lysets kræfter i de
tre verdener for menneskelig stræben og findes inden for ethvert
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område og enhver tankeretning.
Jeg vil ikke definere aktivt discipelskab for jer, som det
sædvanligvis bliver forstået. Enhver esoterisk studerende kender
dets betydning, dets implikationer og dets ansvar. Jeg søger at
udvikle i jer den sans for verdens behov og den kompetente
brugbarhed, som vil gøre enhver af jer, som læser og forstår
mine ord til en sandhedens og handlingens discipel. Mestrenes
opgave er først og fremmest at udvikle en verdensforståelse i
deres disciple, som vil sætte dem i stand til at se den
øjeblikkelige situation på baggrund af fortiden, oplyst af planens
kundskabslys, som altid omhandler fremtiden – med undtagelse
af de sjældne ånder, som altid tænker i helhedens baner.
Udkastet til den umiddelbare plan ligger i verdensdisciplenes
hænder. Gennemførelsen af disse planer, under inspiration af og
med hjælp fra alle verdensdisciple, ligger i alle accepterede
disciples hænder. Hverken verdensdisciplene eller de
accepterede disciple er mystiske visionære eller vage idealister,
men mænd og kvinder, som intelligent og på praktisk måde
søger at gøre den ideelle plan til et reelt eksperiment og til en
succes på jorden. Således er den opgave, som I alle har mulighed
for at hjælpe med til. Jeres evne til at blive verdensdisciple er i
sidste instans afhængig af jeres evne til at decentralisere jer selv
og til at glemme jeres personligheder. Denne selvforglemmelse
involverer ikke blot jeres egne personligheder, men også
personlighederne hos jeres meddisciple, medarbejdere, og alle I
møder. Det betyder også, at I i fremtiden går ind til udvidet
tjeneste drevet dertil af den kærlighedens ild, som brænder i jeres
hjerter for jeres medmennesker.
En faktor, som her bør nævnes, er, at disciple hyppigt står i
vejen for sig selv, fordi de ikke har lært at se bort fra deres
personligheder. De har en indstilling, der kendetegnes af dyb
bekymring over tidligere fejltagelser og bevidstheden om en reel
utilstrækkelighed. De bliver for optaget af gruppemedlemmerne
og ikke af gruppesjælen. I er som disciple for optaget af de
indbyrdes personlige forhold og er ikke tilstrækkeligt fokuseret
på gruppesjælen og på mesteren, centrum og brændpunkt for
gruppens energi. Hvis I blot vil afvise enhver form for kritik,
hvis I dyrker samhørighedens glæde og altid sammen vil søge at
få del i en hvilken som helst åndelig velsignelse, som måtte blive
udsendt til hjælp for verden, hvis I søger at kontakte mesteren,
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som en gruppe, hvis I er i stand til at kende jeres gruppe, og hvis
I lukker af for enhver bekymring med hensyn til succes eller
ikke-succes i den tildelte tjeneste, så ville I være til stor hjælp i
den opgave, som mesteren for enhver gruppe står overfor. Den
fornødne fusion eller sammensmeltning kan altid finde sted
blandt disciple, når de mødes på sjælens plan, og når den
fremherskende faktor er den ydede tjeneste og ikke så meget,
hvordan den skal ydes. Dette er enhver discipel alene ansvarlig
for.
Mesteren skoler ikke en gruppe af mænd og kvinder til at
være gode og lydige disciple, som kun udfører hans arbejde og
gennemfører hans hensigt. Han skoler dem sluttelig til at tage
indvielse, for at de selv kan blive mestre, og han taber aldrig
dette mål af syne. I må derfor som disciple lære at håndtere kraft
og trække energier ind i det påtænkte tjenesteområde. Denne
kendsgerning må I til stadighed holde i tankerne. Disciple
vælges af mesteren, fordi de på trods af en eller flere
personlighedsbegrænsninger på deres individuelle måde
responderer på det forenede Hierarkis umiddelbare vision og på
de metoder, som de foreslår at anvende i virkeliggørelsen af
denne vision. Den hierarkiske vision (så vidt I kan forstå den) er
mestrenes respons på den højere impression, som de udsættes
for, og hvortil de giver deres tilsagn alt efter stråle og ikke efter
udviklingsstatus. Mesteren erkender dem, der anerkender planen
og som (med fuld eller med kvalificeret hengivelse) prøver at
hjælpe med at gennemføre den. Han stimulerer dem som en
gruppe, fordi de har en fælles vision og forpligtelse. Dette sætter
dem, under denne stimulering og inspiration, i stand til at blive
mere effektive på det valgte (selvvalgte) tjenesteområde. Jeg vil
derfor bede jer om at tænke nøje over de følgende erkendelser:
1. Erkendelse af visionen.
2. Erkendelse af planen. For vision og plan er ikke det samme.
3. Den anerkendelse, som mesteren giver sin gruppe af viede
aspiranter, når han accepterer dem som sine disciple.
4. Jeres erkendelse af mesterens ideer, som mål for fremtidige
bestræbelser.
5. Jeres erkendelse af hinanden, som sjæle og tjenere.
Når disse erkendelser bliver forstået rigtigt, så vil der endelig
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komme en anerkendelse fra Hierarkiet af en discipelgruppe, der
kan anvendes som en kanal, hvorigennem åndelig energi, lys og
kærlighed kan sendes ud til en trængende og kvalfyldt verden.
Gruppen vil da være udstyret med en kraft til at tjene, men det
vil ikke være en kraft, som er blevet den givet af mesteren. Det
vil være en kraft, som den selv har skabt. Denne kraft, som
disciple håndterer, kommer som en respons på et liv, der leves
rigtigt og en kærlighed, som gives fuldt ud. Der findes en stor
lov, som kan udtrykkes med ordene »til dem, der giver alt, bliver
alt givet.« Det gælder både for den enkelte discipel og for en
mesters gruppe. De fleste aspiranter til discipelskab i vor tid
kender eller erkender ikke denne lov. De giver ikke fuldt og helt,
hverken til Hierarkiets arbejde eller til dem, der har behov. Før
end de gør dette, begrænser de deres effektivitet og lukker døren
for tilførsel, ikke blot til dem selv, men også til den gruppe, som
de tilhører i tjeneste. Heri ligger et ansvar. Nøglen til tilførsel er
personlighedens harmløshed, og det at vie alle individuelle
ressourcer til de stores tjeneste, spontant og uden forbehold. Når
I som disciple forsøger at leve harmløst – i tanke, ord og
handling – og når intet holdes tilbage materielt, emotionelt eller
med hensyn til tid, når den fysiske styrke gives på denne måde,
og alle ressourcers gave ledsages af glæde, da vil disciplen have
alt, hvad der er brug for til at fortsætte arbejdet, og det gælder
også for alle arbejdende og tjenende grupper. Sådan er loven.
Fuldkommenhed er endnu ikke mulig, hvilket er unødvendigt for
mig at sige, men for jeres vedkommende er en større indsats med
hensyn til at give og tjene mulig.
Den tid vil derfor med sikkerhed komme, hvor I som
enkeltindivider og som en del af en mesters gruppe vil
underordne jeres personlige liv menneskehedens behov og
mesterens intention. I vil være, og ikke kæmpe så hårdt for at
blive. I vil give og ikke konstant kæmpe imod tilbøjeligheden til
ikke at yde ofre. I vil glemme jeres fysiske legemer og ikke give
dem så megen opmærksomhed (og resultatet vil blive et bedre
helbred). I vil tænke og ikke leve så dybt i følelsernes verden. I
vil fornuftigt og klogt og som en normal fremgangsmåde sætte
mesterens arbejde og tjeneste i første række.
Hvori består arbejdet? Det består i at tilvejebringe en
arbejdende, intelligent og viet gruppe af tjenere, hvorigennem
hierarkiske planer kan udføres, og på det fysiske plan, at oprette
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et brændpunkt for åndelig energi. Dette kan anvendes overalt af
Hierarkiet til at hjælpe menneskeheden, i særdeleshed i denne
kritiske tid. Hierarkiets planer, som de virkeliggør Shamballas
vilje, kan blive og bliver gennemført. Processen er imidlertid
enten et bevidst eller et ubevidst masserespons på impression. For
disciplene i verden fører det til en bevidst respons og den
efterfølgende aktivitet til intelligente projekter.
Det er mesterens opgave at fremkalde en sådan dybde af viet
kærlighed fra sine disciple og en sådan erkendelse af nutidens
muligheder, at personlighedsaspektet i deres liv ebber ud, og
deres vigtigste beskæftigelse vil blive spørgsmålene om:
Hvordan kan jeg yde tjeneste på nuværende tidspunkt? Hvilke
uvæsentlige ting i mit liv skal jeg ikke give nogen
opmærksomhed? Hvilken opgave skal udføres? Hvem er de
mennesker jeg kan hjælpe? Hvilke aspekter af mesterens arbejde
skulle jeg tilstræbe at give mest hjælp i denne tid? Disse
spørgsmål må alle blive mødt med et afbalanceret, intelligent og
ikke et fanatisk respons og svar.

III. afsnit
Nu da vi har taget emnet om discipelskab under behandling, er
der visse forhold, som jeg vil gøre jer opmærksom på. Hvis I vil
tænke over dem vil I se, at de i nogen grad vil ændre jeres idé
om, hvad discipelskab indebærer, men de vil også berige jeres
generelle forståelse af dette emne.
Det første punkt, som jeg ønsker at fremhæve, er, at
accepterede disciple er under skoling til indvielse. Hvis de i det
øjeblik de nærmer sig discipelskabets vej ikke forstår denne
kendsgerning og ikke i fuldt omfang medvirker hertil, forsinker
de tidspunktet for denne indvielse. Deres forståelse af denne
kendsgerning giver sig til kende ved intensiteten i den tjeneste,
de yder. Planlagt tjeneste er en af metoderne for skoling.
Disciple i de tidlige stadier af deres arbejde er tilbøjelige til først
og fremmest at være interesserede i dem selv og i deres egne
reaktioner og tanker om mesteren. Den kendsgerning, at de
arbejder i en mesters gruppe, synes for dem at være af
altoverskyggende betydning.
Det andet, jeg ønsker at påpege, er, at der er stor forskel på en
mesters gruppe og hans ashram. Dette bliver sjældent erkendt.
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Mange mennesker kan findes i en mesters gruppe, men hans
ashrams medarbejdere bliver udvalgt fra denne gruppe. I en
gruppe er mesteren i berøring med og opmærksom på den
aspirerende discipel, og han har haft en klar kontakt med ham,
men det har involveret en personligheds- såvel som en
sjælsrelation. Men i en ashram findes der kun det inden for
ashramens indflydelsessfære, som hører sjælen til. Intet af
personligheden tillades adgang – såsom personlighedsreaktioner,
brister, begrænsninger, personlige tanker og alt, hvad der er
materielt og knyttet til den lavere natur, intet af det når ashramen.
I de tidlige stadier af en discipels arbejde er det derfor muligt, at
disciplen i lang tid kun vil være i stand til at bidrage med lidt eller
intet. Kun de positivt sansede intuitive indtryk og de klare
sjælsimpressioner og -impulser, som det lykkes for disciplen at
fremkalde (gennem meditation og en voksende renhed i hensigt),
kan bidrage med noget til ashramens liv. Der er som følge heraf
en lov, som beskytter ashramen fra jeres begrænsninger. Jeg har
anvendt ordet »ashram« helt bevidst i min bestræbelse for at få jer
til at skelne mellem en gruppe og en ashram. En ashram bliver
grundlæggende dannet af dem, der gennem deres viden,
hengivenhed og tjeneste har arbejdet sig ud af en gruppe og ind
til et indre center, hvor mesterens energi, visdom og arbejde er
lettere tilgængelig. For at kunne arbejde sig fra gruppen og ind i
ashramen må disciple nødvendigvis meget nøje kunne skelne
mellem, hvad der er deres højt udviklede personligheds ønsker,
som fx respons på sandhed og idealer, og hvad der er deres sande
respons på sjælen, åndelig visdom og på intuitive indtryk.
Det tredje punkt, som jeg gerne vil nævne, er, at disciple, når
de udgør en del af en ashram, udsætter sig for et voldsomt
forøget pres og må medvirke til en langt mere omfattende
energifordeling end tidligere. I dag, efterhånden som den
Kommende nærmer sig jorden og drages nærmere til
menneskeheden, og indstrømning af åndelig energi fra
Shamballa til det hierarkiske center forøges, foregår der en stor
optrapning af menneskelig modtagelighed, og en stærkt forøget
stimulering finder sted med forskellige virkninger. Det medfører
en mere intensiveret aspiration og åndelig beslutsomhed. Det
antyder også en mulighed uden fortilfælde.
I har fået fortalt, at da Buddha kom og arbejdede på jorden,
trådte mange aspiranter ind i de accepterede disciples rækker, og
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mange disciple tog en eller anden af de større indvielser. Der
fandt derfor en stor udskiftning sted af medarbejdere i Hierarkiet
og en stor ekspansion hen imod Shamballa og på samme tid hen
imod menneskeheden. Da Kristus kom til syne på jorden, fandt
en lignende og endnu større begivenhed sted, som kulminerede
ved at disciple blev optaget i mestrenes indre ashramer. Hidtil
havde disse ashramer været forbeholdt dem, der havde taget
første indvielse. Før Kristi tid udgjorde kun de, der havde taget
første indvielse og var indviede, disse ashramer. Som følge af
menneskehedens voksende sensitivitet blev det imidlertid
besluttet, at disciple kunne gives adgang til ashramerne og
således mentalt og astralt komme i forbindelse med den indre
gruppe og begynde at udgøre en del af mesterens sfære for styret
indre påvirkning.
Det er denne gunstige lejlighed, som i vor tid vises aspiranter
og disciple på prøvestadiets vej. Denne indsats kunne kaldes
ashramens eksternalisering. Det er blevet sagt, at det er
Hierarkiets hensigt at genindføre mysterierne på jorden. Dette er
det første skridt hen imod dette mål. Hvis det lykkes at
virkeliggøre denne embryoniske eksternalisering, og hvis de, der
tager del i denne nye indsats, magter at arbejde i enhed,
kærlighed og forståelse, og hvis det viser sig at være så stærkt,
at det kan modstå alle nedbrydende kræfter, da vil det senere
blive muligt at forøge antallet af medlemmer, forøge kraften og
størrelsen af en hvilken som helst ashram. Det ligger helt i
gruppens hænder. Enhver ny discipel, som kommer i kontakt
med ashramen indebærer et vist ansvar. Men ansvaret for at
integrere og absorbere disciplen ligger i ashramen og ikke hos
den enkelte. Denne integrationsproces er ikke let påviselig, før
disciple er blevet accepterede og integrerede dele af ashramen.
Sådanne nye disciple udgør helt klart et problem.
Nu opstår spørgsmålet: Hvordan danner og organiserer en
mester sin ashram eller indre gruppe, hvortil medarbejderne er
udvalgt blandt den ydre gruppe af aspiranter? Det må stå jer
klart, at en mester, når han danner sin ashram, går frem på
samme måde som skaberen. Han mediterer; han visualiserer; han
taler, og det som han søger at skabe og at materialisere (i
overensstemmelse med den hierarkiske plan) begynder at tage
form. Ved hjælp af kraften fra sin fokuserede og målrettede
tanke tiltrækker han dem, hvis tænkning er i overensstemmelse
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med hans, som følge af stråle, karmiske relationer, udviklingstrin
og kærlighed til menneskeheden. I ordene fokusering og
målretning findes nøglen til en hvilken som helst teknik eller
metode, der bidrager til det, som jeg her kunne kalde det
tankereservoir, som en ashram er. Det er et brændpunkt, der til
stadighed opretholdes, sammen med en dynamisk målrettethed,
der gør, at dette tankereservoir medvirker til verdenstjeneste og
til skabende effektivitet. Det vigtige, som en accepteret discipel
må forstå, er, hvad mesteren søger at udrette gennem sin gruppe.
Dette indebærer endelig spørgsmålet i disciplens sind, om han
tænker, fokuserer og arbejder i samme baner som mesteren.
Hvor nær er disciplen på mesterens tanker? Mesteren forhindres
af okkult lov i at anvende nogen form for pres eller magt i
bestræbelsen for at vende tankerne hos dem, han arbejder med,
i en retning, der er i samklang med hans. Han må ikke pålægge
disciplen sin vilje. Hans krav, aspiration og ønsker må ikke blive
den stærkt styrende kraft i de liv, som han er i forbindelse med.
Han kan indprente i deres sind det, som han føler bør gøres i
perioder med verdenskrise. Han kan udtrykke over for dem,
hvad han føler bør gøres, men det forbliver disciplens sag at
beslutte og virkeliggøre. Disciple er i en mesters gruppe, som
følge af overensstemmende ideer, selvom de fornemmer og
udtrykker disse ideer langt mindre tydeligt, end han gør det, og
ser visionen som gennem et mørkt glas. Men deres iboende
opfattelser er grundlæggende de samme, og det er deres opgave
at finde frem til kontaktfladerne, den analoge idealisme for
gruppebestræbelsen og derefter at indordne deres individuelle liv
og aktiviteter under den erkendte bestræbelse. Bagved denne
bestræbelse står mesteren – et opretholdende og fordelende
kraftcenter.
Enhver ashram eller indre gruppe er i sit inderste væsen et
tankereservoir og dette reservoir har som sit udspring eller sin
kilde mesterens ideer, drømme, vision og aspiration. Dette gives
impuls gennem hans monadiske magtfuldhed, influeret af den
Ene, som er hans mester, og udviklet og næret af hans erfaring,
der udvikler sig efterhånden, som hans visdom vokser, og hans
evne til at fremme den hierarkiske plan bliver viet, anvendt og
udvidet. Da bliver det et klart reservoir af tanker, forstærket og
næret af mange livs kilde, af ren vision og mange disciples viede
forestillinger.
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Enhver forpligtet discipel bliver bedt om at yde sit bidrag til
dette reservoir af ren tanke, og hvis han kan gøre det, vil det
sætte ashramen i stand til at opfylde behovet og hjælpe enhver
aspirant til at gå fra prøvestadiets vej og videre til det
accepterede discipelskabs vej. Ethvert center eller brændpunkt
for kraft har en særlig indflydelsessfære, og en virkelig aktiv
ashram er en positiv kraft i det center, som vi kalder
menneskeheden.
Disciplen spørger nu naturligt og med rette: Hvordan er
relationen mellem tankekraft og åndeligt instinkt, hvordan kan
de bruges konstruktivt, og hvordan giver deres indbyrdes
afhængighed sig til kende? Jeg spørger mig, hvordan jeg kan
gøre denne idé mere klar for jer? Lad mig først henlede jeres
opmærksomhed på den kendsgerning, at det er instinkt, som
fører en discipel til at respondere på mesterens kald eller tone, på
hans vibration eller på hans gruppe. Instinkt i dets tidlige stadier
er det navn, som bliver givet den materielle mekanismes respons
på dens omgivende materielle verden – de tre verdener for
menneskelig evolution. Senere på udviklingsstigen kommer
sindet til syne som en fortolkende faktor, og mekanismens natur
såvel som omverdenens natur bliver langsomt forstået.
Relationerne afklares. Åndeligt instinkt er sjælens evne til at
registrere kontakt med Hierarkiet, som sjælen i sig selv er en del
af, ligesom et menneskes mekaniske instinktive respons,
reaktioner og reflekser i legemet er en integreret del af den
materielle mekanisme. I tilfældet med de åndelige instinkter er
det intuitionen, som fortolker og oplyser sindet. Tankens kraft,
som den anvendes i ashramens arbejde, er afhængig af disciplens
evne til at fokusere og løfte det bevidste sind op til at kontakte
sjælen og til at fremkalde intuition. Når det er gjort med et godt
resultat, skabes der enhed mellem følgende tre faktorer: mental
oplysning, sjælens impuls og intuitiv sanseopfattelse. Denne
trefoldige kombination vil frembringe den tanketype, hvis
aktivitet vil blive virkningsfuld og produktiv for planen,
befordrende for uselviskhed og motiveret af kærlighed.
Alt efter gruppens evne til, som en helhed, at fungere under
det åndelige instinkts drivkraft afhænger også mesterens succes
med at gennemføre sine planer med gruppens hjælp. Under
guddommelig lov må han ikke arbejde alene. Han kan ikke
arbejde alene. Han kan inspirere, undervise, anmode om
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samarbejde og vejlede i det påkrævede arbejde. Længere end det
må ingen mester gå. I denne verdenscyklus er Hierarkiets
arbejde betinget af disciplene, og de kan godt forstå, hvorfor den
sidste lænke, som en mester gør sig fri af er irritation! Ingen
indviet kan danne en sand ashram, før alle evner til at misforstå,
til at udtrykke irritation og til at kritisere er forsvundet. En
mesters tankekraft kan, hvis den misbruges, blive en magtfuld
ødelæggende kraft. Han må blive i stand til at kunne stole på sig
selv, før hans ashram kan ledes sikkert i de rette baner.
I dette arbejde med at samle den nødvendige tankekraft til
konstruktivt arbejde er det æteriske væv helt tydeligt involveret.
Det fører da til en reorganisering af vævet. Akademiske
udredninger hjælper ikke den studerende til at forstå dette. Når
sindet (tankens redskab) er vehiklet for sjælens liv, sjælens lys
og sjælens kærlighed, og det æteriske væv er modtageligt for
indstrømning af energi fra sindet, da finder en reorganisering af
det individuelle æteriske væv sted. Det individuelle æteriske
legeme er kun en del, et aspekt af menneskehedens æteriske
legeme. Den vedholdende reorganisering af de mange dele fører
efter tilstrækkelig lang tid til en forvandling af helheden.
Det medie, hvorigennem dette finder sted, er sindet. Sindet
skaber eller formulerer de tankeformer (eller legemliggjorte
energier), som på det mentale plan udtrykker disciplens
forståelse af planen, og hans evne til at formidle den
legemliggjorte mentale energi til det æteriske legeme – uhindret
af den emotionelle natur eller af bølger af lavere begær.
Det æteriske legeme er et væv af lysenergi, aktiveret eller
motiveret af den type eller kvalitet af energier, som det
responderer på, set fra den evolutionære udviklings vinkel.
Følgende udsagn kunne fremsættes, at:
1. Det uudviklede eller umodne menneske udelukkende
responderer på prana eller fysisk energi, som vitaliserer den
lavere naturs drifter, udvikler det lavere instinkt og derved
lægger fundamentet til det fysiske legeme, som sjælens ydre
klædning. På dette stadium er intellektet på fosterstadiet. De
fysiske begær og de fem sanser er dominerende faktorer. Alt
dette skyldes den praniske aktivitet, når den strømmer
gennem det æteriske eller vitale legeme.
2. Gennemsnitsmennesket drives frem af begær, som er en
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energi, der har sit udspring i verdens begær, og som – når den
udvikler eller organiserer det astrale legeme – frembringer
begærenergi. Den strømmer ind i det vitale legeme og driver
det fysiske menneske til de aktiviteter, som vil føre til
tilfredsstillelsen af begær. Det er en parallel proces i forhold
til det arbejde, pranaen udfører, idet den tilskynder den
animalske instinktive natur til aktivitet. Disse forløber
nødvendigvis parallelt og skaber konflikt – det første
sammenstød (i mennesket) mellem modsætningernes par.
Gradvis bliver pranaenergien automatisk i sin aktivitet.
Bevidstheden flyttes nu til astral- eller begærlegemet, og den
instinktive naturs aktivitet synker ned under bevidsthedens
tærskel. Mennesket fokuserer da sit liv i det astrale vehikel,
og hans æteriske legeme belives af den magtfulde
indstrømning af begærenergi.
3. Det udviklede menneske, som har en integreret personlighed,
bringer gradvist det æteriske legeme under den mentale
energis kontrol, og hans virke på det fysiske plan aktiveres da
ikke så meget gennem instinkt eller begær som gennem den
mentale energi, der er viet til og udtrykker menneskets
planlægning. Denne planlægning tilkendegiver i stigende
grad hans intelligente ønsker – selviske i de tidlige stadier,
komplekse og dualistiske i de mellemliggende stadier, men
langsomt responderende på planen for verdenen og den
guddommelige hensigt for menneskeheden.
4. Slutteligt, når trianglernes magt (det åndelige navn sjælen er
givet i Den hemmelige lære) bliver pålagt personligheden, da
træder deres energi i stedet for de andre energier.
Personligheden – der nu er fokuseret i sindet og modtagelig
over for sjælens påvirkning – udtrykker på det fysiske plan
gennem den fysiske hjerne og legemet den altomfattende
sjæls hensigt, styrke og natur.
Det individuelle æteriske væv opildner det automatiske fysiske
legeme til aktivitet. De energier, som behersker det fysiske
legeme gennem det æteriske væv, er de fire ovenfor nævnte.
Konflikten i hjernebevidstheden hos den menneskelige enhed,
som er under udvikling, får betydning, når mennesket begynder
at erkende disse betingende energier, deres kilde og deres
virkninger.
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Det er umiddelbart indlysende, at disciplens arbejde derfor
næsten udelukkende finder sted inden for området energier og
kræfter. Studiet af okkultisme er studiet af kræfter, deres
oprindelse og virkninger. En ashram er et sted, hvor dette
studium bevæger sig ind i stadiet for laboratorieforsøg og
eksperimenter. Det forudsættes, at disciplen er inde i en proces,
hvor han er ved at blive opmærksom på de kræfter og energier,
der betinger ham som et enkeltindivid. De har deres oprindelse
i ham selv og bevirker forandringer og specifikke virkninger i
hans livs udtryk på det fysiske plan. Når han kender sig selv som
»livet og livene« (som Den hemmelige lære udtrykker det), en
samlet sum af kræfter og en betingende energi, da kan han blive
en verdensdiscipel og udføre betydningsfuldt arbejde i en
ashram.
Det vil derfor stå jer klart, når en discipel træder ind i en
ashram og arbejder i en nærmere relation til sin mester end
tidligere, da begynder han at samarbejde med sine meddisciple,
så vidt det står i hans magt. Da har I (i okkulte vendinger) en
gentagelse af relationen mellem gruppens »liv« (i dette tilfælde,
mesteren) og »livene« (i dette tilfælde, disciplene), relationen
mellem den centrale energi og de responderende kræfter. Set fra
mesterens synsvinkel er der tale om et dualitetsproblem for
gruppen, som påvirker gruppens udtryk. Mesteren, den centrale
energi, må arbejde gennem kræfter. Fra disciplens synsvinkel,
bringes en kraft (som er ham selv) i en relation til andre kræfter.
Han må på samme tid blive modtagelig over for en energi –
mesterens. Denne respons opstår gennem erkendelse af identisk
hensigt, oprindelse og natur, men ikke når det gælder udtryk. I
kan således se, at en ashram er en veritabel hvirvel af kræfter,
der er sat i bevægelse af mange forskellige energier, inden for
selve ashramens »grænsering«. Dualitetens grundlæggende
principper gør sig mærkbare, idet åndens energi virker ind på
sjælens kraft og personlighedens kraft. Glem ikke, at en mester
udtrykker monadisk energi, mens disciplene i hans gruppe søger
at udtrykke sjælens energi og i et vist omfang gør dette gennem
deres kærlighed og tjeneste. Til denne sjælens energi føjer de
personlighedens kraft, som opstår i deres væsen, og de er endnu
fokuserede i personlighedens liv, endog mens de stræber mod
sjælsbevidsthed. Her ligger deres brugbarhed, set fra mesterens
synsvinkel, og her opstår deres vanskeligheder og – til tider –
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deres fejlslagne bestræbelser.
Disciple inden for en mesters gruppe eller mesterens ashram
har en magtfuld virkning på hinanden, for alt i deres væsen
bliver forstærket. Mesteren må nøje passe på, at han ikke
unødigt stimulerer disciplenes legemer gennem selve
kendsgerningen om sin relation til dem.
Den enkelte discipel må derfor iagttage virkninger af tre
energigrupper, som alle påvirker ham:
1. De, der findes i hans egen natur (fysiske, emotionelle og
mentale), og de, som kommer til ham fra hans egen sjæl.
2. De, der påvirker ham, idet de kommer til ham fra andre
medlemmer af ashramen eller gruppen. Denne virkning vil
være afhængig af hans ubundethed med hensyn til ham selv
og derved modtagelig over for, hvad der kommer fra dem.
Den okkulte lov siger, at jo mere du elsker, des mere kan du
respondere på og rumme dine medmenneskers synsvinkler,
væsen og kraft. Det gælder i alt væsentligt også for en
discipelgruppe. Det, som beskytter de fleste disciple mod for
stor en sensitivitet, er, at de er så optaget af sig selv og deres
egen udvikling.
3. De forvandlende kræfter, som generelt kommer til disciplen
fra mesteren, eller som i specielle situationer formidles
direkte til ham af mesteren.
Målet for alt arbejde, der udføres af disciple enten som gruppe
eller i ashramen, er udtryk for den kausale skabende proces
inden for gruppen. Det sammenfattes i de ord, som jeg allerede
har givet jer »livet og livene.« I finder den analoge idé og dens
følgevirkninger i den erkendelse, at mesteren (ånden eller
monaden) reflekterer sig selv i eller inspirerer disciplen (sjælen),
og den sidstnævnte sættes derved i stand til at tilkendegive
sjælens aktivitet på det fysiske plan.
Jeg ville gerne mere detaljeret behandle naturen af en mesters
gruppe, til tider kaldet en ashram. Det kunne være af værdi, hvis
jeg forsøgte at definere en ashram for jer og således gav jer en
klar idé om forskellen mellem en mesters specielle gruppe og de
mange ydre grupper, der, selvom de arbejder under hans
inspiration og for planen, helt bestemt og teknisk set ikke er hans
ashram.
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En ashram er en subjektiv sammensmeltning af
enkeltindivider, og ikke af personligheder, der er bragt sammen
med tjeneste for øje. En ashram er en sammensmeltning af de
enkelte individers aktiviteter til en helhed – en helhed, hvor alle
har samme mål og vision, men kan have (og hyppigt har)
forskelligartede metoder og fremgangsmåder. Ashramens
arbejde består hovedsageligt i at inspirere verden til at se de
tjenestemuligheder, der er til stede, og som kan virkeliggøres
efter den enkelte discipels eget skøn, under »mesterens
impression« og i samarbejde med hans egen gruppe. I en
discipelgruppe er alle ikke forpligtet til at udføre den samme
type arbejde på samme måde og på samme tid. Men de er
forpligtet til at arbejde under inspiration af deres sjæle, under
indtryk af deres sjæles ønsker og bud, styrket af kontakten med
mesteren og med hinanden. De er forbundet med hinanden
gennem lighed i vision og vibration og giver hinanden gensidig
respekt og fuldstændig handlefrihed – i særdeleshed det
sidstnævnte.
Når I tænker over dette, vil jeg bede jer om at erkende, at en
ashram ikke er en gruppe mennesker, der arbejder under en eller
anden mesters formynderskab. Det er et punkt, som det er vigtigt
at huske på. Det er – som tidligere nævnt – et magnetisk
spændingspunkt, en sammensmeltning af energier rettet mod et
fælles center, og som involverer to faktorer:
1. En forenet tilskyndelse til gruppedannelse på det mentale
plan. Dette er den højere modsvarighed til flokinstinktet i
dyreverdenen og i menneskenes verden, men er af en åndelig
natur og ganske anderledes motiveret. Det lavere flokinstinkt
er for det meste motiveret af selvopholdelsesdriften. Det
højere ved erkendelse af sjælens udødelige natur og med
instinktet til at tjene om nødvendigt ved selvopofrelse. Loven
om »død til liv« hersker. Når gruppens magnetiske
tiltrækning er tilstrækkelig stærk, så indtræder
personlighedslivets død. Før discipelgruppen i alle dens dele
udtrykker denne udfarende opofrende drift, er det ikke en
ashram.
2. Den magnetiske tiltrækning fra det positive centrum i selve
gruppens hjerte. Dermed menes mesterens magnetiske
tiltrækning. Som I ved, teoretisk i det mindste, står der i
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enhver ashrams centrum en mester, eller en indviet eller en
verdensdiscipel. Det er hans opgave at forene og
sammensmelte de energier, som tilbydes og udbydes af
gruppen (under tilskyndelsen til at tjene) og at antyde
tjenesteområdet. Metoden for denne instinktive aktivitet
kaldes for okkult lydighed og gives frivilligt og følges i
forening. Når en hvilken som helst gruppe – som arbejder på
denne måde under en mester – bevæges af en åndelig impuls
og fungerer gennem en fast organisation (ligesom elektroner
rundt om den positive kerne i et atom), da vil gruppens kraft
umiddelbart blive virkningsfuld, men ikke før.
Jeg vil på dette sted antyde, at den såkaldt indre ashram er for den
ydre gruppe, hvad sjælen og dens vision er for den discipel, der
arbejder i sine personlighedslegemer. Ashramen er et indre
tilholdssted. Disciple kan derfor få en mere klar forståelse af
deres indre vækst hen imod sammensmeltning med en ashram
(under fysisk eksternalisering) ved at udvikle deres åndelige
erkendelse af den indre gruppes kraft, og deres lethed ved at
kontakte mesteren – både som enkeltindivider og som gruppe.
En af de opgaver, som hører en mester til, er at lære sine
disciple at lægge mærke til og sandfærdigt at registrere, hvad de
mest beskæftiger sig med i deres daglige liv. Dette udgør den
sande introspektive skoling, som, når den følges fornuftigt og
med visdom, fører til erkendelse af det sande vedvarende indre
bevidsthedsplan. Det fremmer også en erkendelse af
nødvendigheden af at overvinde begrænsning (hyppigt ikke de
begrænsninger, som almindeligvis registreres) og
nødvendigheden af at nedbryde de barrierer, som er påtvunget af
personligheden. Hele denne proces kan sammenfattes i de
følgende ord: Formålet med en ashram og den skoling, som den
giver, er at sætte disciplen i stand til at leve i sandhed på ethvert
plan, som det er lykkedes for ham at åbne sin bevidsthed for. Det
er vigtigt, at huske på, at ingen er integreret i en ashram, før han
har overskredet grænserne for de rent personlige
bevidsthedsplan; før han er sensitiv over for strålen og kvaliteten
hos ashramens mester, og før han generelt er blevet sjælsbevidst.
Opnåelsen af dette medfører et stort ansvar, og det er påtagelsen
af dette ansvar, som medfører de første antydninger af det, som
jeg kunne kalde »ashramisk bevidsthed« – en bevidsthed, som
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er uden egeninteresse og altid beskæftiget med de essentielle
ting for åndelig levevis.
Den primære beskæftigelse for disciple ved begyndelsen af
deres tekniske skoling er af en meget forskellig natur, og det
ashramiske liv er sædvanligvis blot en interessant baggrund for
daglige erfaringer og ikke den betydningsfulde faktor, som det
burde være og ikke den vigtigste interesse i forgrunden af
bevidstheden. Det daglige livs almindelige aktiviteter, de mange
forskellige familiekontakter, utilfredshed med livets
omstændigheder og dets påvirkninger, mishag ved kritik og ved
det at blive misforstået, de mange karakterproblemer, den
psykiske udviklings pres og omstændighedernes småligheder
tårner sig ofte så højt op, at bevidsthed om ashramen og dens liv
kun er til lejlighedsvis inspiration i stedet for en fast livsvane.
Evnen til at foretage sammenligninger på andres bekostning (i
særdeleshed med hensyn til meddisciples eller egne
omstændigheder), frygten for at give slip og bringe alt, hvad man
har ind i ashramens liv, forudanelser om fremtiden og et væld af
mentale tankeformer samt en unødvendig interesse for det fysiske
legemes cykliske liv giver mesteren et rystende billede af de
svagheder, som han må tage i betragtning. Mesterens anskuelse
er den faktor, som disciple har en stærk tilbøjelighed til at
glemme, fordi de er så grundlæggende interesserede i sig selv,
deres egne reaktioner og deres egne problemer.
Det kunne anføres her, at disciple i en ashram hovedsageligt
er beskæftiget med verdens anliggender. Som en gruppe er de
forpligtet til verdensarbejde; som enkeltindivider lærer de at
arbejde på denne måde. Kommende disciple må lære at skelne
mellem gruppens virkning (der er magnetisk og dynamisk), og
den bevidste bestræbelse, som gruppen gør sig under fælles
ønsker og mesterens vejledning, for at nå sindene hos dem, der
styrer verdens anliggender og verdens begivenheder. De ydre
begivenheder er til en vis grad forudsigelige. De er de
nedfældede virkninger af skjulte årsager, som ligger dybt i
menneskehedens underbevidsthed. De kan fastslås og (de kan op
til et vist stadium) udlignes eller stimuleres af gruppens kraft.
Dette er en af Hierarkiets vigtigste opgaver. Mestrene arbejder
i lyset og i årsagernes verden. Disciplene er endnu nødvendigvis
involveret i virkningernes verden og derfor i illusionernes
verden. Hovedsageligt indebærer arbejdet med brændpunkter for
772

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

åndelig energi på det ydre plan visse bestemte faktorer:
1. En dyb aldrig svigtende kærlighed, der »ser« i lyset.
Kærlighed er i sandhed den store åbenbarere.
2. Evnen til at trække sig helt tilbage, som enkeltindivid og som
gruppe, fra de fysiske reaktioners og emotionelle fordommes
verden og at arbejde udelukkende på mentale plan. Der er
disciplen fokuseret i sit lavere sind, men bevidst orienteret
mod sjælen, og bliver mere og mere sensitiv over for
intuitionen, visionen og planen så vel som over for
gruppesjælen og over for mesteren – al respons sker i denne
rækkefølge.
3. Dernæst følger evnen til som gruppe, at formulere den
ønskede tankevirkning på en sådan måde, at den vil nå sindet
eller sjælen hos dem, I søger at kontakte. At projicere en
tankeform, der er bygget således, at den vil blive af en type
og kvalitet, der er nødvendig for at fremkalde respons, og
derved opfylde behovet hos dem, disciplen søger at hjælpe og
styrke. Den projicerede tankeform vil legemliggøre lys og
kærlighed såvel som gruppens idé i overensstemmelse med
gruppens vision.
For hvor mange er denne arbejdsform mulig? Ikke mange,
endnu. Disciple er sædvanligvis mere optaget af deres ønske om
at hjælpe end af de videnskabelige metoder for hjælp. De må
tage ønsket for givet og dernæst glemme det. Jeg vil bede alle
disciple om på dette tidspunkt at gøre det til deres vigtigste
indsats at se visionen klart. At anerkende og kende dem for,
hvad de er, som indtager høje stillinger, og som fører
menneskeheden ud af slaveri og ind i frihed. Støt dem med
kærlighed, fordi de er, hvor de er, på grund af deres individuelle
skæbne ledet dertil af deres sjæl. Livet må erkendes og ses i
øjnene, som det er – ikke realistisk i den forstand mennesket
almindeligvis mener det, men realistisk set ud fra sjælens
synsvinkel, hvis vision er langsigtet og omfattende, og som ser
livet, som det er.
Accept af kendsgerninger er en af disciplens første pligter. I
opgaven med at hjælpe menneskeheden og som en del af en
mesters gruppe eller ashram, skal der som en af de første
kendsgerninger erkendes, at der findes mænd og kvinder, som er
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placeret i magtfulde positioner for at udføre den guddommelige
plan. Det må gøres ukritisk, idet man må undgå en konstant
opmærksomhed på deres begrænsninger. Deres problemer må
vises forståelse. Deres sjæles kalden på din sjæl må erkendes, og
til dem må udsendes en vedvarende strøm af »kærlig forståelse«.
De er mere fremskredne disciple, end I er – hvor lidt dette end
må erkendes. De er – bevidst eller ubevidst – under mestrenes
»impression«. Det er kun lidt, gennemsnitsdisciplen kan gøre for
dem til fremme af deres tænkning eller i udformningen af deres
beslutninger. Jeg hentyder naturligvis til lederne af lysets kræfter
på det ydre fysiske plan. Men disciple og aspiranter kan omgive
dem med en beskyttende mur af lys og kærlighed. De kan
undlade at hæmme dem med kritiske tanker, som kan forstærke
den strøm af kritik, som de verdsligt sindede sender ind over
dem. Med hensyn til at forsøge på at nå og at påvirke lederne af
materialismens kræfter vil jeg bede jer om at afstå herfra. Det
kan let lade sig gøre, da disciplens personlighed vil stå som en
åben dør for tilnærmelse. Men disse ledere er langt stærkere end
gennemsnitsdisciplen, og opgaven ville derfor være forbundet
med ekstrem fare.
I Vandbærerens tidsalder (som nu er forholdsvis nær, relativt
set), vil der ske en eksternalisering af den indre ashram på det
ydre plan. Disciple, indviede og verdensdisciple vil mødes for
første gang i den menneskelige historie, som disciple, idet de
erkender hinanden og erkender mesteren for deres gruppe. Den
indre ashram er et brændpunkt for sjæle, frie og ubegrænsede.
Den ydre ashram vil – under det fremtidige
Vandbærereksperiment – bestå af et brændpunkt af
personligheder og sjæle. Begrænsninger vil derfor forekomme.
Påtagelse af ansvar vil fordre bevidst erkendelse, og der vil
nødvendigvis blive tale om både langsommere handling og
langsommere perception i den ydre verdens tid og rum.
Den virkelige ashram (som den kommende ydre ashram blot
vil blive en genspejling af) er ikke genstand for det lavere
konkrete sinds diskussioner. Den er et brændpunkt for
modtagelighed. Den står bag bestræbelsen efter at etablere
gensidig kontakt via en fælles erkendelse af visionen, af livets
esoteriske grundlag og af de love, som styrer handling. Det er
imidlertid ikke et sted for lange og stille meditationsprocesser,
for det er et spændingspunkt, hvor man sammen drøfter den
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tidløse visdom i dens mere esoteriske aspekter, hvor arten af
sjælens relationer er erkendt, og hvor sammensmeltningen af
auraer og »trianglernes« indbyrdes overlapning bevidst bevæger
sig fremad. En ashram er en åndelig gruppes sindstilstand. Den
er en tilstand af forenet tanke. Den er et center for afklaring af
visionen og ikke for arbejdsmetoderne på det fysiske plan.
Efterhånden som disciple lærer at integrere sig i en mesters
ashram, opdager de, at det første, de må gøre, er at etablere en
grundlæggende harmoni mellem dem selv og deres meddisciple
og forstærke kontakten mellem deres egen sjæl, den ashramiske
gruppe og mesteren. De lærer da – ved at håndtere og at
eksperimentere – at forstå beskaffenheden af de energier, som
søger globalt udtryk, og arten af de kræfter, som må reduceres
til det mindst mulige, såfremt disse nyligt indkommende
energier skal vise sig virksomme i udførelsen af de ønskede
ændringer ifølge planen.
De lærer også, at der ikke er nogen svaghed og ingen styrke
i dem selv som enkeltindivider, der kan undgå at blive taget i
»øjesyn« af gruppen. Således må de efterhånden trække alle de
»slør« til side, som hindrer sjælens klare lys i at skinne igennem.
Målet for alt det arbejde, der udføres i ashramen for en hvilken
som helst af mestrene, er sandhed på alle niveauer på ethvert
tidspunkt. Mens disciple således lærer at arbejde fra punktet eller
centret for lys, forståelse og sandhed, som de vedholdende
integreres i, så vil deres eksoteriske brugbarhed og effektive
tjeneste forøges voldsomt. De vil – som en gruppe – vide, hvad
der skal gøres, og se til, at det bliver gjort.
En mesters største opgave i de tidlige faser af skoling af sin
discipel er at bringe den periode til afslutning, hvor disciplen er
så intenst optaget af sig selv, af sin egen tjeneste, af sin egen
reaktion på mesteren eller løftet om fremtidig kontakt med
mesteren, eller er optaget af sine egne tanker om discipelskab og
sine personlige fortolkninger af sandheden. Mesteren tager til sig
en gruppe af mennesker, som ofte har fikse ideer (som de er helt
sikre på er rigtige, fordi det er de bedste og højeste, som de til
dato har kunnet opfatte), de er overbevist om, at de har nået et
stadium, hvor de har kunnet registrere visse åndelige værdier og
begreber, hvor de har kunnet udvikle deres egne formuleringer
af sandhed og, hvorfra de ivrigt kræver det næste skridt. Det
første, som han derfor må gøre, er (idet jeg bruger en speciel og
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måske lidt fremmedartet formulering) at lade en voldsom
rystelse åbne dem og derved give dem en følelse af dyb
usikkerhed om det lavere konkrete sinds formuleringer og
billeder af virkeligheden og derved forberede dem til modtagelse
af nyere og højere tilnærmelser til sandheden. Denne
fremgangsmåde bruges ofte for at tvinge dem til at stille
spørgsmål ved alle tidligere konklusioner.
Vi må alle – disciple så vel som indviede af alle grader –
begive os ind på indvielsens hemmelige sted med en følelse af
blindhed (eller tab af retning) og med en følelse af fuldstændig
hjælpeløshed. Disciplen bør huske på, at han må blive til »et
bevægeligt punkt og dernæst en linje«. Han stiger op mod
Hierarkiet og antager den korrekte åndelige holdning, men på
samme tid stiger han ned i det, som han fejlagtigt anser for at
være det laveste af menneskelige vanskeligheder og forsyndelser
(hvis det måtte være nødvendigt), idet han altid bevarer sin
åndelige integritet, men lærer tre vigtige lektier:
1. Den erkendelse, at han har del i alle menneskelige
tilbøjeligheder, gode såvel som dårlige, og derfor er i stand til
at tjene.
2. Opdagelsen, at det, som han foragter og frygter mest af alt, er
det, som findes stærkest i ham, men som endnu ikke er
erkendt som sådan. Han opdager også, at han må udforske og
kende disse foragtede og frygtede bevidsthedsområder,
således at de til sidst bliver et aktiv, i stedet for noget, som må
undgås. Han lærer at blive frygtløs. Han er alle ting. Han er
et menneskeligt væsen, men han er også en mystiker, en
okkultist, et menneske med psykiske anlæg og en discipel. Og
– på grund af alle disse opnåede bevidsthedstilstande – bliver
han til sidst en mester. Han har »mestret« alle faser og alle
bevidsthedstilstande.
3. Det nytteløse i tidligere holdninger og dogmatiske måder at
betragte livet og mennesker på (sædvanligvis baseret på
tradition og omstændighed) når de fører til at adskille ham fra
hans medmennesker.
Når han virkelig har lært disse tre ting, er han en indviet.
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IV. afsnit
Når vi studerer de forskellige stadier af discipelskab, som alle
må gennemgå, vil vi opdage udstrålingen over det daglige liv.
Denne udstråling kommer fra betydningens verden, hvori
disciplen lærer at leve bevidst og altid. Et af de problemer, som
mesteren er optaget af i relation til sin discipelgruppe, er, at lære
dem det velkendtes dybe betydning og de sandheders betydning,
som ligger til grund for alt, der kan synes almindeligt eller uden
betydning. Det er måske den vanskeligste af alle opgaver på
grund af den vanemæssige reaktion over for alt, der er velkendt.
Der er behov for at gøre to ting: Det må påvises, at det velkendte
tilslører en betydningsfuld virkelighed og ved at trænge igennem
til »betydningens verden«, opdager disciplen, at han kan træde
ind i det første stadium af perioden for forberedelse til accepteret
discipelskab.
Det første stadium vi må studere er »det lille discipelskab«. I
vor behandling af dette stadium, ligesom af de andre, vil jeg
minde jer om, at jeg nærmer mig emnet set ud fra, hvad mesteren
skal gøre og ikke ud fra disciplens arbejde. Der er skrevet så
meget om emnet set fra disciplens synsvinkel, og så mange
bøger er udgivet om emnet, at det velkendte i dette tema vil
kunne forhindre den sande forståelse. Bestræbelsen efter at
forstå er blevet fokuseret på disciplen og hans problemer med
karakter og personlighed.
Jeg vil ikke omtale dette arbejde i detaljer. Jeg har kun til
hensigt at vise jer, så vidt det er muligt, hvordan en mester
forbereder disciplen på prøvestadiets vej til at gå fra
prøvestadiets vej til discipelskabets vej. Jeg vil her gerne
understrege, at jeg vil behandle den periode, der omfatter
discipelskabets stadier fra det allerførste stadium og frem til
adeptstadiet. På det fjerde trin træder disciplen ud af sin mesters
gruppe og bliver det, som esoterisk kaldes »et fast aspekt af
Hierarkiet.« Dette er en formulering, som nødvendigvis er
ganske meningsløs for jer. Han kommer da under påvirkning af
Shamballa, og den fremgangsmåde, der forbereder mennesker til
forbindelse med dette det første af de store centre, er ganske
anderledes end at forberede dem til deltagelse i det arbejde, som
udføres i det center, som vi kalder for Hierarkiet. Det ene
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indebærer udvikling af kærlighed og af gruppebevidsthed; det
andet indebærer udvikling af vilje og opnåelse af det stadium,
som Patanjali giver navnet »isoleret enhed«. Det er en
betegnelse, der er ganske uden mening for enhver under den
tredje grads indvielse. I denne behandling af emnet skal jeg ikke
beskæftige mig med forberedelse til de forskellige indvielser og
deres specielle forskelle. Jeg vil omtale væksten af det, som
kaldes »ashramisk fortrolighed«, disciplens tilnærmelse til
sjælenes verden og udvikling af hans bevidsthed i relation til
Hierarkiet. Jeg vil belyse hans vækst i sensitivitet og den
ledsagende og deraf følgende skabende vækst – ikke
formskabelse, men mere skabelse af vibration, dens indflydelse
på menneskenes verden og den senere efterfølgende
tilsynekomst af modtagelige organismer, i modsætning til skabte
former. Jeg vil bede jer om at reflektere over denne tanke.
Denne vækst i sensitivitet er vanskelig at forstå.
Medlemmerne af en mesters gruppe og hans ashram må blive
stadig mere sensitive – sensitive over for mesteren og hans
forpligtede medarbejdere. I kan ikke blive sensitive eller udvikle
sensitivitet ved en eller anden bestemt proces eller tilrettelagt
skoling. Mænd og kvinder er sensitive, de ved det blot ikke,
fordi de er så optaget af ydre forhold, af formlivet og af
objektive ting. Lad mig sige det på denne måde: det, som du
siger til dig selv og til andre – gennem dit talte ord eller dit liv
– er så støjende, at det ikke er let at være det, som du er, og at
blive erkendt som et åndeligt væsen. Mesteren vejledes af det,
som han kender til dig i dine stille stunder med åndelig
aspiration, af det, som du igennem årenes løb har tilkendegivet
som din faste tendens i livet, og af den måde, som du reagerer på
i krise- eller spændingssituationer. Det er en mesters opgave at
stimulere disciplen til altid at være sådan, som mesteren kender
ham fra højdepunkterne i hans liv. Det er en enkel og næsten
banal måde at fremstille det på, men det tjener til at udtrykke den
generelle idé. En mester gør dette, fordi verdens behov for
decentraliserede, fremadskuende, kærlige og intelligente
arbejdere er så stort, især i vor tid. Mange er nået til det stadium,
hvor de kan blive sensitive, hvis personlighedens højlydte
selvhævdelse dæmpes, og hvis det tillades sjælens lys at skinne
igennem. Da kan mesteren kendes og kontaktes. Når I kan
komme fri af jer selv og jeres personlige reaktioner, jeres egne
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fortolkninger og jeres personlige krav, da vil I selv opdage,
hvordan og på hvilken måde mesteren søger at påvirke jer og
den gruppe, som I måtte være tilknyttet. I vil blive sensitive over
for denne impression. Da kan I (så at sige) lette mesterens
aktivitet gennem en dyb og ægte interesse for det esoteriske liv
ved at udelukke jeres egen, men også mesterens individualitet.
Da kan mange veje åbnes, som vil hjælpe samspillet mellem jer,
disciplen, og mesteren.
Da alle stråler er understråler af anden stråle, vil vi
hovedsageligt beskæftige os med anden stråles metode til
arbejde med disciple. Den danner basis for alle de andre
fremgangsmåder. De forskelle, som måtte vise sig, ligger i
anvendelse af processer alt efter stråletype, og at der lægges
større vægt på bestemte centres anvendelse. Igen vil jeg bede jer
om at tænke over denne formulering, fordi den rummer megen
information for dem, som kan bringe intuitionens lys til at
skinne på den. Jeg vil behandle relationen mellem en mester og
hans gruppe og den individuelle discipel, og ikke så meget
disciplens indstilling og fremgangsmåder. Det er, som I vil se,
en noget anderledes måde at belyse sagen på.
I grunden er disciplens indstilling ikke af virkelig betydning
sammenlignet med Hierarkiets og dets metoders virkning på
ham. Resultaterne er uundgåelige, fordi de beror på følgende to
udslagsgivende faktorer:
1. Den første faktor er, at den styrede hierarkiske impression
ikke påbydes, før et menneske gennem selvdisciplin har gjort
sig selv rede til at respondere på den og derfor nærmer sig
vejens afslutning.
2. Den anden faktor er gruppens respons. Dermed menes
respons i to retninger:
a. Over for opfattet menneskelig nød, der som konsekvens
fører til et forpligtet liv i tjeneste.
b. Over for sjælens påvirkning, der fører til åndelig
sensitivitet.
Når disse to faktorer er vel etablerede – selv hvis de ikke
erkendes af disciplen i hans vågne bevidsthed – da bliver sjælens
greb om personligheden uigenkaldelig. Da, og først da, kan
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mesteren begynde arbejdet med disciplen, og responsen vil blive
effektiv, reel og varig.
Lad mig nu endnu engang sammenfatte de stadier, som vi vil
beskæftige os med:
1. Det stadium, i hvilket en discipel kontaktes af mesteren
gennem en anden discipel på det fysiske plan. Dette stadium
kaldes »det lille discipelskab«.
2. Det stadium, i hvilket en højerestående discipel leder
disciplen fra det egoiske plan. Dette stadium kaldes
»disciplen i lyset«.
3. Det stadium, i hvilket mesteren, alt efter behov, kontakter
disciplen gennem:
a.
b.
c.
d.
e.

En livagtig drømmeoplevelse.
En symbolsk belæring.
Anvendelse af en tankeform af mesteren.
En kontakt under meditation.
Et møde i mesterens ashram, som tydeligt erindres.

Det er definitivt den accepterede discipels stadium.
4. Det stadium, i hvilket disciplen, efter at have vist sin visdom
i arbejdet og sin forståelse for mesterens problem, bliver
belært om, hvordan han (i nødstilfælde) kan påkalde sig
mesterens opmærksomhed og således drage nytte af hans
styrke og viden og søge hans råd. Dette sker øjeblikkeligt og
tager praktisk taget intet af mesterens tid. Dette stadium har
det specielle navn »disciplen på tråden eller sutratmaen«.
5. Det stadium, i hvilket han tillades at kende den metode,
hvorved han kan fremkalde en vibration og et signal, som
berettiger ham til et møde med mesteren. Det tillades kun de
betroede disciple, som mesteren kan forlade sig på, ikke vil
benytte sig af denne viden, undtagen når det er nødvendigt for
arbejdet. Ingen personlig grund eller sorg vil bevæge dem til
at bruge den. Dette stadium kaldes »disciplen i auraen«.
6. Det stadium, i hvilket disciplen når som helst kan påkalde sig
mesterens opmærksomhed. Han er altid i nær kontakt med
mesteren. Det er det stadium, under hvilket en discipel
definitivt og bevidst bliver forberedt til en nær forestående
indvielse eller, efter at have taget indvielse, får overdraget
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specielt arbejde til udførelse sammen med sin mester. På dette
stadium beskrives han som »disciplen i mesterens hjerte«.
7. Der findes et senere stadium med en endnu nærmere
identifikation, hvor der forekommer en sammensmeltning af
lysene, men der findes ingen fyldestgørende omskrivning af
de udtryk, der dækker navnet på dette stadium.
Jeg vil bede jer om at bemærke, at de seks stadier, som er omtalt,
er blevet omskrevet, for at vesterlændinge kan forstå dem, og må
på ingen måde betragtes som oversættelser af de gamle udtryk.
Første stadium. Det lille discipelskab.
Dette stadium er afgjort eksoterisk og mange mennesker har
gennemgået det for længe siden. Den første antydning af, at et
menneske har nået dette stadium (set fra mesterens synsvinkel)
er, når »lyset blusser op« i et eller andet liv. Derved henledes
mesterens opmærksomhed på dette menneske. Det kan siges, at
tiden før mesterens opmærksomhed tiltrækkes kan opdeles i fire
dele, og det er først, når alle fire elementer er til stede samtidig,
at mesterens opmærksomhed tiltrækkes. De fire tempi er:
1. Et menneskes stræbende hensigt på det fysiske plan sætter
ham pludselig i stand til at skabe sjælskontakt. I det øjeblik
det sker, bliver lyset i hovedet øjeblikkeligt intensiveret.
2. Den karmiske bevægelse i et menneskes liv bliver stærkt
forøget, og – bortset fra hans egen individuelle karma – tager
han for første gang bevidst del i og påtager sig en del af sin
gruppes karma. Denne dobbelte karmiske opgave sætter en
veritabel krafthvirvel i gang i gruppeauraen. Dette bliver
Hierarkiet opmærksom på.
3. Det næste punkt er ikke så let at forklare eller at forstå. I har
fået fortalt, at sjælen befinder sig i dyb meditation i den
største del af livscyklerne hos ethvert individ, og at det først
er, når et vist mål af personlighedsintegration har fundet sted,
at sjælens opmærksomhed trækkes bort fra dens egne indre
betragtninger og egoiske anliggender, og forbinder sig med
skyggens anliggender. Når dette finder sted påvirkes den
egoiske gruppe definitivt, og mesteren (der er på samme
stråle som den sjæl, det handler om), bliver bevidst om det,
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som esoterisk kaldes for »en nedadskuende sjæl«. På
discipelskabets vej er egoet hele tiden bevidst om den
stræbende personlighed, og der kommer et stadium (hen imod
afslutningen af udviklingens vej), hvor sjælen rekapitulerer
evolutionsprocesserne for involution og evolution. Sjælens
energi stiger ned, og personlighedskraften stiger op, og det
sker gennem en proces med bevidste op- og nedstigninger.
Jeg refererer her til den proces, som sjælen påtager sig under
hierarkisk impuls og ikke til den, hvori personligheden
påkalder sjælen under det desperate behov, som optræder i
den lavere bevidsthed ved begærets gradvise ophør.
4. Gradvist bygges antahkaranaen, og således bliver det »større
lys og det mindre lys« bevidst relaterede. En vej af lys og
energi etableres eller skabes mellem disse to guddommelige
aspekter. Med tiden kommer der i den esoteriske gruppe det
til syne, som teknisk set er kendt under navnet, »det
forbindende lys« eller »den brobyggende udstråling«. Det er
vejen der refereres til i Det gamle testamente, når der står:
»Retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til
højlys dag«. I esoteriske bøger bruges der følgende udtryk:
»Før et menneske kan betræde vejen, må han selv blive
vejen.«
Disse fire stadier er beskrevet i Den gamle kommentar med
følgende vendinger:
»Lyspunktet stråler. Det tiltager og aftager. Punktet bliver en
linje ved at lade en hvirvel opstå og fra centret af den
hvirvlende kraft udgår en stemme – invokativ og klar.
Den, som sidder tavs og arbejder, alene og frygtløs
(fordi den enkelte ikke er alene, og gruppen er frygtløs)
skuer ned, fanger lyset, reflekterer den hvirvlende kraft og
hører stemmen.
Dernæst udgår følgende ord fra det stille center for
kraft: Vær stille. Vær tavs. Vid, at jeg er Gud. Det
nødvendige arbejde vil nu begynde.
Mellem den store og den lille, der stræber, er
forbindelsen etableret. Samspillet begynder. Sindet finder
sin rette plads. Vejen er sikkert funderet.«
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Når disse fire aspekter for indbyrdes vekselvirkning er til stede,
da kan det, som kunne kaldes for »åndelige vaner« begynde at
dannes og etableres mere fast. Deres forenede virkning tjener i
sidste instans til at tiltrække mesterens opmærksomhed.
Kontakten er stadig for kraftløs og sjælens greb om
personligheden for svag til at retfærdiggøre, at mesteren selv
foretager sig noget direkte med aspiranten. Stadiet er rent
mystisk og udtryk for et selvisk åndeligt formål. Erkendelsen af
grupperelationen mangler. Kundskaben om gruppetilskyndelse
er ikke til stede. Der er intet ægte uselvisk ønske om at tjene.
Der er kun et vagt ønske om personlig frigørelse, personlig
integritet og personlig vedvarende lykke. Dette må ændres til
gruppefrigørelse, gruppesammenhæng og gruppeglæde.
Det første stadium i skolingen af en sådan aspirant er at sætte
ham i forbindelse med en mere fremskreden discipel, som
gradvist vil lede ham fremad og give ham den hjælp, han
behøver. Grunden til dette er, at disciplen er tættere på
aspiranten, han er langt fra selv at være fuldkommen og er selv
ved at lære at tjene. Dette udviklingsstadium omfatter perioden
for okkult søgen og esoterisk udforskning og strækker sig
sædvanligvis over adskillige liv. Aspiranten løber i dette stadium
fra den ene lærer til den anden, alt efter tilskyndelse, mulighed
og behov. Han er et eksempel på ustabilitet, men iagttages nøje
af den discipel, der har overskredet dette specielle flygtige
stadium. Han har til opgave at sørge for, at aspiranten gør sig fri
af dette »nytteløshedens netværk«, som det til tider kaldes, og at
han efterhånden overgår til det senere stadium for indre
udforskning.
I hele denne periode er mesteren slet ikke opmærksom på
aspiranten. Det vil vare længe, før aspiranten får adgang til
mesteren og opnår en personlig kontakt. Den discipel, der
overvåger dette mellemliggende stadium rapporterer til mesteren
med sjældne og lange mellemrum. Det er først, når aspiranten er
nået til det stadium, hvor han »kan træde ind i englens lys«, at
mesteren begynder at overtage hans skoling. Disciplen er nu
uigenkaldeligt og endelig rede. Dette finder sted i det tredje
stadium for accepteret discipelskab.
Disse stadier er allesammen relateret til en eller anden af
indvielserne. Dette, som kaldes det lille discipelskab, er relateret
til første indvielse. Denne indvielse er forbundet med det fysiske
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plan, og et meget stort antal mennesker (som jeg flere gange har
påpeget) har taget denne indvielse langt tidligere. Alle sande
aspiranter har taget første indvielse. Denne kendsgerning
antydes ved deres intensive kamp for at vokse i det åndelige liv,
at følge vejen for målbevidst orientering mod åndens liv og at
leve i lyset fra denne ånd. Jeg formoder, at mange, som læser
mine ord, vil erkende disse beslutninger, som den
grundlæggende motivation for deres liv. Dette stadium svarer til
individualisationsprocessen i den lemuriske tid, og stadiet for det
lille discipelskab omtales somme tider som »perioden for
lemurisk bevidsthed«, den fører gennem det atlantiske stadium
for en discipel i lyset, til det ariske stadium for accepteret
discipelskab. På dette stadium bliver den tredje og egentlige
forberedelse til indvielse bevidst gennemført, fordi integrationen
på det tidspunkt er stabiliseret, og mennesket er fuldvoksent og
modent i sin bevidsthed og rede til at underkaste sig hierarkisk
impression uden forbehold.
Der er ingen grund til yderligere at uddybe denne indledende
fase på den besværlige omend inspirerende vej til discipelskab.
Meget er meddelt verden om denne sag med næsten overflødig
betoning af renselse, tjeneste og hengivenhed. Årsagen til, at jeg
siger dette, er, at de måtte antages at udgøre en del af det
eksoteriske livsudtryk hos alle sande aspiranter. De er ikke
esoteriske årsager, men eksoteriske virkninger af indre
sindstilstande.
Mens vi fortsætter vore studier om discipelskabets stadier, vil
jeg endnu engang påpege, at for den største del af aspiranterne
i verden og for de meget fremskredne mennesker med en
humanitær bevidsthed ligger det første trin langt tilbage. Mange
mennesker i vor tid er »accepterede disciple«, og det er, som I
ved, det tredje stadium, og bag dem ligger derfor tre erfaringer:
1. Stadiet for »det lille discipelskab« – elementært, prøvende og
foruroligende. Det omtales somme tider som »det stadie, hvor
menneskeplantens rødder rystes. Det stadie, hvori disse
rødder (indtil nu nedgravede) løsnes, og luft og lys bryder
tidernes fred. Det er dødens fred. Stenalderen, livets grav.«
2. Stadiet for »disciplen i lyset«. Dette stadium vil jeg nu
omtale.
3. Den første indvielse. Denne indvielse går altid forud for det
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accepterede discipelskabs stadium. Ingen mester accepterer
en discipel eller optager ham i sin ashram, i hvem Kristi
fødsel ikke har fundet sted. Saul må blive til Paulus, som den
kristne formulering lyder. Spædbarnet i tidens skød træder
frem i menneskenes verden, og med ønsket om fuldkommen
identifikation med stoffet (moderen) bliver han sig selv og
søger bevidst at betræde livets veje og blive det, han er. Dette
er en esoterisk repetition af den fysiske plan for at blive et
separat individ. Mellem stadierne for »isoleret individualitet«
og »isoleret enhed« ligger der ét, som har fået navnet »isoleret
identifikation«. Det er dette stadium og dets esoteriske
implikationer, vi beskæftiger os med. Isoleret enhed beskriver
det stadium, som mesteren har nået. Isoleret individualitet er
disciplens stadium. Isoleret identifikation (med sjælen) er
disciplens stadium op til og med tredje indvielse.
a. Isoleret enhed er fuldkommengørelsen af den ariske
bevidsthed. Isoleret identifikation er relateret til den
atlantiske bevidsthed, set som den højere modsvarighed.
b. Isoleret enhed er forbundet med det mentale plan, styres af
femte stråle for konkret viden eller videnskab og er en
genspejling af viljen til at vide. Isoleret identifikation er
knyttet til det astrale plan, styres af sjette stråle for
hengivenhed eller idealistisk sensitivitet og er en
genspejling – forvrænget og ustabil – af viljen til
kærlighed. Isoleret individualitet er forbundet med
udtrykket på det fysiske plan, styret af tredje stråle for
aktiv intelligens og er en genspejling, igen forvrænget og
usikker af viljen til at være.
På det buddhiske plan, planet for den guddommelige intuition,
er disse tre lavere udtryk og deres højere prototyper
harmoniserede, og de tre indvielsers (anden, tredje og fjerde)
ekspansive arbejde frembringer en absorption, en
sammensmeltning og en sammenblandingsproces mellem
disciplen og sjælen (og til sidst mellem Hierarkiet og
menneskeheden) som forberedelse til en større kontakt mellem
mennesket og monaden. Når dette finder sted, er sjælen,
skaberen af genspejling og skyggen, afkastet, fordi dette
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bevidsthedsstadium har udtjent sit formål. Tilintetgørelsen af
kausallegemet finder sted, og der lades ikke andet tilbage end
fuldt bevidst form og ånd. Kun hvis et menneske har taget de
højere indvielser, kan han forstå betydningen af de ovenstående
udsagn.
I forbindelse med dette vil jeg minde jer om, at selvom jeg i
denne tid søger at skole mange til yderligere
bevidsthedsudvidelser, så skriver jeg primært for fremtiden og
for de disciple, som i årene, der kommer, vil læse mine ord og
finde vej ind i mestrenes ashramer. Hierarkiet bygger for
fremtiden. Det er ikke optaget af nutiden. Alt, hvad det gør,
gøres med den hensigt at åbne vejen ind til en større og mere
ekspansiv verden. Menneskeheden er optaget af nutidens
forhold. Hierarkiet arbejder og lægger planer for fremtiden.
Shamballa er fordybet i det evige nu og i det dynamiske liv, som
har skabt den fortid, der betinger nutiden (stedet for illusion) og
fremtiden. I vil måske kunne få en eller anden idé om eller et
billede af Shamballa, hvis I vil studere den nuværende æra for
menneskelig levevis. I denne æra er mennesker med lemurisk
bevidsthed, fokuseret i fortiden og beskæftiget med det fysiske
plan, repræsenteret. Mennesker med atlantisk bevidsthed,
fokuseret i nutiden og emotionelle i deres opfattelse, findes
overalt. Og mennesker, som er klart ariske i deres
bevidsthedstilstand, mentalt fokuserede og beskæftiget med
fremtiden, er ligeledes at finde. Disse tre mennesketyper udgør
én menneskerace og legemliggør hele menneskeheden.

V. afsnit
Andet stadium. Disciplen i lyset.
På dette stadium er disciplens bevidsthed, på prøvestadiets vej,
optaget af at overvinde blændværk og af at genoprette det
menneskes forvrængede, kortsigtede vision, som har været
nedsænket i materiens eller formens liv. Han forsøger nu at se
den ny vision, at kontrollere den emotionelle verdens reaktioner
og at arbejde i et nyt medium – i lyset.
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Mestrene arbejder ikke på det astrale plan. Visse okkulte
skoler beretter, at de gør det, men det er ikke tilfældet. For dem
eksisterer det astrale plan ikke (da de har overvundet blændværk
og illusion). Det er udelukkende et illusorisk begreb i det kamamanasiske sind – gennemsnitsaspirantens sind. Disciplen bliver
derfor på dette stadium overvåget og ledet af én, som stadig er
underkastet blændværk, men som samtidig er bevidst om det
astrale plans forbigående natur.
På dette stadium findes i dag så mange aspiranter, at jeg (før
jeg fortsætter med andre forhold) vil omtale det arbejde, som
mestrene søger at udføre med deres discipelgrupper i den
nuværende verdenskrise. Dette er en sag af allerstørste betydning
for verden, set fra mestrenes synsvinkel. Glem aldrig, at i vore
redegørelser og i jeres bestræbelser efter at forstå, søger jeg at
gøre jer mere decentrale i jeres opfattelse ved at bibringe jer, så
godt jeg formår det, Hierarkiets synsvinkel, idet jeg nedtrapper
den, indtil den kan rummes inden for rammerne af den
gennemsnitlige aspirants fatteevne.
Det eneste, som mestrene tilstræber med hensyn til disse
aspiranter, er at stimulere åndens flamme i dem, så de kan sætte
verden i brand. Retfærdighedens og substansens ild, karmas ild
og dens vehikel, stoffet, hærger i verden i denne tid. Ild må
bekæmpes med ild, som I udmærket ved, og for at standse det
brølende inferno af ild, som i dag ødelægger verden, så må
åndens ild sættes ind, fordeles og anvendes effektivt af
mestrenes disciple. Shamballas opgave i relation til Hierarkiet er
af lignende art, men kommer til udtryk på et højere niveau.
Shamballa formidler den ultimative viljes ild. Den ild, som
disciplene i verden til sidst må kunne anvende, er ilden viljen til
kærlighed.
Denne ild er ikke det, I tror, den er. Viljen til kærlighed
betyder kærlighed til den større helhed og evne til at gøre det,
der er brug for til gruppens bedste på den rette måde og med
dygtighed i handling. Den involverer evnen til målrettet
handling, hvor behovet opstår, fordi disciplen har en langsigtet
vision og ikke bliver vildledt af det umiddelbare perspektiv. Han
arbejder og forbereder for fremtiden. Den består med andre ord
i den kærlige hensigt at opflamme hele verden med den nye idé
om »relationernes ånd«, der begynder med disciplens eget selv,
hans familie og nære gruppe. Det er viljen til at opflamme. Det
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ville være godt at tænke dybt over disse ideer. For at
tilvejebringe og nyttiggøre denne flammende stimulering må
disciplen anvende ilden på sig selv og i det efterfølgende
flammehav se sig selv, som han virkelig er. Det materielle
aspekts ild (personlighedens ild) er stadig for fremherskende og
for magtfuld i aspiranters liv. Derved kan de være til skade. Jeg
vil minde jer om, at det mentale plans ild (dvs. sindets) er
genspejlingen (den forvrængede genspejling) af åndens ild.
Nogle disciple anvender kun sindets ild. I deres højeste og
bedste øjeblikke forsøger de at bruge kærlighedens ild til at
udligne det kritiske sinds flammer, men i bedste fald er det ingen
spontan strøm kun en møjsommelig bestræbelse på at være
venlig, forsøget på at undlade (gennem en drastisk disciplinering
af dem selv) at udtale det, som deres kritiske sind siger, eller at
handle ud fra de meninger, som de måtte have dannet sig
gennem brugen af sindets ild. Denne ild er altid rettet mod en
broder, og bestræbelsen på at afholde sig fra brugen af denne ild
skaber uundgåeligt en kløft eller en barriere. Hos de fleste
aspiranter er der ikke nogen virkelig kærlighed i handling til
stede, men kun en del af personlighedens forsøg på at være
ukritisk. Deres koncentration er rettet mod det erkendte og
grundlæggende behov for at være ukritisk, fordi det er rigtigt at
forholde sig således, og der er en belønning til dem, som opnår
det. Men de tænker ikke på indvirkningen på andre, når sindets
ild slippes løs med dets tilintetgørende, brændende og
ødelæggende virkninger.
Mestrene er derfor ivrige efter at »brænde disciplen op i ilden
viljen-til-kærlighed, så han kan sættes fri, og barriererne for
indstrømning af den avatariske kraft kan blive opløst«. Hvorfor
ønsker mestrene det? Fordi det er disciplene i verden og ikke
menneskemasserne, som i dag hindrer avatarens komme og gør
hans hensigt nytteløs. Han vover ikke at komme, før verdens
disciple og aspiranter foretager de nødvendige forandringer i
dem selv, af den enkle grund, at der ikke ville være
»tilstrækkeligt med viljen-til-kærlighed til stede i dens
flammende essens.« Hvor denne vilje er til stede, kan to ting
finde sted:
1. Der kan ske den nødvendige nedtrapning af den
indstrømmende energi, som avataren vil bringe med sig, så
788

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

den kan nyttiggøres i menneskeheden.
2. Avataren og de, som samarbejder med ham og er under hans
indflydelse, kan derved få stillet en gruppe til rådighed, som
kan:
a. Respondere intelligent på denne indstrømning, erkende
den og absorbere den.
b. Fordele den indstrømmende energi.
c. Udlægge for menneskeheden de nye tilskyndende kræfter,
der er beskæftiget med at præcipitere den nye vision, den
nye verdensorden og den nye tidsalders idealer.
På dette tidspunkt vil der befinde sig særdeles mange disciple
i lyset og desuden mange på andre af discipelskabets stadier.
Den vision eller opfattelse, som mange har af avatarens virkning
og arbejde, er, at der skal ske en stor tilsynekomst, som vil gøre
en ende på al strid, indvarsle den ny æra for fred og god vilje,
berolige folks hjerter og føre menneskeheden ind i riger af
skønhed og lykke. Han vil da blive fuldbyrdelsen af
ønsketænkningen blandt utallige sind ned gennem tiderne. Han
vil blive den lidende menneskeheds trøst. Han vil kærligt og i
stilhed tage sig af sit eget folk og vil fjerne den onde fra jorden
og hindre ham i igen at bryde freden i verden.
Lad mig sige jer, at et sådant billede overhovedet ingen plads
har i den virkelige vision. Det er baseret på teologiske
fortolkninger og menneskelig selviskhed. Det er grundlagt på
menneskehedens ynkelighed og på at disciple og aspiranter
overalt ikke forstår kærlighedens sande natur og den virkelige
vision af den hierarkiske plan.
Det er kærlighedens ild, som han vil bringe. Det er budskabet
om den rensende ild, som vil komme fra ham. Han vil ikke
belære om de rensende vande, som hidtil har været den
symbolske sandhed. Han vil overføre den ild, som brænder og
nedbryder alle barrierer i menneskets natur, alle skranker mellem
mennesker, mellem grupper og mellem nationer. Er I indstillet
på, som enkeltpersoner, som disciple og som aspiranter at
underkaste jer denne ild?
Når et menneske bliver en discipel i lyset, finder en vis
udvikling sted, som sætter ham i stand til at se visionen mere
klart og vide, hvad han skal gøre, for lyset åbenbarer altid. De er
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følgende:
1. Aspiranten overfører sin bevidsthed fra det astrale plan til det
mentale, og i den forbindelse giver den hjælpende
seniordiscipel definitiv hjælp og vejledning.
2. Aspiranten lærer at skelne, til sidst ufejlbarligt, mellem
modsætningernes par.
3. Aspiranten bliver opmærksom på blændværk, som noget han
til sidst må frigøre sig fra og hjælpe med at frigøre verden for.
Disse tre stadier behandles i Bogen om regler for disciple på
prøvestadiets vej. Disse regler er frit oversat til nutidens sprog
følgende:
»Den, der er på vejen, springer fremad og forlader det
flydende livs verden. Han foretager den store overgang og
lægger vandets vej bag sig. Han går på vandet og er ikke
nedsænket i det. En discipel i lyset fører ham ved hånden
fra lys og ind til et større lys.«
»Dette er en overgang på den lavere vej, som
forberedelse til den højere.«
»Den, der er på vejen, bliver opmærksom på dette og
hint. Polerne kommer til syne. Disse to tiltrækker sig hans
daglige liv, først den ene og så den anden. Mellem disse to
svinger han. En transformation må finde sted. De to må
blive ét. Et skridt hen imod enhed finder sted. Mellem de
to går han fremad. En discipel i lyset kaster lys på hver
side, og således kan den lille vandre.«
»Dette er transformationen på den dobbelte vej, som
leder frem til vejen.«
»Den, der er på vejen, ser sig omkring og ser livet som
gennem en dis. Blændværkets tåge og dis hviler over livets
bakker og dale, denne tåge og dis må han opløse. Han må
transmutere eller forvandle blændværk ved hjælp af de
strålende lys' brændende stråler. En discipel i lyset har
magt over det brændende, flammende lys, som opløser den
udmattende tåge.«
»Dette er transmutationen eller forvandlingen. Disse ild
frigør det skjulte lys og blander det med det større.«
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Det er under vejledning af en discipel, der er langt mere
fremskreden (selv om han endnu ikke er en adept) end disciplen
i lyset, at de første lektioner i disse tre processer læres. Mens
dette finder sted forbliver aspiranten uvidende om mesterens
interesse for ham. Mesteren modtager regelmæssige beretninger
(baseret på visse diagrammer) fra den seniordiscipel, der har
ansvaret for disciplen. Det er på denne måde, at mange
hierarkiske relationer etableres. Når de én gang er etableret –
gennem arbejdet i en mesters ashram og ikke er fokuseret på det
fysiske plan – er disse relationer varige og udgør en af de
faktorer, som frembringer:
1. Hierarkisk integritet.
2. Sluttelige tætte relationer mellem menneskeheden og
Hierarkiet.
I dag sker der en stærk forøgelse i antallet af mennesker, der
bliver relateret på denne måde, og seniordisciplene hos alle
mestre, som tager disciple ind, er overordentligt aktive med
skoling af aspiranter såvel som med det arbejde, der er forbundet
med den nuværende krævende verdenskrise. Aspiranter, der
skoles således, er i virkeligheden kernen af de fremtidige
verdenstjenere, og de er som følge deraf af virkelig stor
betydning. Opgaven for dem, der beskæftiger sig med denne
skoling, kan opdeles i tre stadier, og mens disse seniordisciple
og indviede udfører dette arbejde, lærer de selv meget. Disse tre
stadier er:
1. Etablering af magnetisk indflydelse.
2. Etablering af telepatisk forbindelse.
3. Udførelse af grundlæggende karmiske justeringer.
Den første opgave, som disse disciple står over for, er at nå frem
til en forståelse af de aspiranters natur, som de har taget ansvaret
for, samt at etablere et indflydelsesområde eller en vej for
påvirkning, således at de kan være til direkte nytte og i stand til
at kommunikere med aspiranten. Det kan her påpeges, at
sådanne relationer tidligere kun etableredes mellem sjæl og sjæl,
og som følge deraf krævede en lang periode for at »trænge
igennem« til en tilstrækkelig erkendelse i aspirantens sind og
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hjerne. I dag er det stadig metoden i de fleste tilfælde, men
mange af disse hjælpende disciple gør forsøg med (under deres
mesters vejledning), at arbejde direkte med aspiranten på det
fysiske plan, hvorved både personligheds- og sjælsrelation er
involveret. Det udgør en langt vanskeligere situation, men det er
en del af den nye proces for eksternalisering af det hierarkiske
arbejde, som alle ashramer (der nu langsomt er ved at dannes) er
en del af. Ved hjælp af denne fremgangsmåde skoles disciplen
i lyset til at erkende medlemmer af Hierarkiet ved først at blive
opmærksom på disciple, der er mere fremskredne end ham selv,
og ved at lære at give deres ord og forslag passende vægt. I kan
heraf se, at der gøres en stor indsats for at bringe de to centre –
menneskeheden og Hierarkiet – ind i en langt tættere forbindelse
og relation, både objektivt og subjektivt.
Alle, som i dette liv er gået fra stadiet disciplen i lyset til
accepteret discipel, har erkendt to ting:
1. En erkendelse af den seniordiscipel, som de har opdaget »i
lyset«.
2. En erkendelse af mesteren. Hele dette spørgsmål om
erkendelse af mesteren vil jeg behandle på et senere
tidspunkt.
Den efterfølgende udviklingsproces for telepatisk vekselvirkning
bør studeres særdeles nøje. Alle discipelgrupper, som arbejder
i eller uden for en ashram, bør være i tæt telepatisk forbindelse,
og derved udgøre et lærested for udvikling af denne form for
sensitivitet. Det første, som må etableres i en gruppe af disciple,
er kærlighed og tillid, for uden dette kan ingen sand
tankeoverføring finde sted. Hvor kærlighed og tillid ikke findes,
må de definitivt og bevidst udvikles.
En anden regel styrer denne telepatiske relation, og det er, at
»alle kriser som følge af kritik« omhyggeligt må undgås af alle
disciple, hvis de ønsker at skabe den ønskede rytme. I en hvilken
som helst discipelgruppe er der nogle, som ikke sætter »de
vigtigste ting først«. De lader mange ting og mennesker komme
forud for deres pligter og åndelige ansvar. Det giver deres
meddisciple grundlag for berettiget kritik (tilsyneladende
berettiget). Til tider kan kritik fremføres, som måske er en
korrekt beskrivelse af de faktiske forhold. Hermed menes, at den
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discipel, der i dette tilfælde fremfører kritik, kan have nået et
stadium, hvor hans dømmekraft i en sådan udstrækning er
baseret på kærlighed, at den ingen personlighedsvirkning
fremkalder, hverken i hans eget liv eller i en meddiscipels.
Kritikken er ganske enkelt en kærlig erkendelse af
begrænsninger, og den bliver først forkert, når uangribelige
kendsgerninger bruges til at rejse kritik i dem, der ikke er modne
dertil, og kritikken da giver anledning til unødig diskussion. Den
discipel eller aspirant, der ubestrideligt har fejlet, og som ikke
selv formår at foretage de nødvendige ændringer, skaber en
barriere, som han på et tidspunkt må tilintetgøre ved at fjerne
alle årsager til kritik. Disse barrierer forhindrer fri telepatisk
kommunikation.
Der kunne her stilles et interessant spørgsmål, og et som
uundgåeligt vil opstå: Må gruppen af arbejdende disciple
indstille sig på den grundtone, som udgår fra de mere
fremskredne disciple i gruppen, eller må grundtonen nedtrappes
til et generelt lavere niveau for at passe til de mindre
fremskredne? Lad os formulere det på en anden måde: Skal de
mindst udviklede i en gruppe af disciple og aspiranter trække de
mere udviklede ned til deres arbejds- og forståelsesniveau, eller
vil de yde en ekstraordinær indsats for at kunne leve op til den
højere vision og for at kunne opnå den mere fremskrednes
indstilling og synsvinkel? Disse spørgsmål udgør et
fundamentalt problem i alle ashramer, og kun disciplene selv
kan besvare spørgsmålene.
I opgaven med at mestre den karmiske tilpasning står den
vejledende discipel over for bestemte krav. Han må fastlægge
præcis hvilken karma, som den aspirant, der er i hans varetægt
i denne inkarnation, må gennemarbejde. Han må derpå bevæge
ham til foruden denne bestående karma at påtage sig den karma,
som jeg vil kalde for »frigørende karma«. Dette er en del af den
forcerende proces, som de, der vælger den mere vanskelige
indvielsesvej, må underkaste sig frivilligt og ved egne frie valg.
Disciplen, da der her er tale om disciplen i lyset, søger i denne
forbindelse at gøre visse ting:
1. Han arbejder uundgåelig karma af, så intelligent og bevidst
som muligt.
2. Han påtager sig karma, som under normale omstændigheder
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først ville blive effektueret i et senere liv.
3. Han begynder at overtage en del af menneskehedens generelle
karma og forøger derved sin egen karmiske byrde.
4. Han begynder at arbejde med og forstå noget af den
planetariske karma, selvom han endnu ikke påtager sig noget
ansvar i den forbindelse. Først efter tredje indvielse
samarbejder han bevidst og som enkeltindivid med den
planetariske Logos's karmiske ansvar.
Her vil jeg gerne understrege, at jeg taler om god såvel som
dårlig karma. Det er den hjælpende discipels opgave at vejlede
disciplen i lyset, så han kan udligne sin karma. Det gør
seniordisciplen ved hjælp af tankeindtryk. Al karma, når den
mødes bevidst, bliver udskildt ved tankens kraft. Det er måske
den vigtigste lektie, som seniordisciplen må belære neofytten
om. På denne måde bliver neofytten hjulpet til at se »i det lys«,
som viser sig på hans vej, og den discipel, der forbereder ham til
det accepterede discipelskabs stadium, er vedvarende i
forbindelse med mesteren. Derved skabes en triangulær relation,
som er okkult betydningsfuld.
Hvis disciplen i lyset er virkelig oprigtig og bevidst udvikler
den højere sensitivitet, da kan dette stadium blive af relativ kort
varighed. To liv er somme tider tilstrækkeligt til denne
udvikling. Disciplen i lyset er en discipel, som betræder vejen
med henblik på det, som kaldes »den lille åbenbaring« – lille,
fordi den vedrører åbenbaringen af det, som skal gøres i
personlighedslivet. Det er ikke vejen for den højere åbenbaring
af guddommelighed og dens natur. Det er en åbenbaring af det,
som allerede er manifesteret og ikke af det, som skal
manifesteres. Tænk over det. Sjælens søgelys afslører fejl i
karakteren, begrænsninger i udtryk og utilstrækkeligheder i
handling. Disse må på intelligent måde korrigeres. I de
symbolske diagrammer, som den vejledende discipel fremlægger
for mesteren to gange om året, antydes det, hvilken indsats der
ydes på disse områder ikke hvilke resultater, der er opnået. Det
er indsatsens karakter, der har betydning. Resultaterne vil
uundgåeligt vise sig og blive i overensstemmelse med indsatsen.
Når disse diagrammer (tre i alt) relateres geometrisk i forhold til
hinanden og lægges ovenpå hinanden, så viser de et helt bestemt
strålemønster. Da kan mesteren vurdere udviklingshastighed og
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-retning og kan bestemme det tidspunkt, hvor seniordisciplen
kan bemyndiges til at anbefale stadiet for accepteret
discipelskab. Når aspirantens efterlevelse af krav, den
vejledende discipels anbefaling, den karmiske tilstand og den
tone, som mesteren registrerer stemmer tidsmæssigt overens, da
er det tredje stadium nået.
Her vil jeg igen minde jer om, at alle disse stadier er relateret
til arbejdet i en ashram og den indre gruppes liv og vitalitet.
Denne gruppe er, som I ved, dannet af gamle og erfarne disciple
og indviede, men også af neofytter på forskellige udviklingstrin
og af disciple, som går gennem vejens mange forskellige stadier.
Det er disse vidt forskellige typer af aktive disciple, som
udvirker samspillet mellem de ydre og de indre ashramer,
mellem den objektive gruppe på det ydre plan og den meget
større indre gruppe. Det bringer mig frem til et spørgsmål, som
kan opstå helt naturligt i sindene hos dem, der arbejder i den
ydre gruppe, og som er løst tilknyttet den indre gruppe: Er den
ydre ashrams bevidsthedsniveau betinget af medlemmerne af
denne gruppe eller af dens relation til hele ashramen, som den
udgør en relativ lille del af? Når dette spørgsmål stilles af et
medlem i en ashram, så tyder det på en klar optagethed af
gruppens medlemmer og ikke af gruppen som et aspekt af en
eller anden mesters ashram. Disciple må holde sig for øje, at en
ashram ikke er begrænset til nogle få, som måtte kende
hinanden, og som tilmed kan mødes som ashramiske
medlemmer. En ashram er en international gruppe. Den er
sammensat af sjæle i inkarnation og ude af inkarnation. Den er
en syntese af indviede af forskellige grader og af accepterede
disciple. Mestrene anser ikke dem, som har taget første indvielse
for at være indviede. Dette er et punkt, som endnu en gang har
krav på at blive understreget.
Disciple som har taget anden indvielse anses for at være
»indviede på prøve«, og først når de har taget tredje indvielse, er
de reelt indviede set fra Hierarkiets synsvinkel. Første indvielse
omtales til tider som den »lemuriske indvielse«, og anden
indvielse som den »atlantiske indvielse«, men tredje indvielse –
vor ariske races – bliver teknisk set anset af dem for at være
første indvielse. Det er en ny vinkel, som jeg vil bede jer tænke
over. Derfor dækker begrebet accepteret discipel stadierne for
første og anden indvielse. Når en discipel har taget tredje
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indvielse, er han teknisk set ikke længere en accepteret discipel,
selvom han stadig forbliver i en mesters gruppe, indtil han har
taget fjerde indvielse. Jeg peger på disse tekniske detaljer, for at
jeres tanker kan blive mere klare og antage de rette proportioner,
når det gælder dette spørgsmål.
En ashram er derfor repræsentativ for alle udviklingsstadier
fra de mest fremskredne til dem, der er helt nye i ashramen, som
fx de, der læser disse instruktioner. Det, som har betydning for
enhver discipel i en ashram, er om han kan højne sin bevidsthed
og sin bevidste respons på den ashramiske vibration, så han ikke
hæmmer ashramens planlagte aktiviteter. Må seniordisciplene og
de mere fremskredne indviede disciple gøre holdt eller vente og
dæmpe deres aktiviteter for at give de mindre fremskredne tid og
mulighed for at nå op på siden af dem? Spørgsmålet lyder
derfor: Venter seniordisciplene, eller hæmmer de nye disciple?
Jeg kan forsikre jer om, at det niveau, som I skal bringe jer på
højde med, ikke er stillestående, og jeg vil forsikre nye i
ashramen om, at de ikke kan holde en ashrams fremskredne
medlemmer tilbage, men at de kan udelukke sig selv fra
aktivitetssfæren omend ikke fra gruppen. Det er de, der ikke er
rede og de uskolede, som venter, ikke de beredte og virkelig
forpligtede.
Det er en mesters opgave at stimulere så mange i hans gruppe
som muligt til at arbejde vedholdende på åndelige
aktivitetsniveauer, hvor ilden fra viljen-til-kærlighed kan opildne
og dominere. Hyppigt kæmper en del af ashramen stadig med de
første faser i den opgave, det er at forstå sindets ild. Disse ild må
først forstås og deres flammende essens undertrykkes, før ild fra
viljen-til-kærlighed kan strømme gennem disciplen.
Det, som her må forstås, er, at arbejdet i en ashram går videre,
og at disciple og indviede (hvis hjerter står i lys lue) uhindret
fortsætter arbejdet. Det gælder også uanset den enkeltes respons
på ashramens medarbejdere. Men, når alle i gruppen er
opflammet af kærlighed og lever som sjæle, så bliver ashramen
et livskraftigt center eller en malstrøm af kraft og dynamisk
effektiv. De mestre, som arbejder med det at danne ashramer,
bestræber sig for så hurtigt som muligt at bevirke denne forening
af kærlighed og hensigt (vilje). Det er kun begynderen, som er
optaget af sin egen individuelle virkning i en ashram. De skolede
frigjorte disciple er mere optaget af at opgaven fortsat udføres og
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af det arbejde, som skal udføres. Den enkelte discipel kan lide i
sin personlighed, fordi hans gruppebrødre ikke er i stand til at
forstå eller at bringe deres sinds ild til ophør, men han fortsætter
vedholdende med arbejdet, og hans personlige effektivitet som
en tjenende enhed forbliver upåvirket. Han ved, at en skønne dag
vil de blive befriet fra dem selv. I mellemtiden arbejder han på
at neutralisere deres påvirkning, og i denne forbindelse er hans
opgave mere vanskelig, men han ved, at de er på vej til
forståelse. Han ved også, at de for øjeblikket ikke kan andet end
at se i ham og endog i deres mester de selvsamme egenskaber,
som dominerer dem selv. For, min broder, vi ser i andre det, som
er i os selv, selv når det overhovedet ikke er der eller ikke er til
stede i samme omfang. Disciple må lære at skelne mellem den
sande analytiske indsigt og såkaldt kritik. En mester kritiserer
ikke medlemmerne i sin ashram. Han søger at vise dem de
punkter, hvor de måtte hindre anvendeligheden af ashramens
tjeneste. Der er en grundlæggende forskel mellem denne
konstruktive hjælp og den kritik, som er baseret på en sans for
personlig overlegenhed og en forkærlighed for at finde fejl.
Hver mester har nået det stadium, hvor visionen fremstår klar
og tydelig for ham. Det er en del af den belønning, der tildeles
den indviede. Han identificerer sig med visionen, præger den
nødvendigvis rigt og nyttigt med sin stråle-»forståelse« og
udlægger den som sit eget bidrag til helheden. Deri findes
hemmeligheden i det uundgåelige og visionens uforhindrelige
(findes et sådant ord, min broder?) eller uafvendelige succes,
som den materialiseres gennem Hierarkiets kombinerede indsats,
betinget i tid og rum af en mester eller en gruppe af mestre, der
arbejder på én eller flere stråler. Ved begyndelsen af den
nuværende cyklus for hierarkisk indsats (mellem 1925 og 1936)
virkede første stråle på menneskeheden. Denne stråles aktivitet
kulminerede i Storbritanniens krigserklæring i 1939, da denne
stråles nedbrydende kraft – misbrugt og misledt – førte Tyskland
til at invadere Polen. I 1932 begyndte anden stråle at gøre sig
gældende og vil fortsætte således indtil 1945, hvor syvende
stråle langsomt vil blive aktiv. I vil da have tre stråler, som
samtidig frembringer virkninger på menneskeheden:
1. Første stråle for vilje eller magt, der udøver sin kraft.
2. Anden stråle for kærlighed-visdom, der når sit højdepunkt og
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fastholder det indtil 1957.
3. Syvende stråle for ceremoniel orden, der kommer i aktivitet
i kombination med de to andre – viljen-til-kærlighed og
viljen-til-orden – som skaber skønhed ud af det nuværende
kaos.
Derfor står disciplene hos mesteren Morya, mesteren Koot
Hoomi og mesteren Rakoczi over for en periode med meget
intens aktivitet. Verdens skæbne ligger i hænderne på deres tre
grupper af indviede disciple. Disse tre gruppers accepterede
disciple anmodes om at samarbejde med dem, og det giver en
mulighed for mange disciple overalt. Mens de søger at se planen
og at samarbejde med de tre mestre og deres indviede grupper,
vil deres gunstige lejlighed vise sig. Denne energitriangel er
udset af de store ledere i Shamballa og er ansvarlig for
regulering af verdens anliggender. Mere end dette er det ikke
nødvendigt for menneskeheden at vide.
Glem ikke, at en ashram er en malstrøm af kraft og et center
for energi – et center gennem hvilket både kraft og energi
strømmer for at visionen kan materialiseres. Denne kraft og
energi er i sidste instans styret af en mester, af en gruppe på tre
seniorindviede og af en anden gruppe af mindre indviede, der
således repræsenterer (i hver ashram) en miniature af den
planetariske regering. Disse nedtrapper den indstrømmende
energi, så accepterede disciple kan håndtere den sikkert og virke
som fordelere. Den energi, som mestrene arbejder med kommer
fra Shamballa. De kræfter, som de arbejder med kommer fra
Hierarkiet selv, og kun i den udstrækning de accepterede
disciple reagerer på de kombinerede kræfter, vil det være muligt
for dem at blive anvendt i tjeneste. Med andre ord: De indviede
disciple i en mesters gruppe koncentrerer de indkommende
energier. De accepterede disciple koncentrerer gennem deres
sjæle den kraft, som mestrene retter udad mod menneskenes
verden i overensstemmelse med Hierarkiets plan, og som er i
overensstemmelse med den åbenbaring, der kommer fra
Shamballa.
Indviede disciple har ingen anden interesse end selve planen,
dens bestemmelse og dens materialisering på jorden.
Accepterede disciple lærer dette og er i mellemtiden nødt til at
respondere på visionen efter, hvad jeg vil kalde for anden hånds
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oplysning. De er optaget af planen og af fordeling af de kræfter,
som vil materialisere den. Således er hele ashramens aktivitet
koordineret. Nyligt accepterede disciple (som først er ved at lære
at samarbejde) er værdifulde til at »udføre eksperimenter«. Alt
efter deres respons på de formidlede sandheder og planen, alt
efter deres evne til at fornemme behov og til at bringe behov og
mediet for frigørelse i forbindelse med hinanden og alt efter
deres evne til at arbejde med verdensdisciplene (som klart er
ansvarlige over for ashramens mester for et aspekt af planen), i
henhold hertil vil succesen af deres indsats blive i den ydre
verden.
Endnu engang bringes begrebet om »Hierarkiets relationer«
frem til jeres opmærksomhed. I disse dage med strid og kamp i
verden er det denne etablering af rette relationer, som er nøglen
til det overordnede aspekt af den vision, som må føres ned på
vor planet. En ashram er et center, hvor relationer afprøves.
Et enkelt spørgsmål opstår her: Hvordan kan rette relationer
etableres på jorden, hvis de accepterede disciple i en mesters
gruppe selv er ude af stand til at reagere på denne idé og til at
oprette og bevare mellem hinanden rette relationer, korrekte,
enstemmige og med usvigelig sikkerhed? Hvilket håb eksisterer
der da for den ydre verden, hvis den indre kreds af medarbejdere
(forpligtede disciple) er ude af stand til at etablere og mellem
hinanden at oprette og bevare disse rette relationer. På dette
tidspunkt er problemet trefoldigt. Disse rette relationer må
fremmes mellem:
1. Accepterede disciple, indviede disciple og mesteren.
2. Mellem medlemmerne i en ashram og andre ashramer.
3. Mellem disse ashramer og den ydre verden.
Mesteren for en ashram og de senior-indviede i hans gruppe er
ansvarlige for relationen mellem Shamballa og Hierarkiet.
Accepterede disciple og de mindre indviede er ansvarlige for
relationen mellem Hierarkiet og menneskeheden. På denne måde
opretholdes ubrudt Hierarkiets store kæde af væren.

VI. afsnit
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Tredje stadium. Accepteret discipelskab.
Det er ikke min hensigt i denne korte række af instruktioner at
behandle stadiet for accepteret discipelskab. Der er blevet
skrevet meget om dette stadium. Jeg har behandlet enhver
praktisk vinkel i mine mange bøger, og der opnås ikke noget ved
at gentage det. Bøgerne om discipelskab udgivet af Teosofisk
Samfund behandler prøvestadiets vej i tilstrækkelig grad, og jeg
har udførligt behandlet discipelskabets vej.
De kontakter, der bliver mulige på vejen for accepteret
discipelskab, er velkendte, men kan ikke beskrives for detaljeret.
De er forskellige alt efter person og stråle. Jeg vil blot bede jer
om at have disse tilnærmelsesmønstre i tankerne og huske på, at
de findes og det i forskellige grader af klarhed og på forskellige
stadier på vejen. De er, som I ved:
1.
2.
3.
4.
5.

En drømmeoplevelse.
En symbolsk belæring.
Tankeformen af en mester.
En direkte kontakt under meditation med en mester.
En samtale i en mesters ashram.

De tre første opleves sædvanligvis af disciplen på prøvestadiets
vej. De to sidste opleves af den accepterede discipel. De har alle
deres astrale eller lavere psykiske genparter. De er, i dette
tilfælde, ikke alle sammen blændværk og illusion og bør
grundlæggende ikke fordømmes, for de er – i realiteten – frøet
eller garantien for fremtidige uundgåelige erfaringer på vejen.
Mennesker ser tankeformer af mestrene, for disse tankeformer
eksisterer. De modtager symbolske belæringer på de astrale plan
eller i en drømmetilstand. Begyndere og uerfarne har derfor en
tendens til at gøre en af to ting: De overvurderer oplevelsen og
anser den for et tegn på høj åndelig udvikling. De begynder at
forlade sig på oplevelsen og at sætte denne astrale hændelse i
stedet for virkeligheden, eller de forkaster den, som uønsket
lavere psykisme, og glemmer, at den såkaldte lavere psykisme
kun er således, når oplevelsen fortolkes og bruges forkert. Det
er den accepterede discipels opgave at hjælpe med fortolkning,
at antyde retning og at påpege betydningen af oplevelsen for
neofytten. Arbejdere i det åndelige område må nøje have dette
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i tankerne og erindre sig, at – som resultat af krigen, af
anspændelsen og af stræben mod den nye tidsalder – så vil disse
drømme og visioner, disse episoder med symbolske belæringer,
disse kontakter med tankeformer støt tage til, og de er
tilkendegivelse af vækst og ekspansion. Ikke styret, ikke
forklaret og misfortolket eller latterliggjort kan de udgøre store
hindringer og blive tvunget ned i kategorien af lavere psykisme.
Korrekt fortolket og forklaret kan de udgøre en række af
gradvise åbenbaringer på vejen til lys. Da står de som garantier
for fremtidig kundskab og som milepæle for den relative
fuldkommenhed på dette tidspunkt. Men de er ikke udtryk for
virkeligheden, når de er astralt fokuseret.
Disciple må altid have i tankerne, at de vokser ved at besvare
deres egne spørgsmål. En mesters opgave er ikke at besvare
spørgsmål, som, når de gives lidt tid eller tanke, kunne besvares
af disciplen selv, men derimod at foreslå eller bringe ind i
disciplens sind den type spørgsmål, som lægger beslag på hans
tanke, og derefter stimulere hans abstrakte sind, således at han
med succes kan finde svaret.
I kan heraf se, hvor vigtigt det er, at der stilles spørgsmål, og
at medlemmerne i en mesters ashram eller gruppe responderer på
de spørgsmål, der stilles, enten af den enkelte discipel eller af
gruppen som en helhed, og at svaret på disse spørgsmål har en
betingende virkning på hele gruppen. Det er her, at mesterens
specielle arbejdsindsats kommer ind – at opildne ashramen til at
stille de spørgsmål, som vil føre til åbenbaring. En mester må
altid have to ting i tankerne: For det første gruppens tilstand,
som afhænger af alle ashramens medlemmers samlede vibration
eller tone, i det omfang de arbejder sammen, og for det andet den
periode, hvori gruppen fungerer. Til dette må føjes hele
ashramens samlede modtagelighed. En af de vanskeligheder,
som alle ashramer står over for (set som en helhed), er at
absorbere nye medlemmer og disciple, enten enkeltvis eller i
grupper. Et spørgsmål, der nødvendigvis opstår, er: Hvordan kan
en gruppe i en ashram (sammensat af relativt nye disciple og
begyndere på vejen for accepteret discipelskab) blive stadigt
mere sensitive over for ashramens vibration som en helhed og
over for ashramens mester?
Dette spørgsmål sætter i realiteten konkrete ord på det
vanskeligste problem, der findes mellem personligheden og
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sjælen, mellem mesteren og disciplen og mellem
menneskeheden og Hierarkiet. Det er dybest set et spørgsmål om
at give udtryk for grundlæggende enhed og at ophøre med
separatisme. Disciple må i deres bevidsthed lære at undgå at
skelne mellem de indre og ydre aspekter af ashramen og mellem
de få ashrammedlemmer, de måtte kende og erkende, og det
store antal, som forbliver ukendte for dem. En ashram er en
gruppe eller en skare af disciple, indviede af forskellige grader,
verdensdisciple og neofytter, der lige er trådt ind på
discipelskabets vej. Disciple må ikke tænke på ashramerne som
forskellige, men på den store ashram som en helhed.
Nøglen til denne erkendelse er, hvor lidt I end måtte forstå
det, intensitet. Intensitet eller det at arbejde ud fra et
spændingspunkt bringer åbenbaringens tidevand ind, og da er
det muligt for en discipel at lære det på kort tid, som på anden
måde kunne tage måneder, ja, endog år, at lære. Spænding er den
store frigørende kraft, hvis den fokuseres korrekt. Alt for mange
disciple fokuserer spænding forkert og udløser energi i den
forkerte retning og (om jeg må udtrykke det så utilstrækkeligt)
fra det forkerte sted. Den korrekte spænding skabes først af den
korrekte orientering. Dette nødvendiggør en ægte sans for
værdier og at undgå en optagethed af det mindre væsentlige, som
spreder i stedet for at samle. Hvis I (for at beskrive noget meget
almindeligt forekommende) er optaget af jeres fysiske tilstand,
så vil I ikke opleve den spænding eller samling af energi, som vil
gøre jer til et magnetisk center for kraft og kærlighed. Hvis I er
for optaget af andre menneskers fejl, så vil I igen mislykkes i at
opleve den frigørende spænding. I ville finde det til stor nytte,
hvis I får afsløret, hvor I »spreder« jeres energi, for dernæst at
trække jer tilbage i det indre spændingspunkt, hvorfra I bevidst
og effektivt kan lede sjælens energi.
Dette er det virkelige esoteriske arbejde. Hovedparten af
disciple er end ikke 60 procent effektive, fordi deres
spændingspunkter er spredt ud over hele personligheden og ikke
er fokuserede, hvor punktet for den individuelle spænding burde
være. Enhver må selv opdage dette punkt for åndelig spænding.
Årsagen til, at disciple ikke er sensitive over for mesteren, over
for ashramens liv og over for hinanden, er, at de spreder deres
energi og ikke samler den. De arbejder og lever i bevidsthedens
periferi og ikke i dens centrum. Deres tjeneste ydes derfor kun
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delvis. Deres engagement er svagt, og de overvældes af træghed,
af mangel på interesse for andre og af overdreven optagethed af
livets formside.
Endnu et spørgsmål kunne der her tages i betragtning, som
vedrører en formulering, som jeg bevidst har anvendt adskillige
gange i disse drøftelser: Hvad er forskellen mellem kærlighed og
viljen-til-kærlighed? Det er et spørgsmål, som bestandigt bliver
stillet på discipelskabsvejens tidlige stadier. Det er et særdeles
afslørende spørgsmål, og det er baseret på en følelse af
individuelt behov og også af gruppebehov. Det tyder på en
gennemgribende analyse, som har ført den spørgende til det
stadium, hvor han kender forskellen mellem teori og indsats,
samt en spontan tilkendegivelse af det, som er.
Viljen-til-kærlighed indebærer erkendelse af begrænsning, af
begær, forcering af problemer og af en intens stræben efter
virkelig at være kærlig. Dermed menes ikke en indstrømning af
Shamballa-energi gennem sjælen, hvis iboende natur er spontan
kærlighed. Hvor der findes en beslutning om at være kærlig,
opstår visse holdninger – enten naturlige og hørende til en
udviklet personlighed eller presset frem via opmærksomhed over
for sjælens bud. Disciplen ved, at han ikke er kærlig, fordi han
til stadighed finder sig isoleret fra og ikke identificeret med
andre. Han føler irritation over andre, han er kritisk over for sine
brødre, idet han enten føler sig overlegen, eller han ser på dem
og siger: »Her tager de fejl, og jeg har ret; her forstår de ikke, det
gør jeg; jeg kender dem, men de kender ikke mig; jeg må være
tålmodig med dem«, osv., osv. I hele denne fase er der definitivt
tale om holdningen viljen-til-kærlighed sammen med en dyb
indre erkendelse af de begrænsninger, som han besidder for
kærlighedens rette udtryk, som de kommer til udtryk hos andre
og gennem hans egne tankevaner. Dette er alt sammen en form
for selvoptagethed. Den sande vej til kærlighed er at reflektere
og meditere dybt og vedvarende over kærlighedens mening og
betydning, dens oprindelse, dens udtryk gennem sjælen, dens
kvaliteter, mål og formål. Størstedelen af den refleksion, som
udføres af aspiranten, er baseret på hans iboende erkendelse af,
at han ikke er kærlig på åndens frie og spontane måde. Disciplen
kastes derfor tilbage i en selvcentreret tilstand, hvori han føler:
»Nu er jeg kærlig, nu er jeg ikke kærlig; nu må jeg virkelig
prøve at være mere kærlig.« Og alligevel er ingen af disse
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

803

holdninger sand kærlighed, ej heller er de resultatet af en kærlig
tilkendegivelse, fordi disciplen identificerer sig med sig selv og
er fokuseret i personligheden. Kærlighed bygges aldrig op, om
jeg så må sige i den lavere natur, det er en fri uhindret strøm fra
det højere.
Kærlighed er spontan og har altid Kristi frie ånd i sig. Jeg vil
minde om, at der ikke er givet nogen bedre beskrivelse af
kærlighed end den, som er givet af den indviede Paulus, selv om
oversættelsen af hans ord visse steder er fejlbehæftet. Studer de
steder i Det nye testamente, hvor han definerer kærlighed. Opgiv
betoning af viljen-til-kærlighed, og læg vægt i jeres egen
bevidsthed på andres behov, på forståelse, barmhjertighed,
interesse og på at hjælpe. Alle disciples så almindelige
ensomhed er hyppigt en følge af den kendsgerning, at alle de
kommer i kontakt med er selvoptaget og af neofyttens intense
optagethed af sin egen vækst. Neofyttens råb er: »Fortæl mig om
det. Fortæl mig. Så vil jeg ændre mig. Jeg vil acceptere hvad
som helst, der siges, men fortæl mig om det.« Disciplens råb
lyder: »Støt arbejdet. Glem dig selv. Verden har brug for dig.«
Alt for mange disciple er stadig lukket inde i sig selv skjult bag
det personlige selvs mur, og kun ringe ægte udadvendt
kærlighed er til stede. Indtil de bryder igennem og virkelig er
kærlige, er deres brugbarhed begrænset.
Vi har kort behandlet stadiet for det lille discipelskab og for
disciplen i lyset. Disse stadier er tilbagelagt af et ret stort antal
mennesker i vor tid. Det er imidlertid vigtigt at genopfriske
virkningen af disse to erfaringer, og behovet for dette ligger bag
meget af det arbejde, der udføres af disciple og lærere i denne
tid. Mange andre mennesker gennemgår stadiet for accepteret
discipelskab. Grundtonen for dette stadium er, som I ved,
etablering af kontakt med mesteren. Det er primært og teknisk
set mesterens opgave at fremkalde den direkte respons og den
bevidste reaktion hos disciplen. Sammen med disse reaktioner
ser mesteren efter disciplens bestræbelse på at være upersonlig
i sine handlinger, både over for ham og over for hans
meddisciple. Upersonlighed er det første skridt på vejen til
åndelig kærlighed og forståelse. De mest oprigtige disciples
bestræbelser er sædvanligvis koncentreret om at elske hinanden,
og derved (for at bruge en gammel lignelse) »spænder de vognen
foran hesten.« Deres indsats burde først og fremmest gå ud på at
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opnå upersonlighed i deres handlinger, for når dette er opnået,
så dør kritik ud, og kærlighed kan strømme ind.
Mesteren ser også efter en bestræbelse hos sine disciple for at
arbejde i en større og mere bred sammenhæng i forbindelse med
hans arbejde i menneskenes verden. Han stiller dem frit til at
arbejde, som de ønsker, men han ser helt bestemt efter, at
indsatsen følger retningen for visse specifikke aktiviteter, som
udgør hans hensigt. For at kunne udføre denne vigtige og
anstrengende indsats må der opøves en evne til at fokusere på
arbejdet og dets nødvendighed samt udvikles en evne til at
samarbejde med dem, der er engageret i lignende arbejde. Det
kræver desuden upersonlighed og den rette fokusering. Mesteren
ser i dag, i denne kvalfulde tid for menneskeheden, efter, om der
er et ønske om at lindre menneskenes nød. Dermed menes, om
der er en sensitivitet til stede over for verdens lidelser, som de
dag for dag kan ses i verdens anliggender. Der må også kræves
en »guddommelig indifferens« eller en uberørthed over for ydre
begivenheder i det lille selvs liv og tillige en sans for
proportioner, som kan sætte disciplen i stand til at se sine små
personlige forhold – fysiske, emotionelle og mentale – på
baggrund af helheden. Så endnu engang når vi frem til begrebet
upersonlighed, denne gang upersonlighed over for et menneskes
egne reaktioner.
Mesteren må derfor nødvendigvis spørge sig, om den tid og
energi, som han bruger på medlemmerne af sin gruppe eller
ashram, kan retfærdiggøres, og om gruppen som resultat heraf
er »gået fremad« til mere omfattende tjeneste, og er mere tæt
sammenknyttet i det ashramiske broderskabs bånd og er blevet
decentraliseret, og i mindre grad en gruppe af hengivne
personligheder og mere en gruppe af levende sjæle.
Upersonlighed må også udvikles i relation til mesteren selv.
Han er ikke optaget af at gøre sin discipelgruppe tilfredse med
sig selv, deres egen status eller deres egen tjeneste. Han lægger
hyppigt betoningen (i sine få og sjældne kontakter med sine
disciple) på deres brister og begrænsninger. Han giver dem ikke
kun en stadig strøm af undervisning og øgede muligheder for at
tjene. Hans arbejde er primært at hjælpe dem med at frigøre sig
fra livets formside og gøre dem rede til at gennemgå visse store
bevidsthedsudvidelser. Han forudsætter, at de virkelig føler sig
forpligtede og ønsker at tjene. Det har han tilkendegivet ved at
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tage dem ind i sin discipelgruppe. Da han gjorde dette, påtog han
sig også ansvaret for at forberede dem til indvielse. Det er ikke
en del af en mesters pligter at opmuntre sine disciple eller at
lykønske dem med det udførte arbejde og det opnåede
fremskridt. Hans opgave er i stedet for omhyggeligt at iagttage
deres tone eller vibration og antyde, hvor ændringer må
foretages i indstilling og i udtryk, hvor intensivering af det
åndelige liv er rigtigt, og hvor personlighedens tilpasninger
kunne føre til større frihed og derfor til mere virkningsfuld
tjeneste. Såfremt denne proces, når den anvendes af ham,
fremkalder modstand og skuffelse hos disciplene, da er det et
tegn på, at de stadig er behersket af personlighedens reaktioner.
Noget andet, som disciple er tilbøjelige til at glemme, er, at
mesteren må beskytte ashramen som en helhed mod reaktionen
hos dem, der lærer at arbejde i mindre overvågede grupper og i
samarbejde med deres mere erfarne brødre. Til tider bliver
disciple mismodige – som følge af medfødt svaghed,
selvcentrerethed, træghed og somme tider som følge af gode
intentioner – og prøver at trække sig tilbage fra ashramen eller
gruppen. Det kan de kun gøre eksoterisk, for den esoteriske
forbindelse består altid, selvom den midlertidigt kan trænges i
baggrunden, hvis den større gruppe må beskytte sig mod en
enhed i dens midte. Medlemmer af en ashram og accepterede
disciple er altid engagerede i verdensarbejde og derfor meget
effektive. Nyankomne og begyndere må skoles til at deltage i
dette arbejde, og der sørges altid for rigelige muligheder til dette
formål.
Der opstår visse perioder, hvor disciple står over for klare og
bestemte spørgsmål, som, når de besvares, fører til at disciplene
lærer sig selv at kende og omfanget og det frugtbare i den
tjeneste, der fordres. Nogle af disse spørgsmål kunne udtrykkes,
som følger:
Hvor virksom er mit arbejde i forhold til min aktivitetssfæres
udstrækning?
Hvor virksom er min tænkning og planlægning i relation til det,
som måtte ligge i den nære fremtid? Vi har et eksempel på
dette i vor tid, hvor der måtte planlægges for en tid efter
krigen, og hvor der var behov for intelligent og åndelig
genopbyggende virksomhed.
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Hvilke resultater kan jeg erkende som frugten af min
arbejdsindsats?
Føler jeg, at mit arbejde har været tilfredsstillende set ud fra
sjælens standpunkt og set ud fra min mesters?
Har jeg arbejdet upersonligt i relation til mine meddisciple og
medarbejdere, uanset deres status?
Har jeg altid bevaret den nødvendige ånd af kærlig
samarbejdsvilje?
Anerkender jeg sandfærdigt mine egne og mine meddisciples
begrænsninger, og går jeg fremad med dem, som tjener
sammen med mig uden kritik og i stilhed?
Erkender jeg præcis, hvor jeg står? Hvem jeg kan hjælpe? Og
hos hvem jeg skal se hen til som et eksempel, og hos hvem
jeg kan søge hjælp og forståelse?
En af de første lektioner, en discipel må lære, er at opnå
erkendelse af det, som okkult kaldes »hierarkisk progression«.
Denne erkendelse sætter disciplen i stand til bevidst at indtage
sin plads på det stadium, hvor evolution og åndelig udvikling har
bragt ham til, og som følge heraf kan han vedkende sig dem,
som han kan hjælpe ud fra hans større erfaring, og dem, hos
hvem han kan søge lignende hjælp.
Denne første lektion er vanskelig. Neofytten er altid mere
bevidst selvklog end den erfarne discipel. Det var behovet for at
forstå denne kendsgerning om hierarkisk progression, som
tilskyndede mig til at vælge de seks stadier for discipelskab som
vort studieemne. At være en discipel betyder ikke, at alle i en
ashram er på samme trin på evolutionsstigen. Det er ikke
tilfældet. En ashram er sammensat af alle grader, der rækker fra
den discipel, der tager de første skridt på den vanskelige
skolings vej, op til den discipel, der er en visdommens mester.
Denne hierarkiske progression er noget, der må vække til nøje
eftertanke. Jeg vil minde jer om den lov, der siger, at »vi vokser
gennem vore erkendelser«. En erkendelse er, når den ses som et
aspekt eller en mindre del af en større helhed, frøet til en større
bevidsthedsudvidelse. En stabiliseret bevidsthedsudvidelse er
ensbetydende med indvielse. Dette er et okkult udsagn af største
betydning.
Det er vigtigt, at disciple udvikler et åbent sind for åndelig
erkendelse, de vil derved se deres liv blive beriget i høj grad.
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Kontakt med disciple, indviede og mestre fremkalder altid et
resultat. Den kraft, som de normalt og ubevidst udøver, har en
dobbelt virkning. Den bringer det bedste frem og fremkalder det
værste, når den frembringer situationer, som disciplen må
håndtere. Enhver discipel er et brændpunkt for et vist mål af
kraft. Jo mere fremskreden disciplen er, desto større er den kraft
eller energi, som vil udstråle fra ham. Derved opstår
nødvendigvis situationer, som den mindre udviklede discipel må
håndtere. Den sande discipel gør aldrig dette med forsæt. Den
teori (der er så fremherskende blandt okkulte grupper), at
lederen eller en anden arbejdende seniordiscipel må fremkalde
situationer for at kunne udvikle eleven, er i modstrid med okkult
lov. Det øjeblik du imidlertid træder inden for rækkevidden af en
mesters udstråling eller nær på en discipel, som står over dig, må
visse ting nødvendigvis finde sted i dit liv. Stråling er
virkningsfuld, når den modtages på rette måde, registreres
korrekt, og når den bevidst bruges til at foretage de fornemmede
og nødvendige forandringer. Til slut, når en discipels vibration
er konstant og modtagelig over for den højere, da kan de to
synkroniseres. Det er denne synkronisering, som karakteriserer
alle grader af indviede, og som viser for en indviet af højere
grad, at en indviet eller discipel af lavere grad kan få adgang til
de højere rækker. Synkronisering er nøglen til indvielse.

VII. afsnit
Fjerde stadium. Disciplen på tråden.
Med disse indledende bemærkninger, lad os da fortsætte til det
næste af stadierne på discipelskabets vej. Det fjerde stadium
bliver beskrevet på følgende måde:
»Dette er stadiet, hvor disciplen lærer, hvordan han (i
nødstilfælde) kan tiltrække sig mesterens opmærksomhed.
Dette stadie har det ejendommelige navn disciplen på
tråden.«
Dette stadium befatter sig med psykisk sensitivitet af højere art.
Jeg har i mine skrifter særdeles klart og tydeligt belært jer om
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det uønskede i lavere psykiske oplevelser. Det har jeg gjort,
fordi det er nødvendigt at advare aspiranter om denne sag. Det
vanskelige i denne sag forøges ved den kendsgerning, at lavere
psykiske medier ikke så let kan nås og advares, fordi de altid er
overbevist om, at deres clairvoyante og clairaudiente evner er
tegn på fremskreden høj åndelig udvikling. Deres sind er lukket
for alle advarsler og de fungerer ofte bag en barriere af slet skjult
selvtilfredsstillelse. De glemmer, at de primitive racer og dyrene
alle er psykiske og registrerer det, som de mere mentale typer
ikke formår at modtage. Den jævne befolkning er af natur astrale
i deres aktiviteter, fortolkninger af fænomener og i indstilling og
fokusering. Det er derfor nødvendigt at forstærke advarslerne og
vække det gennemsnitlige psykiske medie til forståelse af det
uønskede i hans astrale liv.
Disciple sætter imidlertid intet aspekt af den guddommelige
manifestation uden for deres erfarings rækkevidde. De ved, at
psykisme i dens laveste faser er en del af det guddommelige
udtryk og er af en essentielt højere natur end de rent fysiske
processer for livet i legemet. En discipel kan ikke sige, at nu,
fordi han er en discipel, vil han ikke være underkastet denne eller
hin erfaring. Han må være forberedt på alle erfaringer og gøre sig
klart, at i sidste instans må alle disciple blive psykiske, både
højere og lavere, som Kristus var det. Hans eneste beskyttelse
består i at forhindre de lavere kræfter i at komme til udtryk, før de
højere psykiske evner fungerer. Da vil de lavere evner være under
kontrol og kunne håndteres fra den højere bevidstheds plan. Der
er for disciplens sind kun liv og form, og han lærer at håndtere
livsprocesserne gennem formen for at frembringe guddommelig
manifestation.
Verden går nu ind i en fase med ekstrem sensitivitet.
Disciplene må opøve sig til at hjælpe. Bevidsthedsændringen
hos de almindelige og jævne enkeltindivider vil gå i retning af
planet for bevidst astralisme, og sløret mellem det sete og det
usete vil hurtigt forsvinde. Hvordan kan disciple tjene i denne
vanskelige periode, hvis de ikke har nogen erfaring i at skelne
mellem og i at fortolke de forskellige fænomener? Hvordan kan
de redde og beskytte andre, hvis de frygter for at bevæge sig ind
i de områder af livet, hvor den lavere psykisme hersker? Jeg
beder jer ikke om at udvikle psykiske evner, men jeg beder jer
om at være årvågent beredvillige til at se og lytte på alle
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niveauer med henblik på tjeneste og gøre jer klart, hvad I ser og
hører, at fortolke det korrekt, ikke blændet af fordomme og
frygt. Discipelskabets vej er ikke en let vej, men dens
kompensationer er fyldestgørende. Psykisk sensitivitet må
udvikles for at kunne forstå og arbejde i denne fase af
discipelskab.
I jeres tanker må der, mens I forsøger kort at studere dette
stadium, finde en vekselvirkning sted mellem disciplen,
ashramen, hvori han arbejder, og mesteren. Denne
vekselvirkning og udvikling af denne triangulære relation skabes
altid gennem en realisering af spænding. Der er blevet formidlet
meget til de studerende om tråden, sutratmaen og antahkaranaen.
Denne tråd fører fra Hierarkiet og et spændingspunkt i dette
Hierarki (ligesom fra mesteren i midten af hver ashram) til fjerne
steder, til mange plan og ind i mange hjerter. Denne tråd sætter
disciplen i stand til (hvis det er ham tilladt at anvende den)
øjeblikkeligt, at kunne vende tilbage til det center, hvor hans
arbejde har sit udgangspunkt og til på et hvilket som helst
tidspunkt at kunne nå »mesteren i sit liv«. Denne triangulære
relation kunne illustreres således:
Mesteren
*
* Ashramen

Sjælen *
*
Disciplen

En udvidelse af denne idé ligger bag meget af det, som jeg har
fortalt om Wesakfesten, og det burde I have i jeres tanker, når I
forbereder jer til denne fest.
Shamballa
*
* Kristus

Buddha *
*
810

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

Hierarkiet
*
Menneskeheden
Hele dette emne om disciplen på tråden og de teknikker, som
denne bevidsthedstilstand involverer, er alle relaterede til
menneskets evne til, under sjælens kontrol, at være magnetisk og
til at »udsende det vibrerende kald, som kan nå dens øre, som
holder tråden.« Dette citeres fra et meget gammelt dokument i
Hierarkiets arkiver, som omhandler dette stadium af
discipelskab. Jeg giver for første gang denne information i en
kort og nødvendigvis sløret og begrænset form for de disciple,
der i denne cyklus samles ved Hierarkiets kald. Kun de, der er på
dette stadium af discipelskab vil virkelig forstå, hvad jeg siger
og drage nytte af disse vink.
Dette fjerde stadium er først muligt for den discipel, der har
været en accepteret discipel i mere end et liv, og som har bevist
evnen til at arbejde uselviskt og vedholdende. De følgende krav
må være opfyldt:
1. Det er lykkedes for disciplen at decentralisere sig, og han er
ikke længere midtpunktet for dramatisk interesse på sit eget
lille stadium. Han er ikke længere optaget af sine følelser, og
den overdrevne selvinteresse, som så mange udviser,
behersker ikke længere hans tanker og aspiration.
2. Disciplen kan nu arbejde upersonligt, uanset hvordan hans
personlige natur måtte reagere. Det betyder, at hans egne
følelser, tanker, sympatier, antipatier og begær ikke længere
er de styrende faktorer. Han betinges i sine daglige aktiviteter
og relationer udelukkende af de hensigter, som er til gruppens
bedste. Han vil ikke ofre nogen enkeltperson for gruppens
bedste før efter på passende måde at have forsøgt at hjælpe
denne person med at forstå og at tilkendegive rette relationer.
Men han vil ikke tøve med håndfast handling, hvis
situationen kræver det.
3. Disciplen har udviklet en sans for proportioner vedrørende
arbejdet og den relative værdi af hans bidrag til mesterens
arbejde og ashramens liv. Han er optaget af opgaven og
muligheden og ikke af mesteren og sin egen individuelle
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status i mesterens tanker. De fleste disciple i de tidlige faser
af deres prøvetid glemmer aldrig, at de er disciple. Det er,
hvad mesteren Morya har kaldt for »det selvoptagede sinds
selvglade tilbageskuen«. Det er en form for sløret stolthed,
som begyndere finder det vanskeligt at undgå. Aldrig et
øjeblik glemmer de deres discipelskab og mesteren, uanset
hvor aktiv deres tjeneste måtte være. Dog er det sådan, at hvis
de virkelig arbejdede ud fra et spændingspunkt, så ville de
glemme, at han var til, i arbejdet for deres medmennesker.
4. Disciplen på tråden har nået et stadium, hvor den højere
modsvarighed til den såkaldt »splittede personlighed« findes,
eller (for at udtrykke det på en anden måde) hvor den
bevidsthedstilstand, hvor den splittede personlighed er
skyggen og forvrængningen, kommer til syne. Disciplen er på
samme tid bevidst om to tilstande af bevidsthed eller to
tilstande for koncentreret aktivitet:
a. Tilstanden for åndelig spænding, hvori han er fokuseret,
og som han tilstræber at bevare til stadighed og
vedvarende.
b. Den fokuserede aktivitetssfære i de tre verdener,
hvorigennem han udfører sit arbejde og sin tjeneste, som
discipel.
Disse to relaterede tilstande er i virkeligheden ikke to adskilte
aktivitetstilstande, undtagen for så vidt de bryder frem i
disciplens bevidsthed på det fysiske plan og giver udtryk for
hans objektive og subjektive liv. De er følgen af, at han er nødt
til at arbejde i tid og rum og gennem den fysiske hjerne. Det
andet brændpunkt skulle i realiteten blive til en eksternalisering
af det indre spændingspunkt. I disse ord har I nøglen til
discipelskabets sande videnskab, nøglen til relationen under
udvikling mellem det menneskelige og det hierarkiske center.
Dette vedrører også Buddhas og Kristi arbejde, idet de
repræsenterer spændingspunktet i henholdsvis Shamballa og i
Hierarkiet.
De fleste disciple arbejder ikke ud fra et åndeligt
spændingspunkt, men ud fra et personligt brændpunkt – det er
bestemt et skridt fremad i forhold til det jævne ikke-tænkende
menneske, men det er et stadium, som de alt for længe
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opretholder. Så længe et menneske er fokuseret i sin
personlighed vil det åndelige spændingspunkt ikke være ham
muligt. Han vil være drevet af personlig stræben og ikke af
ashramisk kraft, og dette formens brændpunkt vil give
problemer både for den enkelte aspirant og for hans gruppe.
Åndelig spænding, som et resultat af fuldstændig vielse af
personligheden til menneskehedens tjeneste, stimulerer og giver
øget indflydelse, men stimulerer ikke det lavere personlige selvs
liv.
Dette er de betingelser, som en discipel må opfylde, før han
kan belæres om, hvordan han kan nå mesteren efter ønske, og
når der opstår en nødsituation.
Jeg vil gerne her henlede jeres opmærksomhed på mesterens
synsvinkel i dette stadium af hans discipels udvikling. Som
navnet antyder har disciplen på dette stadium tilladelse til at
påkalde sig mesterens opmærksomhed. Dette kan først tillades,
når man kan stole på, at disciplen kun vil bruge dette privilegium
i relation til gruppetjeneste, og aldrig for at han selv kunne drage
nytte eller fordel deraf. Dette stadium tilkendegiver, at disciplen
er i stand til at håndtere sit liv og sine problemer selv, og at det
derfor ikke er sandsynligt, at han bringer sine egne personlige
kriser ind i ashramens liv. Dette stadium lader også forstå, at
disciplen nærer en så selvopofrende hengivenhed og
grundlæggende uselviskhed, at ashramen ikke behøver at
beskytte sig mod hans vibrations aktivitet: han vil aldrig fra
mesteren kræve en kraft, der vil kunne give tilbageslag, som det
kaldes esoterisk. Mesteren ved, at hvis der kommer et kald fra
disciplen på tråden, vil det ikke være spild af hans tid, at
respondere, fordi kaldet altid vil blive udsendt for og have
relation til gruppens anliggender og virkeliggørelsen af gruppens
hensigt.
Uanset hvad mesteren er i færd med, eller hvad han er optaget
af, så må han respondere på kaldet, for det er den betroede
discipels uangribelige ret at sende kaldet ud, når en krise
nødvendiggør det. I kunne spørge, hvordan disciplen ved, at han
kan »skaffe sig adgang« til mesteren, idet jeg her anvender en
dagligdags vending. Jeg kan forsikre jer om, at han er helt
bevidst om at holde sig tilbage, når kaldet ikke må udsendes –
der opstår på hans side af relationen en hæmning, som ikke er
påtvunget af mesteren – og han hverken forsøger på eller ønsker
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at udsende et kald, hvis der er tvivl i hans sind. Det er et
spørgsmål om klar intuitiv opfattelse, erkendelse af en uhindret
kanal og en handling under den åndelige vilje. Det er i
virkeligheden en proces med invokation og evokation. Hele
dette begreb om disciplen på tråden ligger bag den forvrængede
lære om præsteskabets privilegier og fortrin og pavens relation
for eksempel til Gud eller til guddommens »udvalgte«. Dette
latente og ufuldbyrdede ideal relaterer til disciplen på tråden og
til mesteren og hans ashram, som det fortolkes af kirkens
klerikale bevidsthed. Når den kommende verdensreligion er
bygget op omkring verdensdisciplenes og de videndes arbejde
og aktivitet, vil vi se disse symboler, der kaldes »præsteskabets
rettigheder og privilegier«, korrekt fortolket og sandt udtrykt. De
samme symbolske følgeslutninger findes også i den indiske
brahminkaste.
Denne responsive relation og vekselvirkning opnås først efter
en lang periode, hvor den accepterede discipel kun har en ydre
relation i periferien. Til sidst opnår han en relation med selve
ashramen. Denne relation opstår ikke som resultat af nogen
bestræbelse efter at gøre sig egnet til denne magtfulde position
med stadig større tjenestemuligheder. Det er ganske enkelt det
stille og næsten ubevidst opnåede resultat af den selvudslettelse
og selvforglemmelse, som er kendetegn for den accepterede
discipel. Han er decentraliseret og optaget af at opfylde den
guddommelige plan efter bedste evne. Det er belønningen, om
jeg så må sige for den arbejder, som ved, hvad han er inkarneret
for at gøre, og som pligtopfyldende stræber efter at udføre dette
arbejde. Den drivende kraft i hans liv er menneskehedens nød og
hans ekspanderende bevidsthed om det umiddelbart forestående
næste skridt, som mennesket må tage.
Mesterens vigtigste opgave, når disciplen for første gang
træder ind i hans ashram, er at få ham til at tænke i retning af
decentralisering. Dette indebærer, at disciplens bevidsthed må
flyttes fra ham selv til det arbejde, som skal udføres, og desuden
må følgende spørgsmål besvares:
1. Ved du i realiteten, hvad din livsopgave består i?
2. Har du forsøgt at virkeliggøre denne livsopgave i dit
nuværende liv?
3. Er din hovedbeskæftigelse opbygning af karakter og
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udvikling af renhed? Hvis det er tilfældet, tror du så ikke, at
du må betragtes som værende på prøvestadiets vej og ikke
føre dig selv bag lyset med tanken om, at du måtte være på
discipelskabets vej?
4. Er du optaget af menneskelig nød, eller er du fordybet i din
egen status, som discipel, med dine egne åndelige problemer
og med den vildfarelse, at du har store vanskeligheder i dit
personlige liv?
Så længe I tror, jeres liv er af altoverskyggende interesse, og at
I er udsat for overordentlig vanskelige omstændigheder, så er I
kun i det accepterede discipelskabs allertidligste stadier og har
endnu ikke opgivet gamle tankevaner. Disse spørgsmål må i
sidste instans besvares før den studerende besidder, hvad jeg
kunne kalde for »ashramens fulde frihed«.
I må erindre, at ashramen kun eksternaliseres for så vidt den
udgør et åndeligt spændingspunkt. Fra denne ashram går
disciplene ud for at arbejde i verden. Den ydre gruppe, der
arbejder i verden, eller den eksoteriske ashram er eksternaliseret
ved en genspejling af den indre ashrams udstråling og ved at
etablere et magnetisk felt af åndelig kraft. Dette gøres i det
omfang de medlemmer af ashramen, som befinder sig i dens
ydre periferi, relaterer sig til den indre ashram og derfor reagerer
på tonen og kvaliteten hos den indre gruppe, der er samlet rundt
om mesteren.
En ashram er ikke en gruppe af mennesker, der søger åndelig
erkendelse. Det er et center for gruppeaktivitet, der sættes i gang
af energier, der (når de gives afgørende indflydelse) sætter
gruppen i stand til at udføre mesterens plan og opfylde
menneskelige behov. I vil måske undre jer over, hvorfor jeg så
vedholdende betoner menneskelige behov. Jeg gør det, fordi
dette behov er det vigtigste og mest nødvendige princip for
invokation. Det kan og vil fremkalde hierarkisk respons og
således sætte de to centre – menneskeheden og Hierarkiet – i
forbindelse med hinanden. Det er en gruppemodsvarighed til
personlighedens daglige invokation af sjælen og den deraf
følgende evokation på hverdagslivets plan, der fører til en
efterfølgende fusion eller sammensmeltning. En ashram eller en
mesters gruppe er derfor et center for invokation, og når den
individuelle discipel bliver en discipel på tråden, så er det
belønningen for den uselviske tjeneste, der udføres trods alle
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personlige ofre. Ashramen kan da blive et center for en
enestående kraft i verden.
Disciple på tråden anvender en særlig teknik alt efter deres
stråle. De arbejder altid gennem hovedcentret. Ved hjælp af dette
center udsender de kaldet (et uhørligt kald set ud fra det fysiske
plan), som (vibrerende langs tråden) således når mesteren.
Disciplen belæres imidlertid direkte af mesteren om disse
metoder, når han anerkender sin discipels ret til dette privilegie.
Jeg kan ikke her give jer metoderne direkte. Når I er »på tråden«
vil informationen uundgåeligt blive givet til jer.
Denne tråd er ikke antahkaranaen, men en forbindende tråd af
levende lys. Mesteren projicerer den, når disciplens tjeneste
fremkalder en respons fra ham. Denne evokation forøger
imidlertid sin magtfuldhed, efterhånden som disciplen bygger
antahkaranaen mellem personligheden og den åndelige triade.
Disciplen på tråden har til sidst forbundet livstråden (et aspekt
af antahkaranaen) med den ashramiske tråd, og deraf følger
etablering af monadisk kontrol over det enkelte individ. I sin
gruppeform betyder det Shamballas kontrol over Hierarkiet. De
mindre og de større relationer må altid haves i tankerne.
For den gennemsnitlige aspirant vil dette stadiums
implikationer have den værdi, at der er noget, der kan stræbes
efter, noget som endnu ikke er opnået. Disse implikationer er
derfor negative. Denne situation vil ofte være ønskelig, når det
drejer sig om accepterede disciple, hvis holdning burde være
positiv og intelligent. Loven om positive og negative relationer
ligger til grund for alle disse stadier. Det, som er højere, er i
begyndelsen altid negativt i forhold til det, som er lavere.
Derefter finder der nogle ændringer sted i mellemstadiet, som
gør det højere positivt i forhold til det lavere. Således tages der
til stadighed nye skridt på livets vej og nye trin op på den
åndelige stige.

VIII. afsnit
Femte stadium. Disciplen i auraen.
Den definition, som jeg tidligere har givet, lyder således:
»Det stadium, i hvilket han tillades at kende den metode,
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hvorved han kan fremkalde en vibration og et signal, som
berettiger ham til et møde med mesteren. På dette stadium
kaldes han disciplen i auraen.«
Det er et stadium af discipelskab, som er langt forud for det, de
fleste disciple har opnået, fordi det indebærer en næsten
fuldkommen enhed mellem disciplen og mesterens gruppe. Han
er allerede blevet tildelt retten til at påkalde mesterens
opmærksomhed i nødsituationer og er sikker på hans respons.
Han har bevæget sig fremad fra det stadium, hvor han blev
skolet til at blive en integreret og nyttig enhed i ashramen til det
stadium, hvor han er en betroet formidler. Hans orientering er nu
fast og sikker, og selvom han underkastes mange prøver og
vanskeligheder, så har disse i stigende grad relation til gruppens
liv og tilstand og ikke til ham selv. Her taler jeg ikke om
vanskeligheder i en ashramisk gruppe eller i forhold til dem, der
er forbundet med disciplen via en gruppe, som disciplen med
rette er tilknyttet på det fysiske plan, men om hans respons på
menneskehedens behov som en gruppe. Hvor denne respons er
til stede, betyder det, at den større helhed er af større betydning
for ham end den mindre del. Dette svækker på ingen måde hans
evne til at arbejde med enkeltpersoner eller til at give forstående
kærlighed og barmhjertighed til dem på hans livs vej, der har
brug for det. Men han er nået frem til en sans for rette
proportioner og for korrekt organisering af sine livsprocesser,
interesser og aktiviteter i tid og rum. Man kan da stole på, at han
altid vil vægte det, der er bedst for helheden højere end det, der
er bedst for den enkelte, sådan som personligheden måtte se det.
Mesteren ved, at han i den discipel, der har nået dette
stadium, har et pålideligt redskab og en discipel, som kan anses
for ikke længere at være en byrde for gruppens liv. Jeg har
tidligere påpeget over for jer, hvor vanskelig processen er, når
en ny discipel optages i ashramen. Han må lære at bevæge sig
gradvist fra udkanten af gruppens bevidsthed hen imod centrum.
Hvert skridt fremad nødvendiggør forsigtighed fra mesterens
side for at sikre, at ashramen beskyttes mod enhver nedbrydende
aktivitet. Det er først, når disciplen har opnået »okkult sindsro«,
at han kan tillades at fokusere sig selv permanent i gruppens
aura. Det sker, når han bliver bevidst om den specielle og
særegne vibration i mesterens aura. Dette nødvendiggør sindsro.
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Jeg vil pointere, at sindsro og fred ikke er identiske. Fred må
altid være midlertidig, den angår følelsernes verden og de
tilstande, der er påvirkelige for uro og forstyrrelse. Det er
nødvendigt for fremskridt og en uundgåelig hændelse, at hvert
skridt fremad markeres af uro, af krisetilstande og af kaos, der
senere (når disse tilstande håndteres med succes) efterfølges af
perioder med fred. Men denne fred er ikke sindsro, og en
discipel tillades først at »dvæle« i mesterens aura, når sindsro er
trådt i stedet for fred. Sindsro er en dyb indre ro, der er helt uden
emotionel forstyrrelse, og som kendetegner den discipel, der er
fokuseret i et »sind, der holdes vedvarende i lyset«. Hans ydre
liv kan være (set fra en verdslig synsvinkel) i en tilstand af
voldsom forandring. Alt, hvad han sætter pris på og holder af i
de tre verdener, kan synke i grus omkring ham. Men på trods af
alt dette står han fast, afbalanceret i sjælens bevidsthed, og hans
livs dybder forbliver uforstyrrede. Dette er ikke ufølsomhed eller
en tvungen selvsuggestion, heller ikke en evne til at vende
bevidstheden udad, således at individuelle begivenheder og
hændelser ignoreres. Det er følelsernes intensitet og styrke, som
er forvandlet til en fokuseret forståelse. Når dette er opnået, har
disciplen opnået ret til at leve inden for mesterens aura. Der er
nu intet i ham, som vil kræve, at mesteren vender sin
opmærksomhed fra vigtige opgaver til den mindre vigtige
opgave at hjælpe en discipel.
En accepteret discipel går derfor fremad – om jeg så må sige
det – gennem tre vibrerende erkendelser:
1. Han reagerer på en ashrams vibration, tone eller kvalitet, alt
efter hans stråletype. Periferien af en mesters kontrollerede
gruppesfære bliver kontaktet af ham, og han bliver en accepteret
discipel i helt bevidst vågen tilstand. Mesteren er opmærksom på
hans tilstedeværelse i udkanten af sin bevidsthed. Hans
meddisciple er også opmærksomme på et lyspunkt i ashramen,
stort set på grund af den indsats de må yde for at modvirke den
nye discipels personlighedsreaktioner over for det nye
livsmønster, over for de virkninger, der bringes frem i hans
bevidsthed som følge af hans indtrængen i betydningens verden
og hans reaktion på dæmpning af hans hengivenhed over for
mesteren. Det er den fremskredne discipels opgave at beskytte
mesteren mod den nye discipels voldsomme reaktioner, at stå
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mellem ham og neofytten. En indviet discipel tager hånd om
ham og virker som mellemled. Disciplen er (som jeg tidligere
har påpeget) i kontakt med mesteren når, og først når, mesteren
ønsker det, og det er godt og til hjælp for hele gruppen.
2. Han erkender i stigende grad sin ashrams natur og tone, og
bevæger sig fra periferien ind i mesterens og hans gruppes
indflydelsessfære. Han begynder da at deltage mere og mere i
gruppelivet og er mindre og mindre optaget af sig selv. Han
bliver som følge deraf et mere værdifuldt aktiv i ashramen og
bliver betroet specifikke pligter og opgaver, som han er
individuelt ansvarlig for over for den indviede discipel, som har
ansvaret for ham. Mesteren begynder at kontakte ham med større
hyppighed, og – fordi han bliver decentraliseret, og hans vækst
og udvikling er af mindre og mindre betydning for ham, end
tjenesten for andre – tillades det ham at tiltrække sig mesterens
opmærksomhed, når der er behov for hjælp til gruppen, og han
bliver derved en discipel på tråden. Antahkaranaen bliver hurtigt
bygget, og indstrømningen af liv fra den åndelige triade øges
langsomt og regelmæssigt. Han har nået et stadium, hvor han på
det ydre plan opnår en indflydelsessfære omkring sig som et
resultat af hans sjælsudstråling via personligheden. Man kunne
sige, at ingen discipel bliver en discipel på tråden, før han har
mange mennesker i den ydre verden, som for ham er (på en
lavere drejning af spiralen), hvad han er for mesteren – disciple
på tråden. På en forvrænget og hyppigt utilfredsstillende måde
er han engageret i at danne sin egen gruppe, og i vor tid er det
meget ofte tilfældet. Verden er fuld af kæmpende disciple intenst
optaget af at danne organisationer, der samler dem omkring sig,
de kan hjælpe. Derved anslår de en bestemt tone og lærer
begyndelsen (jeg gentager, begyndelsen, min broder) til det
gruppearbejde, som Hierarkiet ønsker at se udført.
3. Han responderer kraftigt og (set fra hans synsvinkel)
ganske uventet på erkendelsen af mesterens vibration, når han
tillades at fungere i centrum af hans gruppe. Han har kendt
mesterens vibrerende kald. Han er blevet bevidst om den
ashrams kvalitet, som er blevet fremkaldt af mesteren. Nu gives
han adgang til det hemmelige sted, der findes i selve ashramens
hjerte og bliver derved en discipel i auraen.
En hvilken som helst livsforms aura kan defineres som
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kvaliteten af en sfære af strålingsaktivitet. Der kendes endnu kun
meget lidt til auraer, og der er skrevet meget tåbeligt om dette
emne. Auraen beskrives sædvanligvis som farve og lys, alt efter
synets udviklingsstadie hos den, der ser, og det sanseapparat,
som anvendes. Kun to ord beskriver en aura fra den okkulte
videns synsvinkel, og det er »kvalitet« og »indflydelsessfære«.
Det, som den clairvoyante i virkeligheden kontakter er et
indtryk, som sindet hurtigt oversætter til farvesymbolik, hvor der
egentlig ikke er nogen farve til stede. Det at se en aura er i
virkeligheden en bevidsthedstilstand. At seeren i al sin
oprigtighed tror, at han har registreret en farve, en række farver
eller lys er helt rigtigt i mange tilfælde, men hvad han rent
faktisk har registreret er kvaliteten af en sfære af
strålingsaktivitet. Det gør han, når hans egen sfære af
strålingsaktivitet er af samme art og kvalitet, som den
kontaktede. De fleste seere registrerer en persons eller en
gruppes astrale vibrationssfære og det gennem deres eget astrale
legeme. En sandheds eller et mentalt begrebs indtryk og
erkendelse er på samme måde udtryk for en lignende kontakt,
der i dette tilfælde bringes ind i sindets område.
Det forklarer den sandhed, der ligger bag alle de såkaldte
»bevidsthedsudvidelser«, som et menneskes sind kan respondere
på. Han registrerer en vedvarende række af vibrerende indtryk,
der udspringer fra sfærer af aktivitet. Disse indtryk rækker hele
vejen fra de tidlige stadier af stadig større bevidsthed, gennem
udvikling af de fem sanser og de tre legemer for kontakt i de tre
verdener for menneskelig erfaring, til de erkendelser, som leder
et menneske ind i en mesters indflydelsessfære og senere sætter
ham i stand til at tage det, som kaldes en af de store indvielser.
Disse sfærer af strålingsaktivitet findes altid, selv når de ikke
registreres eller erkendes. Evolutionsprocessen udvikler et
responsapparat, hvormed disse sfærer kan registreres. Når dette
responsapparat er udviklet, så er det næste skridt at reagere
intelligent på sådanne kontakter og derved udvikle en stadigt
mere omfattende bevidsthed, som til sidst vil omfatte al
bevidsthed.
Jeg vil ikke gå mere i dybden med dette emne, da
bevidstheden til stadighed drives frem under påvirkning af
evolutionens kraft. Her vil jeg kun beskæftige mig med
mesterens sfære for strålingsaktivitet og dens specielle kvalitet
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og strålefarve (okkult set).
Den faktor, der ligger bag og således gør hvert af
discipelskabets seks stadier mulige, er, at der i disciplen
eksisterer kvaliteter, strålingsaktiviteter og udgående impulser,
som er i overensstemmelse med dem, der strømmer ud fra en
bestemt ashram. Når der er fremkaldt en respons, og disciplen er
tiltrukket til periferien af en sådan ashrams aktivitetssfære, så
intensiveres gradvis den magnetiske tiltrækkende kvalitet. De
samme kvaliteter vækkes i disciplen i stadig større grad og
trækker ham okkult set nærmere til det centrale punkt, som er
centrum for hele ashramens skolede kunnen og for mesterens
dynamiske åndelige liv i selve ashramens hjerte.
Det er på dette stadium, at disciplen vågner til erkendelse af,
at hans tre legemer eller vehikler – æteriske, astrale og mentale
– kun er genspejlinger af den åndelige triades tre aspekter, og at
de kan give ham nøglen til hans egen væren, men også evnen til
at respondere på mesterens trefoldige vibration, som den
udtrykkes gennem hans aura.
Læren, om at personligheden må tilintetgøres, er en
forvrængning af sandheden. Disciplens bevidstheds brændpunkt
må flyttes fra den trefoldige lavere natur til triadens, og det må
ske ved hjælp af sjælens trefoldige natur. Den måde, hvormed
denne progressive ændring kan tilvejebringes, er respons på en
stadig højere og hurtigere vibrationsaktivitet. Ligeså snart der i
disciplens bevidsthed findes evne til at respondere på den
kvalitet og stråling, der udgår fra en ashram, så bevæger han sig
fremad ind i denne indflydelsessfære. Det i hans egen aura, der
er beslægtet med kvaliteten af mesterens aura, bliver højnet,
forstærket og renset. Hans egen strålingsaktivitet øges,
efterhånden som det ashramiske liv indvirker på hans legemer,
indtil det tidspunkt, hvor han bliver disciplen i auraen. Til en vis
grad vil mesterens og hans vibration synkroniseres.
Jeg vil pointere, at på dette stadium begynder disciplen at yde
et betydningsfuldt bidrag til ashramens liv. Enhver discipel, som
trænger ind i mesterens aura gennem lighed i kvalitet og
vibrerende aktivitet, beriger og forstærker den gruppe, som han
er tilknyttet. Efterhånden som tiden går bliver en mesters ashram
stadig mere magtfuld, magnetisk og udstrålende. Inden for denne
aura fører den indviede discipel sit arbejde frem, stående i
gruppelivets udstrålende centrum og arbejder derfra udefter i
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tjeneste. Han er altid omhyggelig med at beskytte dette centrum
mod enhver kvalitet fra sin egen aura, som ikke er i harmoni
med mesterens kvalitet og (så vidt det er muligt) tilbageholder
alle tanker og begær, som kunne forstyrre gruppeauraen uden for
hans egen bevidsthed. Når han får adgang til dette stadium af
discipelskab, er det hans eget ansvar, og et sådant privilegium
bliver aldrig givet, hvis ikke han er i stand til at beskytte sig selv
og den indflydelsessfære, som han nu er en del af.
Heraf kan I se, at Hierarkiet selv kun er en stor ashram med
en triangel i centrum bestående af Kristus, Mahachohan og
Manuen. Symbolsk set udgør denne triangel ét udstrålende
center. For hver af disse store herrers strålingsaktivitet er af en
sådan beskaffenhed, at de svinges ind i hinandens aura på en
sådan måde, at der opstår en fuldstændig blanding og
sammensmeltning. Enhver ashram udstråler en eller anden
fremherskende kvalitet, alt efter hvilken stråle mesteren i
centrum besidder. På samme måde udstråler Hierarkiet
kvaliteten af det andet guddommelige aspekt, ligesom den
altomfattende ashram (som vi kalder Shamballa) bærer det
enestående kendetegn for det første aspekt, livet selv. Dette er
ikke nogen kvalitet, men det, som kvaliteten udspringer af.
Mesterens aura (der er bestemmende for hele ashramens aura)
har tre enestående udstrålinger, så vidt det vedrører disciplens
modtagelighed:
1. Den udstråling, der udgår fra de højere niveauer af det
mentale plan eller fra det laveste aspekt af den åndelige
triade. Styrken i denne udstråling og omfanget af
indflydelsessfæren vil blive bestemt af den udstrækning, som
mesteren er åndeligt i forbindelse med Guds sind. Jeg bruger
ikke ordet »bevidst« i denne forbindelse, når jeg omtaler
tilstande, der ligger over egoiske plan. Det er denne specielle
udstråling, der fremkalder en respons fra disciplens endnu
ikke udviklede abstrakte sind, når antahkaranaen bygges, og
det er den første form for kontakt, som neofytten reagerer på
i de senere stadier af prøvestadiets vej. En direkte linje for
tilnærmelsens større indflydelse bliver oprettet mellem
mesteren og den vågnende discipel i denne rækkefølge:
a. Disciplens manasisk permanente atom.
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b.
c.
d.
e.

Den egoiske lotus' kundskabskronblade.
Det lavere konkrete sind »holdt vedvarende i lyset.«
Strubecentret.
Disciplens hjerne på det fysiske plan.

Alt dette er nødvendigvis relativt, men i det øjeblik, hvor
disciplen etablerer denne linje for tilnærmelse til den åndelige
triade (selv i mindre omfang) er der tale om den første respons
på mesterens aura. Forskellen mellem mesterens aura og
ashramens aura består i, at mesterens aura er dynamisk, og
gruppeauraen er indflydelsesrig, dog udgør disse to tilsammen
gruppeauraen. Når denne indledende respons er en
kendsgerning, så resulterer det til sidst i, at disciplen bliver
disciplen i auraen.
2. Den udstråling, der udgår fra det buddhiske plan eller fra den
åndelige intuition. Dette er et udtryk for mesterens
kærlighedsnatur og det, som sætter ham i stand til at stå i
forbindelse med Guds hjerte. Det kunne her siges, at disse tre
udstrålinger, som udgår fra en mester og forstærkes af den
lignende, omend langt mindre kraftige udstråling fra
ashramens indre medlemmer, er en af de faktorer, som sætter
mesteren og ashramen i forbindelse med det, der okkult
omtales som den fysiske sol, solens hjerte og den centrale
åndelige sol.
Den linje, ad hvilken denne vibrerende aktivitet fra
mesteren når disciplen og til sidst trækker ham inden for
auraen, er:
a. Det buddhisk permanente atom eller den fremskredne
discipels intuitive vehikel.
b. Den egoiske lotus' kærlighedskronblade.
c. Astrallegemet i dets højeste aspekt.
d. Hjertecentret.
3. Den udstråling, der udgår fra det atmiske plan eller den
åndelige triades viljesaspekt. Dette er det udstrømmende
udtryk for mesterens evne til at kunne træde ind i Shamballas
rådskammer, at kunne registrere Guds hensigt og at arbejde
med den plan, som i enhver cyklus er udtryk for fuldbyrdelsen
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af den guddommelige vilje. Dette aspekt af mesterens
strålingsaktivitet er af så høj en natur, at kun den fremskredne
indviede discipel kan registrere det. Det overføres til disciplens
fysiske bevidsthed ad følgende linjer:
a. Det atmisk permanente atom eller brændpunktet for den
åndelige vilje, den åndelige triades første aspekt.
b. Den egoiske lotus' offerkronblade.
c. Det æteriske vehikel i dets højeste aspekter.
d. Hovedcentret.
e. Centret ved rygsøjlens basis, der vækkes til aktivitet, som
respons på den vibrerende udstråling fra de fire andre
transmissionsstadier.
I vil lægge mærke til ud fra et studium af det ovenstående, hvor
kompliceret og vanskeligt det er med ord at beskrive mesterens
vibrerende aktivitet. Alt, hvad jeg kan gøre – på grund af jeres
manglende intuitive forståelse – er at skrive det, som ikke kan
udtrykkes, i tekniske og akademiske begreber (og derved
krystallisere og forvrænge sandheden til en vis grad).
Mesterens trefoldige udstråling, som den udtrykker hans
planlagte aktivitet og sfære for »indflydelsesrig udstråling«, er
det, som trækker disciplen ind i hans aura – ikke i dette tilfælde
ashramens aura, men det, som gør det ashramiske liv muligt –
mesterens liv.
Her kan jeg bringe en kendsgerning af interesse. I det øjeblik,
hvor en indviet discipel har forstærket sin vibration, således at
den er identisk med mesterens, og kan holde denne
vibrationsrytme som sin normale strålingskvalitet, da bliver han
selv en mester. I enhver ashram er der altid på et givent
tidspunkt en eller anden discipel, som skoles til at indtage
mesterens plads og derved frigøre ham til højere og mere
betydningsfuldt arbejde. Som I ved, var jeg selv seniordiscipel
hos mesteren K.H., og da jeg blev en mester, frigjorde jeg ham
til højere arbejde, og min plads i hans gruppe blev overtaget af
en anden discipel på anden stråle. Der er brug for to disciple til
at gennemføre den fuldstændige frigørelse af en mester fra alt
ashramisk arbejde, og jeg var den første af de to udvalgte til at
gøre dette. Den anden har endnu ikke nået dette mål. Når denne
identifikationsproces finder sted, bliver en fremrykning af
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ethvert medlem i ashramen mulig, selvom det sjældent finder
sted. Symbolsk set kunne det beskrives som en magtfuldt
ekspanderende impuls, der udvider ashramens kreds, så højere
plan kan kontaktes, og lavere sfærer for indflydelse kan blive
omfattet.
En dag vil alt dette være et »realiseret Hierarki«, for
Hierarkiet er kun en bevidsthedstilstand med livsaspektet
Shamballa i centrum og menneskehedens cirkel, som den
udstrømmende faktor, den udstrålende indflydelse eller aura,
hvorved de andre naturriger bringes til responsiv aktivitet.
Dette er et bredt og generelt billede af dette stadium for
discipelskab, idet jeg har forsøgt at formidle dets individuelle
implikationer og dets mere esoteriske grupperesultater. Mere må
jeg ikke sige, ej heller kan jeg uddybe den proces, hvorved en
discipel i auraen, efter ønske og for at opfylde et eller andet
presserende behov, kan rådføre sig med mesteren i ashramen.
Kun en ting kan jeg fortælle jer. Mesteren har altid tre disciple,
som er hans nærmeste medarbejdere og mellemled. De er trådt
frem »i hans bevidsthed«, som det kaldes, som reaktion på hans
trefoldige åndelige naturs udstrålende aktivitet. De arbejder tæt
sammen med ham og overvåger de andre disciple i gruppen alt
efter deres behov, stråle og udviklingsstadium. I vil i denne
forbindelse huske, at også Kristus havde tre disciple, som stod
ham nærmere end de andre ni. Det vil altid være tilfældet. I den
bibelske beretning om Kristus får I – blandt meget andet –
formidlet et billede af en ashram, som den teknisk er sammensat
og af Hierarkiet, som det i alt væsentligt er bygget op. Der var
de tre disciple, elskede og nære; derpå de ni, som
fuldkommengjorde den indre ashram. Dernæst kom de
halvfjerds, der var symbolske for ashramen, som en helhed, og
endelig de femhundrede, der symboliserede dem, der er på
prøvestadiets vej, overvåget af mesteren, men ikke de tre, de ni,
og de halvfjerds, før tiden er inde til at give dem adgang til det
accepterede discipelskabs vej. I den største ashram af dem alle
har Sanat Kumara den samme rækkefølge af relationer blandt de
store væsner, der udgør hans gruppe af aktive medarbejdere.
Husk imidlertid på, at disse tal er symbolske og ikke virkelige.
Antallet af disciple i en ashram varierer hele tiden, men der er
altid tre, som er ansvarlige over for mesteren for al ashramisk
aktivitet. De er hans nærmeste rådgivere og udfører hans planer.
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

825

Den hierarkiske kæde er lang, ubrydelig, og rækkefølgen står
ikke til at ændre.
Når vi tager dette emne om disciplen i mesterens aura under
behandling, har vi set, at den sande forpligtede discipel, som har
nået stadiet for det accepterede discipelskab, går fra stadium til
stadium i omkredsen af en mesters indflydelsessfære, indtil han
når frem til en periode, hvori han bevidst »kender« sin mesters
aura. Dette, mine brødre, er for de fleste et ganske meningsløst
udsagn, men det er teknisk og esoterisk set korrekt. Jeg vil
omskrive dets betydning for jer i et forsøg på at give jer nogle af
de vigtigste følgeslutninger.
1. Han er bevidst, ikke blot om mesteren, men om det, som er i
mesterens sind. Det betyder, at han er telepatisk i forbindelse
med sin mester.
2. Han har bevidst sat sig ud over enhver diskussion om, hvad
det er mesteren ønsker, at han skal gøre. Han kender den
rolle, som han skal spille.
3. Han responderer sensitivt på mesterens aura, ikke blot på
livets indre plan og i den sande ashram, men også med den
fysiske hjerne. Han befinder sig i auraen i sit daglige liv på
det fysiske plan. Denne proces inddeles nødvendigvis i fem
stadier:
a. Han er telepatisk i forbindelse. Hans sind og hjerne
responderer på mesterens sind.
b. Han er derfor mentalt bevidst om indholdet af mesterens
sind. Det påvirker hans liv og tjeneste, og hans sind
omformulerer hele tiden de telepatiske indtryk i klare
sætninger, som dernæst vil kunne finde anvendelse i mere
målrettede eller banebrydende processer.
c. I dette stadium er han relativt fri for blændværk, han er i
stand til at respondere ud fra sensitivitet og følelse og som
følge deraf i stand til at bringe mesterens planer (hans del
af dem) igennem til det astrale plan.
d. Æterisk kan han begynde at arbejde med og anvende
ashramisk kraft, som hans mester og hans sjæl kan gøre
tilgængeligt til hans brug på det fysiske plan. Han bliver
det som kaldes en »projektor for kraft« og kan da
frembringe resultater på det fysiske plan.
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e. Hans hjerne bliver bevidst opmærksom på samtidigheden
i de ovennævnte fire processer, han træder da ind i en ny
fase af bevidst discipelskab. Gennem hans egen sjæl og
mesterens indflydelsessfære ligger planen åben for ham.
Jeg vil pointere, at dette ikke blot er et højere stadium af
discipelskab, men forudsætter den forståelse, som en
indviet har.
Neofytten ved, at okkultistens mål er at arbejde med kræfter. Han
erkender imidlertid ikke, at det ikke kan gøres bevidst før:
1. Han i lang tid ganske enkelt har fungeret som en kanal. Jeg
ønsker, at I reflekterer over denne tanke. Opnåelse af evnen til
at være en ren kanal og en uhindret fordeler er det første mål,
og det tager lang tid. Den kraft, der almindeligvis fordeles af
en discipel før kanalstadiet er blevet automatisk og
veletableret, er normalt præget af personlighedens træk (selv,
hvis det er en højt udviklet personlighed). Den tid må komme,
hvor disciplen efter ønske kan fordele den ashramiske energi
og gruppesjælens energi i dens rene form.
2. Han må derfor fordele energi og ikke kraft. Der er megen
forvirring i sindene hos mange disciple om denne sag. Før et
menneske er en højt indviet, fordeler han sjældent energi. Han
arbejder med kræfter, og de angår de tre verdener. Det er
blevet sagt (esoterisk), at »selv om disciplen kan fordele de
subtile kræfter og lade deres syv toner lyde, hvor hver tone
har et firfoldigt udtryk, er han ikke i stand til at arbejde med
energi. Når han arbejder med energi, arbejder han med de syv
og ikke med otteogtyve.« Tænk over det. Jeg vil tilføje, at de
otteogtyve hører til de syv, og når disciplen arbejder med syv,
frigør han normalt og automatisk de otteogtyve, idet han
arbejder under indflydelse af de syv strålekvaliteter.
3. Han må lære brug af skelneevne og syntese. Heri ligger et
kraftigt okkult vink af særlig nytte for arbejdere.
4. Han er bevidst om de farer, der findes for den uøvede neofyt,
som bestræber sig på at fordele kræfter, at lede såkaldte
energier i en specifik og bestemt retning. Han erkender, at det
er hans mål at være en kanal i lang tid gennem et rent liv,
korrekt orientering og uden kritik. Denne korrekte orientering
udgør et paradoks, som alle disciple må kæmpe med, dvs. at
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være orienteret mod sjælen og derfor mod ashramen og på
samme tid mod menneskeheden. Kun disciple, der står
mesterens hjerte nær (teknisk set) og derfor er bevidst
opmærksomme på hans aura, har ret til – jeg havde nær sagt
det privilegium – at styre kraft ind i bestemte baner. Når de
ikke har denne status, så er det deres opgave at virke som
kanaler for fordeling af energi generelt og universelt, men
ikke specifikt.
En mester, og i langt højere grad, Kristus, lider langt mere pga.
dem, der er i hans egen husholdning end pga. dem, der er i den
ydre verden. Hans arbejde hæmmes mere af de fremskredne
aspiranter end af de intelligente tænkere. Bevar dette i tankerne
i denne tid. Det var ikke den ydre verdens grusomhed, der
forvoldte Kristi store sorg, da han var på jorden. Det gjorde hans
egne disciple, og dertil menneskehedens samlede sum af lidelser
– fra hele menneskehedens livscyklus, fortid, nutid så vel som
fremtid.
Disciple føler sig tiltrukket af verdensomspændende grupper
og mange af dem udfører langt mere virkningsfuldt arbejde end
de, der er samlet i esoteriske grupper. Den fremskredne discipel
har altid sin egen gruppe, som han samler omkring sig til aktivt
og skabende arbejde. Jeg minder jer om dette. Bedømmelsen af
en discipels kapacitet ligger i hans indflydelse – skriftlig,
mundtlig eller personlig – på andre mennesker.
Under loven om overensstemmelse er der altid en numerisk
relation til andre tilsvarende numeriske entiteter. De seks stadier
for discipelskab er naturligt relateret til de seks skoler for indisk
filosofi, som i realiteten var de seks »sædskoler« for alle
filosofiske antagelser og arbejde. Der er ikke seks typer af
ashramer svarende til discipelskabets seks stadier, fordi der er
syv ashramer (en for hver stråletype), så alle seks stadier af
discipelskab er relateret til alle ashramerne, og alle de syv
stråletyper udtrykker (på et eller andet stadium af deres udvikling
på discipelskabets vej) disse seks trin hen mod centret.
De centre, som anvendes af disciplen i hans udviklingsproces
afhænger i høj grad af stråletype, men det er ikke min hensigt, at
tage emnet om centrene op i disse instruktioner. Jeg vil behandle
emnet i et vist omfang i den afsluttende del af En afhandling om
de syv stråler.
Her vil jeg imidlertid gerne slå fast, at mesteren aldrig
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anvender en discipels centre til fordeling af kraft. I sidste instans
er centrene (når de fungerer korrekt) kraftreservoirer og
energifordelere, præget af en specifik kvalitet og af en vis tone,
vibration og styrke. På discipelskabets afsluttende stadier er de
helt styret af sjælen, via hovedcentret, men det bør erindres, at
efter fjerde indvielse og kausallegemets forsvinden, er der intet
formaspekt eller vehikel, som kan holde disciplen fangen eller på
nogen måde begrænse. Efter tredje indvielse har de lavere centre
overhovedet ingen kontrol med den ydre responsmekanisme.
Når den højeste okkulte skoling tages i betragtning, og når
disciple er i selve ashramen, så betragtes centrene ganske enkelt
som kanaler for energi. Indtil tidspunktet for tredje indvielse har
de midlertidigt en betydning i skolingsprocessen, fordi det er
gennem dem, at disciplen lærer om energiens natur, hvordan
energi skelnes fra kraft og hvilke metoder, der skal bruges til
fordeling – det sidste er et af de sidste stadier i
skolingsprocessen.
Egoets eller sjælens konstitution er den faktor, der har
allerstørst betydning for mesteren i opgaven med at skole
disciplen til hierarkisk arbejde. Dette involverer nødvendigvis de
tre højere centre (hoved, hjerte og strube). Han beskæftiger sig
med den såkaldt egoiske lotus, og det er et punkt, som disciplen
har meget let ved at glemme. Sjælen er optaget af livet på dens
eget plan. Personlighedslivet (som er sjælens ufuldkomne
udtryk, eller skyggen i de tre verdener) og dets små detaljer gør
ganske enkelt slet ikke indtryk på sjælens bevidsthed.
Efterhånden som personlighedslivets voldsomme kraft tager til,
bliver sjælen, der i stadig større udstrækning har modtaget eller
draget nytte af det bedste af det, som den stræbende
personlighed har opnået, og som langsomt har vendt sin
opmærksomhed mod personlighedens sind, også opmærksom på
den som en faktor, der modarbejder det sande sjælsudtryk i livets
ydre verden. Da begynder kampen mellem sjæl og personlighed
– kampen mellem de højere modsætningers par – bevidst at blive
udkæmpet fra begge sider. Det er vigtigt at have i tankerne.
Denne konflikt kulminerer forud for hver af de tre første
indvielser i konfrontationen mellem de to modstandere, når
tærskelens vogter (indvielsens vogter, min broder) og
nærværelsens engel står ansigt til ansigt. Men med denne kamp
befatter vi os ikke her. Vi beskæftiger os med respons på
hierarkisk energi, som energien legemliggøres i mesterens aura
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og derfra overføres til disciplen. Energiens vej eller kanalen eller
rettere de kanaler (der er tre), hvorigennem energien ledes kan
stilles op således:
I. Hierarkiet.
1. Mesteren.
2. Ashramen.
3. Disciplens sjæl.
II. Menneskeheden.
1. Disciplen.
2. Antahkaranaen.
3. De tre højere centre.
Dette er den brede og generelle proces fra det universelle (så vidt
det angår den enkelte discipel) til det specielle, dvs. disciplen i
et fysisk legeme.
Energiens detaljerede nedstigning, eller processen for åndelig
inspiration (begge disse formuleringer viser billedligt begrebet
om respons på mesterens aura) kan stilles op som i det følgende:
1. Mesterens aura.
2. Den egoiske lotus eller sjælens legeme.
3. Indstrømning af ashramisk energi via:
a. Offerkronbladene eller viljeaspektet.
b. Kærlighedskronbladene eller kærlighed-visdomsaspektet.
c. Kundskabskronbladene eller sindets aspekt.
Denne proces vil påvirkes af disciplens stråletype.
4. Responsen fra disciplen på det fysiske plan og hans centres
modtagelighed over for den aktivitet, der igangsættes af
sjælen, under mesterens impression, vil blive således:
a. Offerkronbladene vil overføre energi til hovedcentret via
de offerkronblade (der er tre), der findes i den ring af
kronblade, som omkranser »juvelen i lotusen«. Derfra
overføres energi til offerkronbladene i de tre
kærlighedskronblade og i de tre kundskabskronblade. I har
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derfor fem overføringspunkter for viljeenergi.
b. Kærlighedskronbladene vil på lignende måde overføre
kærlighedsenergi til hjertecentret via
kærlighedskronbladene, igen via i alt fem
overføringspunkter.
c. Kundskabskronbladene vil overføre den intelligente
aktivitets energi til strubecentret, igen på den samme måde
via de fem kundskabskronblade.
Denne proces, som finder sted i det egoiske legeme og
registreres af disciplen på det fysiske plan, frembringer til slut
det, der kunne kaldes for et »magtfuldt invokationscenter«. Dette
invokationscenter fremkalder respons fra den åndelige triade, så
vi til slut har:
I. Den åndelige triade, vogteren af monadisk energi.
Det atmisk permanente atom.
Offerkronbladene.
Antahkaranaen.
Det fysisk permanente atom i den egoiske lotus.
Hovedcentret.
II. Den åndelige triade.
Det buddhisk permanente atom.
Kærlighedskronbladene.
Antahkaranaen.
Det astralt permanente atom i den egoiske lotus.
Hjertecentret.

III. Den åndelige triade.
Det manasisk permanente atom.
Kundskabskronbladene.
Antahkaranaen.
Den mentale enhed.
Strubecentret.
Disse detaljer, min broder, er af teknisk interesse og rent
akademiske og udgør ganske enkelt symbolladede ord for en
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uundgåelig udviklingsproces. De beskriver den guddommelige
inspiration, som alle menneskelige væsener underkastes, som en
integreret del af Guds eget liv, og som registreres bevidst, når et
menneske indleder discipelskabets og indvielsens stadier.
Forstået ret beviser de naturen af videnskaben om åndedrættet.
Åndedrættet er alt, og i den invokation og evokation, som ligger
til grund for hele denne proces, har I et vink om struktur og
aktivitet i solens hjerte, hovedorganet for dette anden stråle
solsystem og evolutionens udvidende og sammentrækkende
system, som findes i denne universelle livsproces.

IX. afsnit
Hver gang vi tager et nyt trin af discipelskab op til behandling,
bliver det stadigt vanskeligere at give neofytten et virkeligt
billede af den omhandlede bevidsthedstilstand, den indre
situation og relationerne. Det er også vanskeligt som følge af
den kendsgerning, at jeg søger at beskrive bevidsthedstilstande
(i de mere fremskredne stadier), som ikke har nogen parallel til
eller overensstemmelse med selv den mest fremskredne aspirants
erfaring. Når vi betragter de tre sidste stadier beskæftiger vi os
helt klart med det, som man kunne kalde for den indviedes
bevidsthed på et højt stadium af udvidelse, og med en viden, for
hvilken vi ikke har nogen terminologi.
Er det ikke indlysende for jer, at den højere indviede lever i
en verden af reaktioner og af subtile fænomener, som
gennemsnitsdisciplen slet ikke kan forestille sig? Når han
fungerer på det fysiske plan eller i de tre verdener, anvender han
kun det laveste aspekt af sin bevidsthed. Jeg har i årevis
undervist jer, og jeres interesse har været intens. Mange af de
okkulte videnskabers tekniske detaljer er blevet jer til del, og I
har megen teoretisk viden. Det bevises af den interesse, der er
udvist, og de spørgsmål, der blev stillet. De omhandlede de
permanente atomer, deres funktion og deres levendegørelse.
Set fra den indviedes standpunkt er sådanne spørgsmål uden
betydning. Det, at være interesseret i de permanente atomer,
svarer til at interessere sig for de mavesafter, som i denne
sammenligning også er en del af det fysiske plans løbende
genopbygning. Denne analogi er mere nærliggende, end I tror.
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Okkult set fører en stadig optagethed af fordøjelsessystemet eller
en anden legemlig funktion til problemer. Kroniske invalider er
ofte syge (selvom det ikke altid er tilfældet), fordi de gennem en
lang årrække til overmål har været optaget af formnaturen på det
ydre plan. Det er muligt (og jeg siger dette velovervejet) at have
alvorlige fysiske skavanker og alligevel være så fuld af vitalitet
og så uinteresseret i den fysiske mekanisme, at kronisk
invaliditet (som den sædvanligvis bliver forstået) ikke er mulig.
Dette er ikke det samme som sindets triumf over materien eller
teorien om fuldkommen sundhed. Der er tale om, at en betoning
af energi ophæver og overvinder kræfters virkninger på
bevidstheden. Tænk over denne sidste sætning, for den rummer
nøglen til den rette håndtering af sundhedsproblemet i fremtiden.
På samme måde ville en bestandig optagethed af de
permanente atomer og spirillaer føre til en intensivering af
formlivet og til kraftens tyranni, mens den flyder igennem
formerne. Det er utvivlsomt muligt at opstille analogier og
overensstemmelser, som kan sammenlignes med spirillaer i
mikrokosmisk liv og makrokosmiske plan og underplan med en
mulig følgende relation mellem både de syv centre i
mikrokosmisk forstand og de syv planetariske systemer i
makrokosmisk forstand. Men målet for de fleste aspiranter er
ikke at begrænse deres bevidsthed ved at koncentrere sig om
detaljer, som fx de permanente atomer og de detaljer, der er
forbundet med den individuelle formnatur. Målet for enhver
aspirant er at udvide sin bevidsthed til at omfatte det, som ligger
ud over ham selv, at opnå de mere ophøjede bevidsthedstilstande
i gruppelivet og i menneskeheden og at integrere sig bevidst i
Hierarkiet, og til sidst i Shamballa, samt okkult at »kende« Gud
i hans mange faser af altomfattende udstrækning og
fuldkommenhed.
En nøje koncentration på og studium af spirillaerne og
atomerne ville være videnskabeligt og teknisk interessant og
mulig, men ville ikke føre til øget åndelig udvikling, men til en
overbetoning af personligheden og derfor til øgede
vanskeligheder ved at betræde vejen. Jo mere fremskreden en
discipel er, des farligere vil en sådan overbetoning og
intensivering være, hvorimod videnskabsmanden og aspiranten
på prøvestadiets vej kunne studere disse forhold relativt
ustraffet, fordi han ikke ville bringe den energi ind, som kunne
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opildne disse »kraftpunkter« til farlig aktivitet.
Af denne årsag beskæftiger jeg mig ikke med de permanente
atomer, for der er ikke noget behov for at bruge tid og
overvejelser på dem. Hvis I lever som ønsket, og hvis I søger at
drage nytte af mine instruktioner, vil skoling af den lavere natur
og udvikling af de kræfter, der fungerer som »guddommeligt
viet« form, fortsætte normalt og sikkert. Jeg nævnte blot de
permanente atomer for at vise banerne for energifordeling, men
ikke for at antyde nogen nødvendighed for en mental interesse
i disse aspekter af formlivet.
Sjette stadium. Disciplen i mesterens hjerte.
Vi skal nu beskæftige os med det sidste af discipelskabets seks
stadier. Det har jeg beskrevet i følgende vendinger:
»Det stadium, hvor disciplen altid er i ganske nær kontakt.
Han bliver definitivt forberedt til nær forestående indvielse
eller, hvis han har taget en indvielse – får overdraget
specielt arbejde. På dette stadium beskrives han som
disciplen i mesterens hjerte.«

En ting vil jeg understrege her, idet jeg søger at belyse dette emne.
At være i mesterens hjerte antyder på ingen måde en tilbederrelation mellem mesteren og disciplen. Den almindelige
opfattelse er, at disciplen endelig har opnået ret til at blive
virkeligt elsket og derfor i sandhed at være tæt på mesteren. Hans
liv eller tjenesteliv skulle endelig have bragt ham belønningen.
Han skulle nu have fri adgang til mesteren i den tættest mulige og
gensidige relation af kærlig forståelse. Dette stadium for
discipelskab har overhovedet intet med dette at gøre.
Noget andet er, min broder, at når disciplen når dette stadium,
er han ikke længere det, som man forstår ved en accepteret
discipel. Han er en indviet af højere grad og er trådt ud af
mesterens overvågning og beskyttelse ind til en direkte relation
med mesteren over alle mestre, Kristus, som er det centrale
punkt i en ashram. Mesteren er hjertet i sin gruppe, og Kristus er
Hierarkiets hjerte. Jo nærmere man kommer denne erkendelse,
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des klarere bliver det begreb, at punktet i centrum og i periferien
er ét og det samme.
Betydningen af ordet »hjerte« er betydningen af selve livet,
som det slår evigt i selve universets hjerte. I dette liv står den
indviede nu bevidst og erkender sig selv, ikke så meget som
værende en modtager af liv, men som en fordeler af liv. Dette er
en ganske anden sag og rummer nøglen til dette stadium af
discipelskab.
Udtrykket »mesterens hjerte« er en teknisk betegnelse, der
antyder livets kilder og mange lignende fortolkninger. Der
findes på dette stadium og efter en vis større indvielse en direkte
linje for energi eller for liv – sanset og erkendt, aktiv og anvendt
– mellem den bevidste discipel og:
1. Disciplens hjertecenter.
2. Hjertecentret i hovedet.
3. Den egoiske lotus, som (indtil fjerde indvielse) er
hjertecentret for det monadiske liv.
4. Mesteren i centrum af hans gruppe.
5. Kristus, Hierarkiets hjertecenter.
6. Monadens liv, som begynder at gøre sig gældende ved tredje
indvielse.
7. Livets herre selv, Shamballas hjertecenter.
Linjen for relationer går herfra videre opad (sfærisk set) til livet
i centret af selve jordens »alter ego«, planeten Venus, videre til
Jupiter, derfra til Solherren selv og endelig videre til et punkt i
solen Sirius. Som I kan se, er dette stadium meget anderledes,
end man kunne forestille sig. Det er et stadium, som markerer en
ny vej eller en ny begyndelse og en stor overgang. Den markerer
et stadium, som man træder ind i gennem nirvanas åbne dør,
begyndelsen til den højere evolutions vej. Det er et stadium, som
markerer en specifik placering (hvis et så utilstrækkeligt ord kan
anvendes) af disciplen på den opadgående vej, som åbenbares af
den oplyste vej. Det er opnåelse af det allerinderste stadium for
erkendelse, der esoterisk kaldes for »i hjertet«.
Jeg talte til jer andetsteds om verdensdisciplene, som er »nær
mesterens hjerte.« Det er ikke det samme, som at være i
mesterens hjerte. Med det første menes der, at mesteren er på
samme stråle som disciplen. Med det andet menes der Kristus,
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syntesen i Hierarkiet af alle strålerne. Verden i dag tilbyder alle
disciple mulighed for at blive verdensdisciple nær mesterens
hjerte og at gå hurtigt gennem discipelskabets tidlige stadier.
Den tilbyder verdensdisciplene en mulighed for at begynde deres
tilnærmelse til Hierarkiets hjerte, til Kristus. Det er denne første
mulighed, I skal beskæftige jer med, for når I kommer nærmere
jeres gruppe, kan I begynde at modtage den skoling, som i jer vil
udvikle en brugbarhed i verden. I kan spørge om ikke de fleste
af jer er for gamle til at virkeliggøre dette? Det er op til jer selv at
afgøre. Sjælen kender ikke til alder i menneskelig forstand og kan
bruge sit redskab, hvis det forvandles til et egnet og disponibelt
redskab. Er I for satte og selvoptagne til at opnå den ubundethed,
der er nødvendig for verdenstjeneste? Det er op til jer at afgøre og
at bevise for jer selv. Denne gruppe har fået tilbudt mange
muligheder og modtaget megen undervisning. Resultatet i form
af den hengivenhed og tjeneste, som denne gruppe tilkendegiver,
skulle være ganske usædvanlig, og det skulle være en
gruppetilkendegivelse. Jeg spørger jer, om det er tilfældet? Er I for
deprimerede (et synonym for selviskhed) og for sensitive til at yde
menneskeheden tjeneste i et større omfang end hidtil? Disse
problemer kan løses, hvis I nærer tilstrækkelig interesse. Er jeres
gruppebevidsthed en vedvarende gruppebevidsthed? Eller er det
en selvbevidsthed, der hele tiden kommer mellem jer og jeres
medmennesker? Det må I selv bringe klarhed over. Besidder I
den dybe ydmyghed baseret på erkendelse af planen og målets
herlighed – og ikke en sans for selvundervurdering, som I hæger
om og anser for et tegn på åndelig ydmyghed? I må genfortolke
dette tema om ydmyghed såvel som alle jeres begreber i lyset af
esoteriske og åndelige værdier. Vil I gøre det?
Tidligere anvendte jeg et udtryk, hvor jeg henviste til
»disciple, der i denne cyklus samledes ved Hierarkiets kald«. Det
har en bestemt relation til vort tema om discipelskab og dets
forskellige stadier. »Hierarkiets kald« går ud til menneskeheden
som helhed. Det bliver sendt ud gennem de grupper og
ashramer, der ledes af mange af mestrene. Det bliver opfanget og
hørt af mange forskellige slags mennesker, og i deres reaktion
sniger megen forvrængning af dette kald sig ind. Kun den
fremskredne discipel bringer det enten igennem korrekt eller
responderer tilfredsstillende. Andre responderer på delvise
aspekter af kaldet og deres efterfølgende aktivitet er krampagtig,
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baseret på fejlagtige fortolkninger, præget af personlige fejl,
hæmmet af træghed og ofte grundlæggende selvisk. Ud fra
disciplenes respons på hans gruppe eller ashram bestemmer
mesteren disciplenes plads og status, selvom der naturligvis er
mange andre vidnesbyrd.
Lad os se på nogle af de mennesketyper, som responderer på
kaldet. De fleste af dem gør det ubevidst, men reagerer positivt,
fordi noget i dem er i overensstemmelse med kaldet, eller fordi de
er modtagelige over for visse vibrerende påvirkninger.
1. Der er dem, som virkelig elsker menneskeheden, som, selvom
de absolut intet kendskab har til esoteriske emner, alligevel
anser det for rigtigt at gøre, hvad de kan for at hjælpe.
Ubevidst kan de anvendes af Hierarkiet til at gøre gode ting
og gøre virkningsfuldt uselvisk arbejde. De er ofte mere
konstruktive end forpligtede eller accepterede disciple, fordi
de er ubevidste om status eller noget ansvar i en ashram og
om deres individuelle betydning.
2. Psykiske mennesker overalt i verden og af alle typer. De
responderer over for dem på astralplanet, som modtager den
højere påvirkning eller som telepatisk opfanger et eller andet
aspekt af den projicerede idé. I sådanne tilfælde foreligger der
altid blændværk, forvanskning og vildledende fremstilling.
Dette giver mange vanskeligheder, men det er en kraft, som
menneskehedens ledere og lærere må lære at håndtere. Den
påvirker de mindst intelligente af menneskemasserne og giver
dem en generel, omend forvrænget, idé om planen, men har en
tendens til at frastøde de intellektuelle mennesker og
komplicere den skolede discipels arbejde.
3. Disciple på prøvestadiets vej, som modtager og responderer
på påvirkningen hurtigere og mere klart end den ovenstående
gruppe. De modtager den sædvanligvis gennem en
seniordiscipels vision og undervisning. Deres tjeneste for
planen spoleres hyppigt af deres uvidenhed, deres
selvcentrerethed og deres fejlagtige fremstilling af den
formidlede lære. Deres tilnærmelse til sandheden og til
læreren er for personlig.
4. Accepterede disciple modtager mesterens idé og planer langt
mere fuldstændigt, men formår ofte ikke at virkeliggøre dem,
som de skulle i dagliglivets verden og tjeneste, fordi de er så
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optaget af deres egne problemer som disciple, af deres egen
karakterudvikling og af deres status i en mesters ashram og
hans interesse for dem. Hvis de blot ville glemme sig selv,
deres vanskeligheder og deres individuelle fortolkninger af
sandheden, og blot elske deres medmennesker og hinanden,
og hvis de ganske enkelt, til grænsen for korsfæstelse, ville
følge »opfordringen til at tjene«, ville de gå meget hurtigere
gennem discipelskabets forskellige stadier.
5. De disciple, der er nær mesterens hjerte, verdensdisciple og de,
som er bevidst i hans aura, kender hans plan, der som helhed er
Hierarkiets plan, lægger vægt på et eller andet bestemt aspekt.
De spiller sædvanligvis deres rolle med succes, og deres
fremgang er for det meste en følge af deres vedvarende
gruppebevidsthed og en dyb ydmyghed og et naturligt
veludviklet intellekt og et kontrolleret astrallegeme.
Der er kun lidt ud over dette, jeg kan sige til jer på dette
tidspunkt om gruppearbejde og relationer. Der findes et begreb,
der kaldes esoterisk loyalitet eller solidaritet, der er forskellig fra
den ganske almindelige solidaritet over for verden, som jeg
gerne ser udviklet i gruppen. Nogle af jer i særdeleshed dem, der
hurtigt søger tilflugt i selvforsvar, må lære denne stille
solidaritet, som tjener til at integrere gruppen som en helhed. Det
er let i selvforsvar at ofre sine brødre og sine medarbejdere. Det
er ikke let at hele de subjektive rifter, der derved skabes.
Klar tænkning er der brug for i mange retninger, efterhånden
som denne gruppe begynder at blive mere sammenhængende og
at arbejde mere sammen. En skarp skelneevne er også påkrævet.
I disse tider må skillelinjerne mellem materialismens kræfter og
lysets kræfter defineres klart og tydeligt. Når kontrasten mellem
vejen for kærlighed og god vilje og vejen for grusomhed og had
bliver mere tydelig på jorden, da må disciplene indtage en
upartisk holdning. Denne gruppe får den vanskelige opgave at stå
fast på det fysiske plan mod det, som er destruktivt og hadefuldt
(i ordenes sande betydning) og gøre alt, hvad der kan gøres for at
bringe de ødelæggende kræfter til ophør, og derved gøre dem
kraftesløse eller uden magt og på samme tid bevare en indre
anskuelse af fuldstændig harmløshed og kærlig forståelse. For,
mine brødre, der er principper og idealer i verden i denne tid, som
det er værd at kæmpe for, men så længe kampen står på, er det
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nødvendigt bevidst at bevare og skabe det felt af levende kærlig
energi, som til slut vil bygge bro mellem de to modstående
fraktioner og grupper og derved sikre, at en senere kontakt kan
skabes. Nogle af jer tænker ikke med tilstrækkelig klarhed på de
elementer, der er involveret, fordi I er alt for optaget af kampens
ydre tegn og derved taber det langsigtede billede af syne. Det
dobbelte liv med aktiv deltagelse i verdens modstand mod det,
som søger at holde menneskeheden tilbage og at ødelægge den
og dens højeste idealer, og – på samme tid – at bevare en
vedvarende kærlig indstilling er ikke let, især ikke for enkelte af
jer. Den menneskelige integration er så altomfattende i dag, at
det ikke er muligt for noget menneske eller nogen gruppe af
mennesker at isolere sig fra at deltage i menneskelige aktiviteter
eller at bidrage til menneskelig trivsel. Ej heller kan en negativ
indstilling løse den nuværende verdenskrise. De, der nægter at
påtage sig deres del af verdens karma og lidelser, vil erfare, at
hele deres udvikling uundgåeligt går langsommere, for de vil
have sat sig selv uden for den store bølge af åndelig kraft, der i
fornyende bølger strømmer gennem menneskenes verden. Den
nuværende verdenskonflikt er analog til den alvorlige konflikt,
der finder sted i alle verdensaspiranters og -disciples hjerter og
liv, og er et uomgængeligt tegn på, at de sætter deres fod på det
bevidste discipelskabs vej. Det højere selv og personligheden
mødes ansigt til ansigt for at træffe den beslutning som sjælen
(selvet) på sit eget plan venter på. Det er det, som også sker for
verdensaspiranten, menneskeheden, på dette tidspunkt. Tænk
dybt over denne idé. Det er ikke muligt eller ønskeligt, at
medlemmer af den nye verdenstjenergruppe holder sig uden for
den akutte situation, som nu både kan ses og fornemmes. De kan
ikke, og de må ikke flygte ind i en blindgyde af personlig
skoling og individuelle interesser. Hvis dette er jeres indstilling,
så er der kun lidt, jeg kan gøre for jer, for det ville for mig være
et tegn på manglende evne til at skelne mellem værdier, et ønske
om at undgå at tænke på alt det ulykkelige og ubehagelige, og en
undladelse af, at identificere jer med menneskeheden.
Opfordringen til at frelse verden er gået ud, og i denne tid
samles disciple verden over. Det er ikke en samling på det
fysiske plan, men en betydningsfuld og dybt subjektiv
begivenhed. Alle mestrene sender opfordringen ud, og mange
disciple på prøvestadiets vej responderer ivrigt derpå, selvom de
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står i periferien af mesterens indflydelsesområde. Deres motiver
er som regel blandede, og deres respons er ofte ansporet af et
ønske om personlighedens fremskridt og forherligelse. De
komplicerer på dette specielle tidspunkt opfordringen til tjeneste
meget, men deres forvanskninger opfylder profetien i Det nye
testamente om, at i de sidste dage vil der komme mange
forvrængninger af sandheden med hensyn til udbredelsen af
kristusbevidstheden og Kristi tilsynekomst eller det »andet
komme«.
Og således går disciplen fra stadium til stadium og fra lys til
lys, fra erkendelse til erkendelse, fra kraft til energi, fra
personlighedsfokus til sjælens integration og derpå fra sjæl til
ånd, fra form til liv. Han har udforsket alle kundskabens veje.
Han er steget ned i dybderne, ind i helvede og ned i dalene. Han
har besteget indvielsens bjergtop og har derfra svunget sig ud
over rum og tid. Han har tabt al interesse for sig selv og er et
brændpunkt af tanke i Guds sind. Kan jeg sige mere end dette?
Det tror jeg ikke, mine brødre. Således afslutter jeg denne række
af instruktioner, og mit ansvar i denne forbindelse er
tilendebragt. Nu begynder jeres.
TIBETANEREN.
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Resumé af Tibetanerens arbejde
(1919-1943)
I november måned 1919 tog jeg kontakt med Alice A. Bailey og
bad hende om at skrive for mig samt påtage sig udgivelsen af
visse bøger, hvor tiden var inde til at lade dem udkomme – som
led i den gradvise frigørelse af sandheden. Hun afslog
øjeblikkeligt, da hun ikke havde nogen sympati for den strøm af
såkaldt okkult litteratur, der blev udgivet af forskellige okkulte
grupper, og fordi hun ikke havde nogen erfaring i at skrive for
offentligheden, men hun nærede også en dyb uvilje mod enhver
form for psykisk skrivning og mod psykisk arbejde. Senere
ændrede hun mening, da jeg forklarede hende, at telepatisk
forbindelse var noget, der var bevist og et spørgsmål, der havde
videnskabelig interesse, og at hun hverken var clairaudient eller
clairvoyant og aldrig ville blive det, og at (frem for alt) beviset,
for om noget var sandt, var sandheden selv. Jeg sagde til hende,
at hvis hun ville skrive for mig i en periode på en måned, så ville
det overførte materiale vise hende, om det indeholdt sandheden,
om det vakte intuitiv forståelse og erkendelse, og om det
rummede noget, der kunne blive af værdi i den nært forestående
nye åndelige æra. Hun overvandt derfor sin uvilje mod denne
form for arbejde og mod de mange okkulte fremstillinger af
sandheden, som fremkom. Hun betingede sig kun, at det skrevne
skulle udgives uden krav af nogen art, og at læren skulle stå eller
falde med sin egen indre værdi.
Den første bog, der blev udgivet var Indvielse, menneskelig
og solar. Dette var resultatet af hendes første forsøg med denne
form for arbejde. Den lagde grunden til alle de efterfølgende
bøger. Siden da har hun skrevet for mig i næsten femogtyve år.
Bøgerne er sendt ud i overensstemmelse med en dyb
bagvedliggende hensigt, som det kan interessere jer at høre om,
og bøgerne har vakt anerkendelse over hele verden.
Indvielse, menneskelig og solar havde til hensigt at gøre
offentligheden opmærksom på Hierarkiets eksistens. Det er
noget, der kan udledes af H.P.B.'s forfatterskab, men
oplysningerne foreligger ikke i nogen sammenhængende form.
Teosofisk Samfund havde undervist om mestrene, selvom H.P.
Blavatsky (i en meddelelse til Esoterisk Sektion) udtalte, at hun
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bittert fortrød at have gjort det. Denne lære blev misopfattet af
senere teosofiske ledere, og de begik visse fundamentale
fejltagelser. De mestre, som de skildrede, blev karakteriseret af
en umulig ufejlbarlighed, netop fordi mestrene selv er under
udvikling. Den lære, der blev givet, fremkaldte en stor interesse
for selvudvikling og en intens fokusering på personlig udvikling
og frigørelse. De mennesker, som hævdedes at være indviede og
seniordisciple, var ganske middelmådige uden nogen indflydelse
uden for selve Teosofisk Samfund. Fuldstændig hengivenhed
over for mestrene blev også betonet – hengivenhed over for
deres personligheder. Disse mestre blev også fremstillet, som om
de blandede sig i det organisatoriske liv i de forskellige okkulte
grupper, som hævdede at arbejde under deres ledelse. De blev
gjort ansvarlige for gruppeledernes fejltagelser, som dækkede
sig bag udtalelser som: Mesteren har pålagt mig at sige, osv.,
mesteren ønsker følgende arbejde udført, eller mesteren ønsker,
at medlemmerne skal gøre sådan og sådan. De, som adlød, blev
anset for at være gode medlemmer. De, som ikke var
interesserede og ikke lydige, blev betragtet som frafaldne. Den
enkeltes frihed blev til stadighed krænket, og ledernes svagheder
og ambitioner blev bortforklaret. A.A.B., som var klar over alt
dette, afslog at medvirke i disse aktiviteter, der ustandselig
gentog sig, for det er det, der sker i næsten alle okkulte grupper,
der tiltrækker sig offentlighedens opmærksomhed. Hvis jeg
havde ønsket at arbejde på denne måde (hvad ingen, som er
tilknyttet Hierarkiet, nogensinde gør), ville A.A.B. ikke have
samarbejdet med mig.
Breve om okkult meditation fulgte derefter. Disse breve
omtalte en ret ny indstilling til meditation, som ikke var baseret
på hengivenhed over for mestrene, men på en erkendelse af
sjælen i hvert enkelt menneske. Denne bog blev efterfulgt af En
afhandling om Kosmisk Ild. Denne bog var en udvidelse af den
lære, som blev givet i Den hemmelige lære om de tre former for
ild – elektrisk ild, solild og friktionsild – og det var en ventet
rækkefølge. Den gav også den psykologiske nøgle til Den
hemmelige lære, og det er meningen, at den skal anvendes som
lærebog for disciple og indviede ved afslutningen af dette
århundrede og ved begyndelsen af det næste århundrede, frem til
år 2025.
Senere følte A.A.B., at det ville være af værdi for mig og for
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arbejdet, hvis hun viste, at hun kunne skrive bøger (anvendelige
for studerende) ud over at transskribere mine skrifter og
nedskrive mine notater og forme dem til et tankevækkende
engelsk, som vi sammen har udviklet, til overføring af de ideer,
som det er min dharma at offentliggøre. Det gennemsnitlige
psykiske menneske og medium er sædvanligvis ikke i besiddelse
af stor intelligens, og A.A.B. ønskede at bevise (til gavn for det
fremtidige arbejde), at man kunne beskæftige sig med psykisk
arbejde og alligevel være et intelligent menneske. Hun har derfor
skrevet fire bøger, som helt og holdent er hendes eget arbejde:
The Consciousness of the Atom.
The Soul and Its Mechanism.
From Intellect to Intuition (Fra intellekt til intuition).
From Bethlehem to Calvary.
Hun har også skrevet en bog i samarbejde med mig med titlen
Sjælens lys, hvori jeg har bidraget med oversættelse af Patanjalis
sanskrit sutraer, og hun med kommentarerne, idet hun
lejlighedsvis refererer til mig for at være sikker på meningen.
Derpå fulgte En afhandling om Hvid Magi. Denne bog blev
skrevet for mange år siden. Da den blev skrevet, blev den,
kapitel for kapitel, sendt ud til Arkanskolens seniorstuderende,
men kun som læsestof. Det er den første bog, der nogensinde er
udgivet om skoling og kontrol over det astrale eller emotionelle
legeme. Der er blevet skrevet mange okkulte bøger om det
fysiske legeme og dets renselse og om det æteriske eller vitale
legeme. De fleste af dem har været kompilationer af andre bøger,
såvel gamle som nutidige. Min bog har imidlertid til hensigt at
skole nutidens aspirant til at opnå kontrol over det astrale legeme
ved hjælp af sindet, som på sin side bliver oplyst af sjælen.
Den næste række bøger, der blev påbegyndt var En
afhandling om de syv stråler. Det er en omfangsrig række bøger,
der på dette tidspunkt endnu ikke er færdige. De bliver på fire
bind, hvoraf de to allerede er udgivet, et er klar til udgivelse, og
det sidste bind er ved at blive skrevet. Bind et og to handler om
de syv stråler og deres syv psykologiske typer og lægger derved
fundamentet til den nye psykologi, som den nutidige psykologi,
trods sin materialisme, har skabt et solidt grundlag for. Bind tre
er helt viet til esoterisk astrologi og udgør en selvstændig enhed.
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Dets formål er at introducere den nye psykologi, som er baseret
på sjælen og ikke på personligheden. Den konventionelle
astrologi stiller et horoskop, som forudsiger personlighedens
skæbne og når personlighedslivet er lidt udviklet eller kun af
gennemsnitlig udvikling, kan det ofte vise sig at være
overraskende korrekt. Det er imidlertid ikke så korrekt, hvor det
drejer sig om højt udviklede mennesker, aspiranter, disciple og
indviede, som begynder at styre deres stjerner og som følge
deraf deres handlinger. Begivenheder og hændelser i deres liv
bliver da uforudsigelige. Den nye fremtidige astrologi tilstræber
at give nøglen til sjælens horoskop, således som det er betinget
af sjælens stråle og ikke af personlighedens stråle. Jeg har givet
tilstrækkelige oplysninger til at de astrologer, som måtte være
interesseret, og som er åbne for den nye tilskyndelse, kan
arbejde med fremtidsperspektivet ud fra denne nye synsvinkel.
Astrologi er en grundliggende og højst nødvendig videnskab.
A.A.B. er ikke så velbevandret i astrologi. Hun kan ikke stille et
horoskop eller nævne navne på planeter med de huse, som de
hersker over. Jeg har derfor det fulde ansvar for alt, hvad der står
i denne og i alle mine bøger, undtagen, som tidligere nævnt
bogen Sjælens lys.
Det fjerde bind behandler emnet om healing og brobygningen
af antahkaranaen over den kløft, der findes mellem monaden og
personligheden. Den omhandler tillige de fjorten regler, som de,
der er under forberedelse til indvielse må mestre. (Det blev
senere besluttet af Tibetaneren og A.A.B., at udgive disse regler
i et særskildt bind. De vil derfor udkomme som bind fem af En
afhandling om de syv stråler. Foster Bailey). Jeg vil endnu
engang henlede jeres opmærksomhed på dette sidste emne og
minde om, at den sande indviede aldrig har hævdet, hverken
privat eller offentligt, at være en indviet. Det strider imod den
okkulte lov, og alt for mange mennesker uden nogen speciel
åndelig indstilling eller intellektuelle evner fremsætter sådanne
påstande, som derved anretter megen skade, fordi ideen om
Hierarkiet og adeptskabets natur derved gøres ringere i den
iagttagende offentligheds øjne. Jeg bærer derfor hele ansvaret
for de fjorten regler og deres klarlæggelse og anvendelsen af
dem. A.A.B. har aldrig hævdet at være andet end en arbejdende
discipel, der er beskæftiget med verdensarbejde (hvad ingen kan
benægte), og har gentaget igen og igen, at ordet »discipel« er det
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legitime og ikke kontroversielle ord (og det rigtige), der kan
anvendes af alle grader af arbejdere i Hierarkiet fra disciplen på
prøvestadiets vej, der er løseligt tilknyttet visse disciple i
Hierarkiet, op til og med selve Kristus, mesteren over alle mestre
og læreren for engle og mennesker. Hun har til stadighed og med
min fulde billigelse sat sig op mod den usunde nysgerrighed
vedrørende status og titel, som er en plet på så mange okkulte
grupper, idet det fører til en vældig konkurrence, jalousi, kritik
og påstande, som kendetegner størstedelen af de okkulte grupper
og gør så mange af deres publikationer uden virkning og hindrer
den almene offentlighed i at modtage læren i dens renhed og
enkelthed. Status og titel, plads og position betyder intet. Det er
læren, der har betydning – dens sandhed og intuitive appel. Det
er noget, som I altid bør have i tankerne. En mesters accepterede
disciple, der når frem til en erkendelse af ham i sig selv – en
erkendelse, der da kan bekræftes af deres meddisciple og bruges
af deres mester som en reelt opnået tilstand – kender deres
mester, accepterer hans undervisning og taler med hinanden
indbyrdes om ham, som han er for dem, men ikke for den ydre
verden. De artikler, der blev trykt i The Beacon, og som ikke i
tilstrækkelig grad blev gået efter, blev givet af mig, som en
mester til medlemmerne af en gruppe i min ashram. Denne
gruppe har bevaret min anonymitet i mere end ti år, hvilket helt
korrekt var deres naturlige pligt.
Bøgerne er derfor udkommet støt og sikkert i årevis. Når En
afhandling om de syv stråler er fuldført og en lille bog om
blændværk er klar til tryk samt når denne bog om Discipelskab
i den nye tidsalder er udkommet, da vil A.A.B.'s arbejde for mig
være afsluttet, hun kan da genoptage sit arbejde i sin egen
mesters ashram – et arbejde som discipel.
Den næste fase af det arbejde, som jeg gerne ser udført er nu
i fuld gang. Det var mit ønske (såvel som mange andres, der er
knyttet til Hierarkiet), at se en esoterisk skole påbegyndt, som
ville lade medlemmerne stå frit, som ikke ville binde dem med
nogen forpligtelse eller edsaflæggelse, og som – samtidig med
at foreskrive meditation, studier og give esoterisk undervisning
– ville overlade det til medlemmerne at foretage deres egne
tilpasninger, som ville lade dem fortolke sandheden efter deres
bedste evner, og som ville forelægge dem de mange synspunkter
og på samme tid formidle de dybeste esoteriske sandheder, de
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

847

måtte kunne erkende, hvis noget i dem var vakt til forståelse af
mysterierne, og som, når de læste eller hørte om mysterierne,
ikke ville kunne skade dem, hvis de manglede evnen til at
erkende sandheden, for hvad den var. Alice A. Bailey startede en
sådan skole i 1923 med hjælp fra Foster Bailey og visse
studerende med vision og åndelig forståelse. Hun betingede sig,
at jeg ikke skulle have noget at gøre med Arkanskolen, og at jeg
ikke skulle have kontrol over skolens politik og undervisningens
indhold. Ikke engang mine bøger blev anvendt som lærebøger,
og først i de sidste tre år er en af dem, En afhandling om Hvid
Magi, blevet anvendt som et studiekursus og det efter
indtrængende opfordring fra mange studerende. Også en del af
undervisningen om antahkaranaen (som vil blive bragt i det
femte bind af En afhandling om de syv stråler) er blevet brugt i
de sidste to år som en del af materialet til fjerde grad, kaldt
vævere i lyset. Læren om blændværk har været en del af
læsestoffet i en anden del.
Der forventes ingen lydighed i Arkanskolen, der lægges ikke
vægt på »lydighed over for mesteren«, for ingen mester leder
skolen. Der lægges kun vægt på den ene mester i hjertet, sjælen,
det sande åndelige menneske i ethvert menneske. Der undervises
ikke i nogen teologi. Den studerende tvinges ikke til at acceptere
nogen fortolkning eller fremstilling af sandheden. Den
studerende kan godtage eller afvise læren om mestrene, om
Hierarkiet, om reinkarnation eller om sjælen og stadig være et
fuldgyldigt medlem af skolen. Der forventes eller bedes ikke om
nogen loyalitet hverken over for skolen eller over for A.A.B. De
studerende kan arbejde i en hvilken som helst okkult, esoterisk,
metafysisk eller ortodoks gruppe og kirke og stadig være
medlemmer af skolen. Man beder dem om at betragte sådanne
aktiviteter som tjenesteområder, hvori man kan give udtryk for
den åndelige viden, man har tilegnet sig ved arbejdet i skolen.
Ledere og seniormedarbejdere i mange okkulte grupper arbejder
i Arkanskolen, men de føler sig helt frie til at give deres tid,
loyalitet og tjeneste til deres egne grupper.
Arkanskolen har eksisteret i tyve år og går nu ind i en ny
cyklus for vækst og brugbarhed – sammen med hele
menneskeheden – og der er gjort passende forberedelser til
denne udvikling. Grundtonen i skolen er tjeneste, baseret på
kærlighed til menneskeheden. Meditationsarbejdet udøves og
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søges afbalanceret af samtidige studier, og det søges at lære de
studerende at tjene.
En anden fase af mit arbejde blev virkeliggjort for henved ti
år siden, da jeg begyndte at skrive visse mindre publikationer,
der var beregnet på offentligheden, hvori jeg gjorde opmærksom
på verdenssituationen og på den nye verdenstjenergruppe. Jeg
forsøgte derved at forankre (hvis jeg kan bruge et sådant udtryk)
en ydre form eller et symbol på Hierarkiets arbejde. Det var et
forsøg på subjektivt, og – hvis det var muligt – også objektivt,
at forene alle mennesker med åndelig baggrund og med dyb
kærlighed til menneskeheden, og som arbejdede aktivt i mange
lande enten i en organisation eller alene. De findes i stort tal.
Nogle få af dem er kendt af Arkanskolens medarbejdere.
Tusinder er kendt af mig, men ikke af dem. Alle arbejder de
under Hierarkiets inspiration og udfører bevidst eller ubevidst
deres pligter, som mestrenes budbringere. Sammen udgør de en
skare, der er fast sammentømret på den indre side som følge af
åndelig hensigt og kærlighed. Nogle er okkultister, der arbejder
i de forskellige okkulte grupper. Nogle er mystikere, der arbejder
med vision og kærlighed. Andre tilhører de konventionelle
religioner, og nogle har overhovedet ingen såkaldt åndelig
tilknytning. Alle er de imidlertid besjælet af ansvarsfølelse for
menneskelig trivsel og har i det indre forpligtet sig til at hjælpe
deres medmennesker. Denne store gruppe udgør i vor tid
verdensfrelseren og vil frelse verden og indvarsle den ny æra
efter krigen. De mindre publikationer jeg forfattede, den første
blev kaldt for The Next Three Years (De næste tre år) angår
deres planer og mål, og bragte forslag til fremgangsmåder og
metoder for samarbejde med denne verdenstjenergruppe, der
allerede eksisterede og var aktiv inden for mange områder.
De, som den nye verdenstjenergruppe har indflydelse på og
som de søger at samarbejde med, og som kan virke som deres
budbringere, kalder vi for mænd og kvinder af god vilje. Jeg
gjorde et forsøg på at nå disse mennesker i 1936, hvor der endnu
var en lille mulighed for at krigen kunne undgås. Mange vil
endnu huske denne kampagne og dens relative succes. Millioner
blev nået gennem tale og skrift og over radioen, men der var
ikke tilstrækkeligt mange åndeligt interesserede mennesker til at
tage de nødvendige skridt og dæmme op for den flodbølge af
had, ondskab og aggression, der truede med at opsluge verden.
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Krigen brød ud i 1939 på trods af Hierarkiets og alle dets
medarbejderes anstrengelser, og arbejdet med den gode vilje
blev helt naturligt stillet i bero. Den del af arbejdet, hvor
medlemmerne af Arkanskolen havde søgt at gøre en indsats, og
som havde resulteret i dannelsen af nitten tjenestecentre i lige så
mange lande måtte midlertidigt indstilles – men kun midlertidigt,
mine brødre, for den gode vilje er den »frelsende kraft« og et
udtryk for den vilje til det gode, som besjæler den nye
verdenstjenergruppe.
Jeg vil gerne understrege, at dette arbejde med forankring af
den nye verdenstjenergruppe og organisering af arbejdet med
den gode vilje intet har med Arkanskolen at gøre, undtagen for
så vidt at skolens medlemmer fik mulighed for at hjælpe til i
bevægelsen. De blev stillet helt frit, om de ville gøre dette eller
ej. En meget stor procentdel valgte helt at ignorere dette arbejde
og var dermed bevis på den frihed, de følte og var blevet belært
om, at de havde.
Da krigen brød ud, og hele verden blev kastet ud i det derpå
følgende kaos, grusomhed, katastrofe, død og kval, ønskede
mange åndeligt orienterede mennesker at holde sig uden for
kampen. Det var ikke majoriteten, men en magtfuld og
højtråbende minoritet. De betragtede enhver stillingtagen som en
krænkelse af broderskabets lov, og de var villige til at ofre hele
menneskehedens vel for en sentimental tilskyndelse til at elske
alle mennesker på en måde, som nødvendiggjorde, at de ikke
foretog sig noget eller traf beslutning af nogen art. I stedet for
»for eller imod et land« var det indstillingen, at det var »for eller
imod hele menneskeheden«. Da jeg skrev brochuren kaldt The
Present World Crisis (Den nuværende verdenskrise) og de
efterfølgende skrifter om verdenssituationen, erklærede jeg, at
Hierarkiet gav sin tilslutning til De Forenede Nationers
stillingtagen og sigte, da de kæmpende for hele menneskehedens
frihed og for befrielsen af de lidende mennesker. Det indebar
nødvendigvis, at Hierarkiet ikke støttede Aksemagterne på
nogen måde. Mange i arbejdet med den gode vilje og nogle få i
skolen tolkede det som en politisk stillingtagen, idet de
formentlig troede, at de åndeligt indstillede mennesker kræver
en helt neutral holdning med hensyn til både godt og ondt.
Sådanne mennesker tænker ikke klart, og de forveksler en uvilje
mod at tage parti med broderlig kærlighed, og glemmer Kristi
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ord om, at »den, som ikke er med mig, er imod mig«. Lad mig
gentage, hvad jeg ofte før har sagt. Hierarkiet og alle dets
medlemmer mig selv indbefattet elsker menneskeheden, men de
vil ikke støtte det onde, aggression, grusomhed og trælbinding
af den menneskelige sjæl. De står for frihed, for alles mulighed
for at gøre fremskridt på lysets vej, for menneskelig trivsel uden
forskelsbehandling, for venlighed og ethvert menneskes ret til at
tænke, tale og arbejde, som det selv synes, og kan derfor
naturligvis ikke støtte de nationer eller mennesker i nogen
nation, som er imod menneskelig frihed og lykke. I deres
kærlighed og forståelse af omstændighederne ved de, at de fleste
af dem, der nu er fjender af menneskelig frihed, i senere liv selv
vil blive frie og betræde den oplyste vej. I mellemtiden sætter
Hierarkiet hele sin styrke ind på de nationers side, som kæmper
for at gøre menneskeheden fri og støtter dem i enhver nation, der
arbejder for det. Hvis det at støtte godhed og frihed betragtes
som skadeligt for åndelighed, vil Hierarkiet arbejde for at ændre
de menneskers syn på, hvad åndelighed er.
Jeg har derfor været interesseret i tre sider af arbejdet:
bøgerne, Arkanskolen og den nye verdenstjenergruppe. Den
virkning, som disse tre aspekter af arbejdet har haft på verden
har så afgjort været effektiv og nyttig. Det er den samlede sum
af det nyttige arbejde, der er udført, som tæller, og ikke kritik fra
eller uenighed med dem, som fundamentalt hører til den gamle
verdensorden, Fiskenes tidsalder. De er derfor ikke i stand til at
se, at der er opstået nye måder at leve på og nye veje til
sandheden.
Jeg har i al denne tid virket bag kulisserne. Bøgerne og
brochurerne har jeg været ansvarlig for, og de har sandhedens
autoritet – hvis de indeholder sandhed – og ikke mit navns
autoritet eller nogen status, som jeg kunne påberåbe mig, eller
som de nysgerrige, de spørgelystne og de hengivne tilhængere
måtte tillægge mig. Jeg har ikke dikteret nogen af skolens
undervisningsmetoder eller haft nogen indflydelse på
undervisningens indhold. Det er alene A.A.B. ansvarlig for.
Mine bøger og brochurer har været stillet til rådighed for skolens
studerende på linje med offentligheden.
Jeg har forsøgt at støtte arbejdet med den gode vilje (som
Foster Bailey er ansvarlig for) gennem forslag og ved at vise,
hvori det arbejde består, som den nye verdenstjenergruppe
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prøver at udføre, men ingen autoritative krav er blevet stillet i
mit navn, ej heller vil de blive fremsat. Det samlede resultat af
disse aktiviteter har været godt. Misforståelserne har været få og
har haft deres rod i de kritisk indstilledes personlige egenskaber
og holdning. Kritik er sund, så længe den ikke tillades at blive
destruktiv.
Sideløbende med disse større aktiviteter har jeg siden 1931
skolet en gruppe af mænd og kvinder spredt over hele verdenen
i metoderne for accepteret discipelskab, akademisk betragtet. Ud
af de mange mulige neofytter udpegede jeg en gruppe på henved
45 mennesker – nogle af dem personligt kendt af A.A.B. og
nogle helt ukendte – som havde vist sig beredvillige til at lade
sig skole, og som kunne blive prøvet for egnethed til det nye
discipelskabs gruppearbejde. Disse mennesker fik personlig
undervisning af mig og visse generelle instruktioner vedrørende
den nye vej til Hierarkiet og til det åndelige liv, selvom de
naturligvis er baseret på urgamle regler. Nogle af disse
instruktioner er gjort tilgængelige i denne bog, men der vil ikke
blive givet oplysninger om nogen af de mennesker, der er blevet
skolet således. Navne, tid og sted er blevet sløret, men
instruktionerne fremstår, som de blev givet.
Naturligvis har disse mennesker gennem deres kontakt med
mig fået kendskab til min identitet. De har i årevis vidst, hvem
jeg er, men de har bevaret min anonymitet med stor omhu og
under store vanskeligheder, da mange hundreder i næsten ethvert
land verden over har spekuleret over min identitet, og mange af
dem har gættet rigtigt. Derfor er det i dag på trods af alt, hvad
A.A.B. og mine disciple har kunnet gøre, almindeligt kendt, at
jeg er en mester og et navn er givet mig. Over for min egen
gruppe af særligt udvalgte aspiranter har jeg meddelt mit navn,
når de selv i det indre er nået frem til det. Det ville være både
dumt og forkert, at gøre andet. I min kommunikation med dem
og i de skriftlige instruktioner om det nye discipelskab, fremstod
jeg nødvendigvis med min retmæssige status og navn. Nogle af
disse instruktioner har jeg anset for at være nyttige og velegnede
til mere generel anvendelse, og de blev udgivet i en række
artikler om Discipelskabets Stadier i mit navn i The Beacon. De
blev omhyggeligt redigeret af A.A.B. før udgivelse, undtagen i
en enkelt artikel, hvor A.A.B. under hårdt arbejdspres undlod at
stryge et afsnit, hvori jeg taler som mester. Dette afsnit udkom
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til hendes store bekymring i Beacon, juli 1943. Efter i mange år,
at have beskyttet min identitet begik hun denne uagtsomhed og
har derfor offentligt erklæret, at jeg er en mester.
I denne forbindelse er der tre punkter, som jeg vil gøre
opmærksom på.
Tidligere – mange år tidligere – erklærede jeg i En afhandling
om Hvid Magi, at jeg var en indviet af en vis grad, men at min
anonymitet ville blive bevaret. År senere, som følge af denne
fejltagelse er jeg tilsyneladende i en situation, hvor jeg modsiger
eller omstøder mine tidligere udtalelser, og derved synes det,
som om jeg er kommet på andre tanker. Men det er faktisk ikke
tilfældet. Lærens udbredelse påvirker omstændighederne, og
menneskehedens behov kræver til tider en ændret
fremgangsmåde. Der er intet statisk i sandhedens udvikling. Det
har længe været min hensigt at gøre alt, hvad der var nødvendigt
for at bringe kendsgerningen om Hierarkiet og dets medlemmer
ud til offentligheden i en mere tilgængelig og forståelig form.
For år tilbage fortalte jeg klart og tydeligt A.A.B. (hvad
hendes egen mester også gjorde), at hendes hovedopgave som
discipel var at gøre offentligheden bekendt med den sande natur
af visdommens mestre og derved modvirke den forkerte
opfattelse, som offentligheden havde fået. Det har hun til en vis
grad gjort, men ikke så fuldstændigt, som det var tilsigtet. Hun
er veget tilbage fra opgaven, som følge af det vanry hele emnet
var kommet i gennem de falske fremstillinger, der var blevet
givet af forskellige lærere og okkulte grupper, samt de latterlige
påstande de uvidende har fremsat om os. H.P.B., hendes
forgænger, meddelte i visse instruktioner sendt af Teosofisk
Samfund til Esoterisk Sektion, at hun bittert fortrød nogensinde
at have nævnt mestrene, deres navne og funktioner. A.A.B. har
været af samme mening. Mestrene, som de er blevet skildret i
Teosofisk Samfund, har kun en svag lighed med virkeligheden.
Der er udrettet meget godt gennem dette vidnesbyrd om deres
eksistens og megen skade ved de tåbelige detaljer, der fra tid til
anden er blevet videregivet. De er ikke, som man har skildret
dem. De giver ikke ordrer til deres tilhængere (eller rettere
hengivne) om at gøre dette eller hint, at stifte den ene eller anden
organisation. De udpeger heller ikke visse personer i
inkarnation, som betydningsfulde med hierarkisk status. De ved
udmærket godt, at disciple, indviede og mestre anerkendes ved
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deres arbejde, deres handlinger og deres ord. De må bevise deres
status gennem det arbejde, de udfører.
Mestrene arbejder gennem deres disciple i mange
organisationer. De fordrer ikke gennem deres disciple blind
lydighed af den enkelte organisations medlemmer; og de
udelukker heller ikke dem fra undervisning, der er uenige med
den organisatoriske politik eller ledernes udlægninger. De er
ikke separatistiske og fjendtligt indstillede over for grupper, der
arbejder under forskellige disciple eller andre mestre, og enhver
organisation, som mestrene er interesseret i, har en omfattende
og ikke en begrænsende anskuelse. De kaster sig ikke ind i en
kamp for eller imod personligheder, hvor de enten måtte
godkende eller vrage den ene eller den anden, det skyldes ganske
enkelt, at der altid kan siges for eller imod en leders
organisatoriske dispositioner. Mestrene er ikke som de
opsigtsvækkende og udannede mennesker, der skildres af mange
middelmådige gruppeledere, og de vælger heller ikke (som deres
forpligtede disciple og fremragende medarbejdere) mænd og
kvinder, som selv fra en verdslig synsvinkel er under lavmålet,
og fremsætter heller ikke påstande om og henleder
opmærksomheden på dem selv. For at blive en discipel på
prøvestadiets vej kan man være en hengiven tilhænger, og der
lægges vægt på renselse og opnåelse af en intelligent forståelse
af broderskab og menneskers behov. For at blive en accepteret
discipel, der arbejder direkte under mestrene og tager aktivt del
i verdensarbejde (med stadigt større indflydelse) kræves en
mental polarisering, udvikling af hjertet og en sans for virkelige
værdier.
A.A.B., som var klar over alt dette og så den dårlige virkning
af den mest udbredte fremstilling af mestrene, gjorde sit yderste
for at redegøre for Hierarkiets sande væsen, dets mål og dets
medarbejdere. Hun har søgt at lægge vægt – som Hierarkiet selv
gør det – på menneskeheden og på verdenstjeneste, og ikke på
en gruppe af lærere, som, selv om de har løftet sig over de mere
banale personlighedsproblemer og erfaringer i de tre verdener,
stadig befinder sig i en skolingsproces, og som forbereder sig til
(under Kristi vejledning), at betræde »den såkaldt højere
evolutions vej«. Det navn, som er givet os af nogle disciple i
Tibet, giver nøglen til forståelse af det stadium, vi er på. De
kalder Hierarkiet for »et samfund af organiserede og
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illuminerede sind« – oplyste af kærlighed og forståelse, af dyb
barmhjertighed og omfattende alt. De er oplyst af deres viden
om planen og søger at forstå dens hensigt, idet de ofrer deres
egne fremskridt for at hjælpe menneskeheden. Sådan er en
mester.
Det andet punkt, jeg vil gøre opmærksom på, former jeg som
et spørgsmål. Hvilken skade kan der ske ved, at en eller anden
udpeger en mester og erkender ham som en sådan, forudsat at
denne påstand kan underbygges og hans indflydelse er
verdensomspændende? Da A.A.B. pga. denne utilsigtede fejl har
tilkendegivet, at jeg er en mester, kan der da siges at være sket
nogen skade? Mine bøger, der er bærere af min indflydelses
påvirkning, er nået ud til jordens fjerneste afkroge og støtter og
hjælper. Arbejdet med den gode vilje, som jeg foreslog og som
F.B. frivilligt udfører, har bogstaveligt talt nået millioner af
mennesker gennem tryksager og radio, ved anvendelse af Den
store invokation, gennem triangelarbejdet og gennem mænd og
kvinder af god vilje, deres ord og deres eksempel.
Det tredje punkt, jeg vil henlede jeres opmærksomhed på, er,
at i den nye cyklus, som vil begynde efter krigens ophør, må og
skal kendsgerningen om Hierarkiet og mestrenes arbejde –
gennem deres disciple – blive bragt til offentlighedens
kundskab. Disciple overalt vil i stadig større grad fremlægge den
hierarkiske plan om broderskab, åndelig levevis og
altomfattende viden for verdenen. Det vil ikke blive gjort i
vendinger som fx, at »mesteren har udvalgt mig« eller »mesteren
står bag min indsats« eller »jeg repræsenterer Hierarkiet«
(anskuelser, der stadig er almindeligt udbredte hos mere
uforstandige), men vil blive gjort gennem et liv i tjeneste og ved
at antyde, at mestrene eksisterer og er kendt af mange mennesker
overalt; at det er planen for evolutionær udvikling, det drejer sig
om, og fremskridt gennem undervisning mod et intelligent
åndeligt mål; at menneskeheden ikke er overladt til sig selv, men
at Hierarkiet er der, at Kristus er hos sit folk, at verden er fuld af
disciple, der ikke er kendte, for de arbejder i stilhed; at den nye
verdenstjenergruppe eksisterer; at mænd og kvinder af god vilje
er overalt; at mestrene ikke er det mindste interesserede i
personligheder, men vil bruge mænd og kvinder med alle
anskuelser, trosretninger og nationaliteter, forudsat, at kærlighed
motiverer dem, at de er intelligente og har skolede sind, samt at
Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

855

de også er magnetisk udstrålende, og som vil kunne tiltrække
mennesker til sandhed og godhed, men ikke til et enkelt
menneske – uanset om han måtte være en mester eller en discipel.
De er ikke interesseret i personlig loyalitet, men udelukkende i at
lindre nød, at fremme menneskehedens udvikling og at pege på
dens åndelige mål. De søger ikke anerkendelse for deres arbejde
eller ros fra deres samtidige, men ser kun efter lysets vækst i
verden og den menneskelige bevidstheds udvikling.
TIBETANEREN
Menneskesønnerne er ét, og jeg er ét med dem.
Jeg søger at elske, ikke hade.
Jeg søger at tjene, ikke fordre skyldig tjeneste.
Jeg søger at hele, ikke såre.
Lad smerte blive gengældt med lys og kærlighed.
Lad sjælen beherske den ydre form
og livet, og alt, der sker,
og bringe den kærlighed for dagen,
som ligger bag om alt, der sker i tiden.
Lad vision og indsigt komme.
Lad fremtiden blive åbenbaret.
Lad indre enhed vise sig og ydre skel forsvinde.
Lad kærlighed sejre.
Lad alle mennesker elske.
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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 enkelthed og deri, at den
udtrykker visse 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 legemliggjorde denne
kærlighed, så vi kunne forstå den; at både kærlighed og
intelligens er virkninger af det, som kaldes Guds vilje; og
endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gennem
menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan
virkeliggøres.
Alice A. Bailey
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seksoghalvtres, betydning, 658
Altomfattende –
evne, anden stråles, 690, 692
synsvinkel, horisontal, opnå, 736
væren, nødvendig i tjeneste, 622
Ambition, tankeform, 664, 665
Anden stråle. Se: Stråle, anden
Anspændelse –
personlig, opløse, 534
tærer på fysisk legeme, 714
Se også: Spænding
Anspændthed, overdreven, 633
Se også: Spænding
Ansvar –
for de elskede, 574, 580
i–
Hierarkiets kæde, 805
tjeneste, 189, 194
verdenstjenernes, 192
Ansvarlighed, i tjeneste, 45
Ansvarsfølelse, 193
Antahkarana –
bygning af, 57, 399, 707, 787,
823, 826, 830
gruppe-, bygning af, 57, 423
lysbro, 91
responsredskab for energi, 838,
839, 840
Arbejde –
de stores, 169-170
gruppe-. Se: Gruppe, arbejde
med ligemænd, med dem under
og dem foran på vejen, 141
Arbejde – fortsat
mere med sjælen og mindre med
personligheden, 179
nye begreber og fremgangsmåder
for, 160
personligt, ændres til upersonligt,
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247
på subjektiv side, 135
Arbejdere –
den nye tidsalders, 160, 169-170
med-, mestrenes, tre grader, 36-39
ny cyklus, 369
Se også: Discipel – Disciple
Arisk bevidsthed, 791
Arjuna, symbolik, 542
Arkanskolen –
klassificering, 51
politik, 858, 859, 861
Ashram – Ashramer –
arbejde, 62, 779-780, 798-799,
802, 813, 832
aura, 123
beskyttelse af, 765-766, 812-813,
825, 829
beskyttende arbejde, 655
Buddha og Kristi indvirkning på,
766
center for invokation, 823
danne og organisere, 767
definition, 765, 766, 768, 772779, 801-804, 822-823
disciple i, 23, 27-28, 29-30, 118,
408, 773, 776, 777, 837
eksternalisering, 30, 52, 797, 822
en mesters, danne, 767
formål, 775-776
forståelsesniveau, 799
frihed, 822
fungerer telepatisk, 33
gruppe –
forbindelse, 34
kontakt, 49
samspil, 41
grupper i, 44
indre, beskrivelse, 778-779, 822
integrerende energi, 245
kohærent energi, 245
kreds udvides, 832
Kristi, 833
kvalitet, alt efter mesterens
stråle, 830
medlem – medlemmer –
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nye, absorbere, 807-808
tiltrække, 767, 768
virkning på, 766
medlemskab af, 803, 808, 814
mental hensigt, 695
møde i, erindre, 785
optagelse i, 23, 618, 776, 821,
827
relation til discipel, 211, 212,
822
sammensmeltning med, 775
samtale i, erindre, 743
spørgsmål vigtige, 807-808
tankekraft, 769, 770
telepatisk –
samspil, 108
sensitivitet, 43
tibetansk mesters –
eksperiment, 39, 40-41, 93
én gruppe, esoterisk set, 214
optager midlertidigt andre
mestres disciple, 49, 282,
699
planen for, 695
position i, bestemmes af
discipel selv, 120
sædgrupper, 91-92, 93
værnende mur, 123
vanskeligheder, 807-808
Verdens Herres, 756, 829-830
vibration, 801-802, 808, 826
ydre, 779, 797
åndeligt spændingspunkt, 822
Ashramisk –
aktivitet, 804-805, 833
bevidsthedsniveau, 800-801
broderskab, 812, 813
energi, 245, 835
kraft, anvendelse, 834
udstråling, 828, 829
Aspekt – Aspekter –
andet, 830
bevidstheds-, betoning, 86-87
form-, 37, 701, 837
formbyggende, 113
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første, 830, 831
kristus-, 689
kærlighedens magtfulde, 207
kærligheds-, 39, 85, 404, 547
materielt, 793
sjæls-, 179
skabende, 59
tre, og fire, energi, 188
viljes-, 85, 109, 166, 831
Aspirant – Aspiranter –
ansvar, 90
arbejde, 696
begrænsninger, må fjernes, 659
behov for ro, 606-607
bevidsthed, 795
disciples arbejde med, 797
fremskreden discipel hjælper, 788
idealisme, 107
indviede af første grad, 788-789
intuitiv energi, 321-322
mål, 841-842
nutidens, vej, 64
sjette stråle, illusion, 671, 674
ustabilitet, 788
vilje, 276
Aspiration –
blændværk om, 45
grundlæggende og ubetinget, 63
mental, sensitivitet over for, 196
rose, blændværk om, 255-256
Se også: Stræben
Astral – Astrale –
dødvande blokerer for sjæl, 701
form, vibration, 273
fysiske hjernereaktioner, 40
fænomener, 90, 700
kræfter, sænkes ned i intelligent
kærlighed, 243
magiker, fremgangsmåde, 701
modpart til hjertecenter, 685
niveauer –
grupperelationer på, 39
kontakt mellem gruppemedlemmer, 106
til fare for gruppen, 129
omstrejfen, 699-700

reaktioner –
forstærkes af sjæl, 449
på Tibetanerens eksperiment,
40
skaller, 700
tilstande ses spejlvendt, 98
vibrationssfære registreres, 827
Astralisme, bevidst, ny udvikling,
816
Astrallegeme –
beskytte, 254
bevidsthed overføres til sindet,
604
blændværk knyttet til, 209
bringe til ro, 471
emotionelle sygdomme, helbrede, 217-218
forvandling, 70
forvrængning, 361
højeste aspekt, 831
ingen hindring mellem sjæl og
legeme, 116
integration med mentallegeme,
560
kampplads, som forberedelse til
indvielse, 470
kontrollere, 70, 197, 846, 855
koordinering og samordning, 220
Astrallegeme – fortsat
orientering mod højere værdier,
145
overfører sjælsindtryk, 141
positiv negativitet, 85
reaktioner, 197
registrerer andres astrale vibrationssfære, 827
roligt og føjeligt, mål for discipel, 76
stråle, 427
vildledes, 699
værdi og nytte, 141
Se også: Astrale, niveauer; Emotionelt legeme; Legeme, sanseAstralt liv, uønsket, 816
Astrologi –
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esoterisk, 58, 856
konventionel, 856
Atlantis, verdensillusion mestrenes
opgave, 89-90
Atlantisk – Atlantiske –
bevidsthed, 38, 791
indviede, 142, 749
Atma-buddhi-manas –
atomer, 839-840
definition, 91
Atomer, permanente, 830-831, 839840, 841-842
Aura – Auraer –
altomfattende, 363
anvendelse i tjeneste, 261-262,
299
ashramens, 830
astral, stimulering, 429
beskyttende, definition, 557
definition, 261, 428-429, 827
disciplens, 298, 299, 429
forsegling, 168, 172
gruppens, 120, 533, 825, 829,
830-831
Hierarkiets, 412, 413, 832-833
kærlighed som vitalt liv i, 209
mesterens, 825, 828, 832, 833834, 838
renselse, som forberedelse til
tjeneste, 714
sammensmeltning af, 779
Tibetanerens, 343, 373-374, 413
tibetansk mesters kontakt med, 532
vitaliseres af tibetansk mester, 24
Aurisk kontakt, virkningsfuld, 213
Autoritet –
accept af, farlig vane, 100
kilde til fejl, 64, 65
Avatar – Avatarer –
arbejde, 795
doktrin om, grundlag for, 397398
energi, indstrømning og nedtrapning, 794
falsk vision om, 794
gruppe til rådighed for, 794

872

komme, hindringer for, 794
B
Bailey, Alice A., egne bøger, liste,
855
Balance –
i–
gruppe, 339, 663
personlighedsliv, 265, 266
Tibetanerens ashram, 205
Se også: Ligevægt
nødvendig i tjeneste, 622
Barmhjertighed, vågnende, 689
Barn, blive som det lille, 665
Begivenheders relation til tid, 320
Begreb, mentalt, indtryk og erkendelse, 827
Begær –
disciples, 85, 744, 745, 746
energi, 59, 770-771
natur, ubundethed af det velkendte, 352
Begær – fortsat
virkninger på gennemsnitsmennesket, 770-771
Beskyttelse, disciples, af ashramens
aura, 123
Beslutning –
den rette, må træffes som følge
af sjælsorientering, 236, 273
upåvirket af gruppe, 327
Bevidst, på tre plan samtidig, 281
Bevidsthed –
absorberes i skaberens vilje, 753
arisk, 792
aspekt, 86-87
»den ene i centret,« 492
gruppe-, 845, 846
indre, udvikling, 132
overføres til ny stråle, 632, 641
periferi, arbejde og leve i, 809
selv-, hindring, 845
sensitiv, over for guddommeligt
liv, 133
sjælens, 103, 108. 209, 456, 825,
837
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stadigt mere omfattende, 828,
840
tilstande, mestre, 781
udvikling, relation til Hierarkiet,
782
umodent menneskes, 770
ændringer i, 44-45, 687, 829
Bevægelighed –
i tjeneste, 752-753, 754
med hensyn til –
hensigt, 289
mening, 295
Bhagavad Gita, 63, 68, 659
Binding – Bindinger –
personlighedens, død, 350
til sjæle, 184, 350
Bjergets top, leve på, 310, 311,
313, 377
Blændværk –
afsløres af nærværelsens engel,
473-474
arbejde under indflydelse af,
272, 701
astrale fænomeners, 699-702
astralt, magikers, 701
befriet fra, 44, 671
bekæmpe, måder, 196
billede af arbejde forvrænget af,
682
bukke under for, 156
definition, 275, 544
den –
brændende grunds, 256
kritiske ånds, 566-567
mystiske visions, 714
sociale verdens, 381
depressionens, 472
det fysiske handicaps, 489
»dommerens,« 499
dør, som følge af manglende
næring, 110
egne værdiers, 675
en –
drøm om tjeneste, 683
fare for gruppen, 129

ensomhedens, 136, 216
er overvundet af mestrene, 792
erstattes af illusion, 671
et venligt hjertes, 424
forståelse af, 336, 660
forvandle, 90, 796
frembrydende, 110, 521
fremkaldelse af, 272
frihed for, 69, 70, 154, 834
frugtesløshedens, 46
frygt skaber, 570
frygtens, 570
gruppe-, 101, 508, 520
hav af, 581
hersker på astralplanet, 500
hviler over disciplen, 114
Blændværk – fortsat
ikke-erkendt, 266
indgang for, 272, 273-274, 275276, 465
indhyller disciplen, 98
intensivering af, 668
kan tilintetgøres af skabende
arbejdere, 155-156
kilde til, 48, 361, 380, 476
magt over disciplen, 563
magtfuld fjende på vejen, 565
mindreværdskompleks fastholder
en tilstand af, 582
mistænksomhedens, 567-568,
569
må undgås i meditation, 32
nedbryde, 56
nedsænkning af discipel i, 133,
573
nye projekters, 216
nytteløshedens, 467, 489
nærer fanatisme, 46
og illusion, de tre verdeners,
befriet for, 44
om –
aspiration, 45
aspirationens rose, 255-256
at kæmpe for et princip, 661
begær, 46
bindinger og relationer, 580
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det nødvendige i at handle og
at være objektivt aktiv,
158-159
en »fri og uafhængig sjæl«,
156
feberagtig aktivitet, 481
fejl, 408
fremtidens skønhed, 107
fysiske skavanker, 582
hengivenhed, 46
kaste, 381
kontakter på det fysiske plan,
414
moderskabets ansvar, 580
omgivelsernes betingelser, 46
opfattet nød, 481
personlig ambition, 46
personligheder, 560
planlægning, 676
pligt, 45
selvsikkerhed, 45
sindet, 46
skæbne, 45
tid, 237, 481
tid og rum, 114
uafhængighed, 336
ubundethed, 395
åndelig ambition, 676
opløse, 55-56, 89-90, 154-155,
581, 702
opmærksomhed på, 795
opnåelsens, 295
optagethedens, 543, 545-548
personlighedens, 284, 687-688
personligt –
til skade for gruppen, 96, 98
udslette, 44-45, 46
prædisponerede holdningers,
566-568
psykiske menneskers, 846
reaktioner over for, lære
gennem, 273
rytme af, frigøre sig fra, 520
selvmedlidenhedens, 566
sjette stråle, 275-276, 280, 673674
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sprede, 387
spørgsmål om, 72
stiller disciplen på prøve, 274
stolthedens, 557-558
stråle, 275-276, 673-674, 701
tankeforms, 216
træthedens og skuffelsens, 196
typer, 45-46
uigennemtrængeligt, 668, 675
ulykkelighedens, 514
Blændværk – fortsat
utilstrækkelighedens, 439
verden af –
definition, 366
kritik fører ind i, 273
menneskehedens problem, 90
rækkevidde, uden for, 255
verdens- –
bygget op af den enkelte og
modsætningernes par, 447,
541
frygt, 110, 158, 209
hovedopgave for mestrene, 90
opløse, 44, 154, 321, 354-356
spredning af, 447
tre aspekter af, 336
vranglæren om separatisme,
156
vil forsvinde, 90, 566
virkning af glæde på, 512
årsager til, 538, 539, 564, 670
Bogen om regler, citater, 403, 795796
Breve om okkult meditation, 35,
854
Bro, af –
lys, 91
sjæle og tjenere, 51
Brobygning mellem personlighed
og monade, 91
Broderskab – Broderskaber –
definition, 698
det indre, mestrenes loge, 42, 43
forbindelse med tibetansk
mesters ashram, 698
planetarisk, telepatisk forbin-
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delse, 42, 43
udtrykke, i livet, 148
Brændende grund –
blændværk, 256
meditation på, 570
Budbringer – Budbringere –
guddommelige, doktrin, 398
lysets, mantra, 164
Buddha, herren –
arbejde, 21-22, 819
indre, visualisere, 735
stråle, 15
vej og virke, 64
virkning på disciple, 766
visdom, respons på, 688
Buddhisk –
energi, 89, 91
erkendelse, 379
plan, arbejde på, 372
væren, virkning, 372
Bugspytkirtel, forbundet med solar
plexus, 136
Bundethed –
bagside ved, så vel som ved
ubundethed, 184
lide under, 163
Bygmester – Bygmestre –
arbejde, 646, 747
indre åndelige, samarbejde med,
188
mystisk symbol for, 170
Bøger –
Tibetanerens, 50, 52, 853-864
indviedes, 52
Bøn, personlighedens, til sjælen, 83
C
Centre –
højere, responsorganer, 837, 838
lavere, 86, 837
tre, over mellemgulvet, integration, 340
Se også: Ajnacenter; Hjertecenter; Hovedcenter; Strubecenter
Chela. Se: Discipel

Chelaskab, ansvar, udvikle, 138-139
Se også: Discipelskab
Chitta, anvendes i telepatisk arbejde, 88
Civilisation –
forhindring af sammenbrud, 121
ny –
nye typer, 74
skabelse, 61
problemer, femte gruppe vil beskæftige sig med, 57
vestlig, tankeformer, 269
ændres, 170
Clairvoyance –
organ for, 134
telepatisk, oplæring i, 343-344
Clairvoyant indtryk af aura, 827
Cyklus –
den nye verdenstjenergruppes, 190
integrations-, 282
D
Dagbog, åndelig –
anvendelse, 400, 535-536, 611,
686, 717
behov for at føre, 525
betydning, 536-537
hovedemner, 32-33, 261, 300,
304-305
resultater analyseres, 483
Datter, råd vedrørende, 526
De næste tre år, folder, 50, 860
Decentralisering –
inden for undervisning, 286
krav om, 294
problemer i relation til, 370,
509, 721, 724-728
resultater af, 348-349, 556
Dele, at, princip, 59
Den gamle kommentar, citat, 355356, 748-749, 787
Den hemmelige lære, psykologisk
nøgle til, 855
Den nuværende verdenskrise,
brochure, 861
Devaer, opbyggende, træk, 747
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Devitalisering, årsager, 560, 581
Dharma, 68, 333, 345, 408, 444,
668
Diagnose, faktor ved helbredelse
eller healing, 388, 390
Diagrammer, fremlægges for mesteren, 800
Discipel – Disciple –
accepteret –
ansvar, 100
arbejde, 138, 299, 804-805
belæres om indvielsesprocessen, 122
blive, 120-121, 759, 790
definition, 72, 104-105, 299,
801
erkendelser, 797-798
forpost for mesterens bevidsthed, 91-92
gruppe, 827
indtræden i aura, 825-827
lektioner læres, 804-805
muligheder, 100
opgave, 807
respons på Hierarkiets kald, 846
skoling, 299, 765
stadium, 743, 785, 806-815
afbalanceret indsats, 270
afkobling, 189-190, 196
afspænding, 249
andre mestres, optages af Tibetaneren, 49
anvendelse af –
firfoldige kræfter, 835
kræfter og energier, 158
sindets ild, 793
sjælens viljesaspekt, 85
visdommens energi, 89
arbejde, 21, 47, 48, 84, 89, 90,
168-169, 275, 609, 610, 696697, 757, 772, 780, 835
arbejder med kræfter, 835
ashramens, 23, 27-28, 29-30,
118, 408, 773, 776, 777, 837
Discipel – Disciple – fortsat
aura, 298, 299, 429
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behov, 107, 149, 202, 512
behov opfyldes hos dem der
hjælpes og styrkes, 777
berøring med for megen kraft,
565
beskyttelse, 123, 557
bevidsthed, to tilstande, 819
Se også: Bevidsthed
bidrag til arbejdet, 247, 704,
755-757, 765-768, 829
brobyggende arbejde, 91
brugbarhed, begrænset, 808-809,
810
centre, 837
decentralisering, 119, 369
definition, 106, 857
den sande, kendetegn, 67, 104,
161-162, 571
disciplin. Se: Disciplin
dobbelt aktivitet, 75-76
effektivitet, 36-41
eksperiment med, 23
eksternaliserede grupper af,
relationer, 88
emotionel kontrol, 110
energi, 15, 112, 322, 772
ensomhed, 241, 252
erfaringer, 816
erkendelse af livet som midlertidigt, 264
fare for, 778
fokuseret i sind, 825
forankre, i åndelig væren, 270
forberedelse til –
fremtidig tjeneste, 210
indvielse, 74, 78, 743-744, 762
forbindelse med meddisciple,
154
forbindelser, 34
forkert holdning til penge, 306308
forlængelse af mesterens ashram,
656
forpligtede, må respondere på
kaldet, 165
forpligtelse, 776
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forpligtet, kendetegn, 571
forposter for mesterens bevidsthed, 83
fremkalder reaktioner fra lærere,
412-413
fremskredne, beskytter mesteren,
826
fremskridt, 214
fremskridt på vejen, 311-312,
653
frigørelse fra formaspekt, 837
glæde. Se: Glæde
gruppe. Se: Gruppe
Hierarkiets virkning på, 784
hindrer avatarens komme, 794
hjerte-sind-hjerne, sammensmeltning, 79
hjælp til –
aspirant, 788
aspirant på prøve, 312
hjælpeløshed, 780
i–
auraen, 743, 785, 824-840
lyset, 743, 784, 788, 790,
792-805
mesterens –
aura, respons på kald, 846
hjerte, 744, 785, 842-849
iagttagelse af, mestres, 572, 573
identifikation, 124
identifikation med helheden, 500
indbyrdes relationer i ashram,
211-212
inden for Tibetanerens gruppeaura, 120
indre –
forbindelse, etablere, 245
liv, trænge ind til, 78-79
Discipel – Disciple – fortsat
indre – fortsat
lys og kvalitet, mestre interesserede i, 544
indsats –
individuel, 21
yderste, i tjeneste, resultat,
304

indtræden i ashram, 828, 829
indviet, arbejde, 804
inspirationproces, 838-839
integration, 76-78, 102-103, 210,
692, 699, 767, 779, 780
intensivering af åndelig aspiration, 595-596
interesse, stadier, 753
intuitivt vehikel, 831
kapacitet, bedømmelse af, 836
karmisk udligning, 119, 799
konflikt mellem sjæl og personlighed, 114
kontakt med –
fremkalder et resultat, 814
mesteren, afbrydelse, 120
kontakter til mesteren, stadier,
743-744
kraft –
fordeles, natur, 835
gennem tanke, 606
kærlighed, 28, 34, 39, 41, 79,
109-110, 696, 697
lektier, 98, 780-781
letargi, 176
liv, 16, 40-41, 110, 133, 185,
344-345, 687-688
lov, der gælder for, udligning
under, 588
lydighed, 40
lys, 120
lærerens funktion overfor, 271
løbebane, definere, 643
materialisering af former, 36
meditation. Se: Meditation
mellemled, 36
mestrenes, verdenstjeneste, 792793
mobilisering af, 121
må –
fuldkommengøre sig, 223, 275
kende sig selv, 148, 793
lære stille solidaritet, 847
organiseres, 38
se kendsgerninger i øjnene,
677-678, 778
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tålmodigt afvente frugterne af
deres arbejde, ligesom Hierarkiet gør, 637
mål, 43-44, 76, 109, 113, 714
nutidig, opgave, 753
ny –
cyklus, 471
optagelse i ashram, 825
nær mesterens hjerte, 836, 846
ofring af personlighedsreaktioner, -idealer og -planer, 106107
opgaver, 90, 109, 110, 797
oplyses mentalt af Tibetaneren,
544
optagelse i ashram, 23
ord for, seks, 744
overtager mesterens plads, 832
personlige anvisninger, 127-739
personlighed, gruppens virkning
på, 756
problemer, 76, 109, 110, 114,
808
prøves, 328, 426, 437, 463, 471,
506, 602
psykisme. Se: Psykisme
på –
prøve, tilnærmelsesmønstre,
806
prøvestadiets vej, respons på
kaldet, 846, 848
tråden, 743, 815-823
Discipel – Disciple – fortsat
påkaldelse af mesterens opmærksomhed, 785
relation til mesteren, 36, 37, 753,
826
relationer, 210, 211-212, 805
respons på påvirkning, 784, 830,
831, 838, 839, 845
resultat, højt vandstandsmærke,
429-430
rådføring med mesteren, 820821, 833
samarbejde –
med –
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Hierarkiet, 721
meddisciple, 655-656, 681,
695, 751, 754
mestrene, 804
Tibetaneren, 65, 73, 99,
101, 719
mellem grupper, 38
samordning, 208
sans for proportioner, 818
selvforglemmelse, 121, 751, 754,
760, 761, 780
selvhævdelse, 752
selvmedlidenhed, 566
senior-, arbejde, 796-797
sensitivitet. Se: Sensitivitet
sind, 24, 44-45, 69, 84, 89, 379380, 770, 807, 830
sjæl, 76, 102, 105, 113, 837
skabende –
forestillingsevne. Se: Forestillingsevne, skabende
tænkning, 92
skaber kanal, 91
skolet, orientering, 753
skoling, 602, 832, 837
smerte, livets tyngende, 150
»splittet personlighed,« 819
spreder energi, i stedet for at
samle, 808-809
stimuleres af mesteren, 783
stimulering, 301, 305, 783
stråler, 16
strålingsaktiviteter, 828
største mangel, 109-110
subjektiv erkendelse, 369
succes, faktorer, 847-848
symbol, 170, 302, 520
syntese og integration, 76-78
tab af identitet, 62
taler til, 21-124
tankeliv, 755, 821
telepati. Se: Telepati
Tibetanerens –
arbejde, 52-62
beskyttelse af, 268
tilbageholdenhed, 53, 349, 397,
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467, 468
tilbagetrækning, 159, 212
tilnærmelse til –
mesteren, 830-831
sjælenes verden, 782
tjeneste, faste rammer for, 260
tre, mellemled for mesteren, 833
træghed, bidragende faktorer,
121-122
ubundethed, 75, 76, 106-107,
153, 154, 171, 350, 463
udrustning, begær i, 85
udvikling, 102-103, 120-121,
235-236, 239, 761, 816, 849
udvælgelse til skoling, 63, 66-74,
762
under oplæring. Se: Sannyasin
undervises af mesteren, 200
upersonlighed, 67, 68
Vandbærerens tidsalders, 778-779
vanskeligheder, 268-269
vejledes af mere fremskreden discipel, 784, 788, 796-797
vejledning af, 214
vekselvirkning med ashram og
mester, 817
Discipel – Disciple – fortsat
verdens-, 759, 760, 761, 844,
846
verdensillusion, tager på sig, 565
vibration, iagttages af mesteren,
812
viden om –
eget selv, 793
meddisciple, 118
viljen-til-kærlighed, 809-810
virkningsfuldt arbejde, 836
vision, langsigtet, 793
Se også: Vision
visualisering. Se: Visualisering
vækkes, 113, 114-115
vækst, 39-40
væren, nøgle til, 828
Se også: Arbejdere
Discipelskab –
accepteret –

betingelser, eksisterende, 24
forberedelse til, 781, 800
opnåelse af, 131, 680-681
vej, 760
ansvar, udvikles, 138-139
basis for, 619
bevidst, ny fase af, 835
den nye tidsalders, 24, 352
det –
lille, stadium, 743, 782, 784,
786-789
nye, 26, 51, 101, 106
faktorer, betydningsfulde, 105-106
fem stadier, 744-746
følelses-begær-kontrol, 39
hule, 746
inspiration, registrere, 840
krav, 751-752
nødvendige egenskaber, 736
og –
dets afslutning, 749-750
smerte, 747-748
stadier –
seks, 743-849
syv, 743-744
teknisk, skoles i, 210
teorier, afstå fra, 107
vej, træde ind på, 328-329
Se også: Vej, discipelskabets
videnskab, nøgle til, 819
virkeligt, tegn på, 463
vision om, 248
Se også: Chelaskab
Discipelskab i den nye tidsalder,
breve, modtagere af, 862-863
Disciplin –
disciples, virkning, 202, 333
en sannyasins, 331-332
formulering af, 629
fysisk –
indføre, 628
legemes, 396, 405, 409, 410, 413
gruppemedlemmers, 508-509
i meditation, 453
lysets, 512
nytte, 317
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nægt tanke eller følelse adgang,
øvelse, 426
okkult skolings, 326
selv-, 202, 322, 332, 333, 552
vil frigøre viden, 710
Disharmoni, stråle, 291
D.K., mesteren. Se: Tibetaneren,
mesteren
Drømme –
fortolkning, 806-807
illusorisk natur, 222
oplevelse, 743, 785
Dualitet –
i ashram, 772
set af seeren, 432
Dygtighed i handling, 230
Dynamisk, for, 277
Dyreriget, dør ind til, 38
Død og udødelighed, bevise kendsgerning, 737
Døden –
barriere, overvinde, 35
en illusion, 514
frygt for, vil ophøre, 738
resultat af sjælens vilje, 738
Dør – Døre –
i meditation, 340-341, 342
indvielsens, 237
to, åbnes, 364, 403
valgt af sjæl, 236
åbnes, 185, 189, 236
åbnes og lukkes, 351
E
Eckhart, Meister, vej, 64
Effektivitet, disciples, 36-41, 123
Egenskaber, samordnende, tages i
anvendelse, 291
Egenvilje, overvinde, 417
Egoisk –
bevidsthed, overføres til ny
stråle, 632, 641
fokus, ændre, 149-150
lotus. Se: Lotus, egoisk
Eksistens, nøglen til, 173
Ekspansion, grundtone for andet års
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arbejde i treårs cyklus, 190
Eksperiment, af Hierarkiet, 92
Elfenbenstårn –
anvendelse, 564, 565, 694
bygge i have, 564
gå ind i, 568
opstigningsmetode, 565
undermineres af sjæl, 693
Se også: Tårn
Emanationer, syv. Se: Stråle –
Stråler, syv.
Emotion – Emotioner –
den rette brug, bevise, 142
idé iklædes, 322
må forvandles, 70
opøves til at respondere på sjæl,
648
tilkendegivelse af, undertrykkelse, 71
Se også: Følelse – Følelser
Emotionel – Emotionelle –
forvanskning, eliminere, 366
mange aspiranter er, 751
natur –
forbindelse til intuition, 503
overføring af energi til, 56
polarisering, årsag til fysisk tilstand, 242
reaktion, området for, hæmmet, 615
tænkning, magtfuld, resultat, 564
ustabilitet, stråle, 251
Emotionelt –
behov, reagere på, 686
belastende situation, forvandles
gennem kærlighed, 71
legeme –
aspirants, 260
discipels, 77
oplysning og renselse, 387
Se også: Astrallegeme
liv, afrunde og berige, 133
En afhandling om de syv stråler, 856
En afhandling om Hvid Magi, 855
En afhandling om Kosmisk Ild, 854
Endokrine system –
afbalancere, 460, 461
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virkning på hjertecentret, 460
Se også: Kirtler
Energi – Energier –
aktiveres, 55, 91
anden stråles, 197, 198, 246, 599
arbejde med, 102
art, 116
ashrams, 245, 835
astralplanets, 89
avatars, nedtrapning af, 794
begær-, 59, 770-771
betoning af, ophæver og overvinder kræfters virkninger,
841
Energi – Energier – fortsat
bevare, 35, 220, 751
brændpunkt, 64, 102
buddhi, 89, 91
center – centre –
discipel træder ind i, 756
kirtler og organer, 136
det guddommelige selvs, mantra,
344
discipels, tre grupper, 773
disciplens, 15, 112, 322, 772
dominerende, udtrykt gennem
redskab, 143
dynamisk, legemliggørelse af,
362
dødbringende, den rette brug af,
501
enhedens, absorberes af gruppen,
638
enheder, på æteriske niveauer,
102
fokusere, 149-150
fokusering, i hovedet, 269
fokuspunkter, 54, 92
fordele, 198, 835, 837
formidling, 56-57, 58, 298, 838,
839-840
fra kraft til, 849
fremkaldes ved udførelse af
pligter, 426
fysisk, forvandling, 37
føres til hovedet, 180-181, 247,

269, 505, 839
første stråle, 57, 198, 246, 269,
294
gennemsnitsmenneskets, 770-771
gruppe-, cirkulerende, 34
grupper, tre, påvirker disciple, 773
gruppesjælens, fordele, 835
guddommelig –
aspekter, 57
indstrømning af, forestille sig,
559
gurus undervisning om, 115
helbredende, på vej af lys, 231
hidtil ukendte, udløst af menneskeheden, 38
Hierarkiets, 72, 259, 838
hjertecentrets, 181
hovedcentrets, 181, 247, 269,
505, 839
håndteres og fordeles, 72
håndtering af, discipels, 757
ideers, 58-59
indstrømning, visualisere, 182
indvarsler den nye tidsalder, 38
indviets, fordele, 835
inspirationens, 122
intelligent aktivitets, overføre, 839
intuitionens, 56, 89, 91, 322
kanaler for, 837-838
kundskabens, anvendes af formens herrer, 84-85
kvalificeret, samles inden for
indflydelsessfære, 112
kærlig, magnetisk kohærent, 247
kærlighed-visdoms, 335, 726
kærligheds-, overføre, 839
levende, pålidelige kilder for, 122
linje – linjer –
fem, danner lærerens udrustning, 205
til Shamballas hjertecenter,
843
livs-, 90
lys-, 91, 770
manifesteret som penge, 308
meditationens, 111, 243-244, 359
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mental, 111, 113, 770, 771
mestrenes, 772, 804, 838
modtages af –
centre, 112, 182
kundskabskronblade, 838, 840
monadisk, vogter af, 839
mystikerens, disciplens og den
intuitive aspirants, 322
Energi – Energier – fortsat
må anvendes af disciple, 158
natur, 837
nedbryder blændværk og illusion, 56, 89-90
nedstigning, detaljeret, 838-839
nedtrappes og fokuseres, 804
opbyggende, anden stråle personligheds, 198
opsamles omkring pinealkirtlen
og styres bevidst videre, 111112
overføres, under healing, 56
overføring, 246, 250, 640, 642
overføring af, fra sjælsplanet,
247
personlighedens, 180-181
personlighedsstrålens, 379
praniske, syv, anvendelse, 90
punkt af, som støt kommer
nærmere, 120-121
rytme, 280
samles i sindet, 379
Shamballas, 809
sjette stråles, 285
sjælens, fokusere, 149-150
Se også: Sjæl, energi
skaber guddommens ydre
klædning, 58
skelnes fra kraft, 837
solar plexus, 250, 460
som –
behersker fysisk legeme, 771
nedbryder blændværk og illusion, formidlere overfører,
56
sort loge af adepters, 110
strubecentrets, 269
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strømmer gennem centre, 136
stråle- –
aspekter af, 332
relation til kræfter, 148
sammensmeltning, 294
styring af –
disciples, 111, 280
åndelig vane, 112
subtile legemers, omordning af,
634
syv strålers, 188
syvende stråles, 194
søger globalt udtryk, forstå, 779
tanke-, 113, 302
telepatisk arbejdes, 88
til –
fysiske celler, 298
hjertecentret, 247, 250, 359,
460, 839
syv hjertecentre, 843
tre –
aspekters, 188
føres til hovedcentret, 180181
tredobbelt linje af, i skabende
proces, 113
trianglers, anvendelse, 771
typer, 15-16, 56, 62
udløses i forkert retning, 808
udstrålende, 636
udtrykt gennem –
handel, 59
mindre grupper, 73
udviklet menneskes, 771
umodent menneskes, 770
verden af, kontemplere, 29-30
vilje- –
i healing, 56
overføre, 839
visdoms-, 57, 89, 90
visualisere, 198
vitalitetens, 90
æterisk legemes, 239
Se også: Æterisk, legeme
åndelig, 460, 636-637, 764, 777
åndelig –
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fra Shamballa, 766
genopbygger, 41
»Englen, foran Guds trone,« 435
»Englens lys, træde ind i,« 788
Enhed –
alle –
sjæles, 104-105
væseners, 43
arbejde som en, 61
de, der arbejder for, stråle, 15
den åndelige triade, forbindes
med, 91
fremtidigt mål, 85, 272, 282
grundlæggende, give udtryk for,
808
gruppe-, 30, 31, 41, 60, 62, 101, 106
guddommens, 115
i tanke, 42
isoleret, 782
karmiske relationer, 151
konstateret og opnået, menneskets forhold til, 115
med alt, som lever, 723
mellem lavere og højere selv,
590
nødvendig for telepati, 55
opnåelse af, 62, 744
stråle, 291
tanken om, 44
ubrydelig, fungere som, nødvendig før tjeneste, 385
verdens-, frembrydende, 41
åndens, 58
Enkelthed, 221, 403, 688
Ensidighed, stråle, 269
Se også: Målrettethed
Ensomhed –
blændværk, 136, 216
disciples, 252, 348, 509, 654
illusion, 136
ophæve, 732
Entusiasme, kan udviske visionen,
631
Erkendelse – Erkendelser –
allerinderste stadium for, 844
buddhisk, definition, 379

discipel vokser gennem, 814
frø til bevidsthedsudvidelse,
814
i meditation, 259
nøgle til, 808
og forståelse, livslang vane, 560
registrere, efter sjælens ønske,
613
subjektiv, 631
vigtige, 763
virkning, 843
åndelig –
udvikle åbent sind for, 814
ved forvandling af fænomener, 512
Erstatte, betydning, 577, 724
Esoterisk –
arbejde, det virkelige, 809
forbindelse, består altid, 813
levevis, bliver mulig, 687-688
udforskning, stadium, 788
Esoterisk Healing, 56
Europa, arbejde for verdensenhed,
186
Evne – Evner –
iagttagelsens, 222
kvalificerede, overføre, 398
kærlighed, 324
mestres, 42-43
ny, intuition, udvikle, 44-47
organiserende, første stråles, 234
psykiske, 133
sjælens, 324
telepatiske, eksisterer naturligt i
alle mennesker, 43
til –
at –
arbejde, 74
elske, opfatte intuitivt og
tjene, 97
formulere tankevirkning,
777
Evne – Evner – fortsat
til – fortsat
at – fortsat
helbrede emotionelle syg-

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

883

domme, 217-218
kommunikere, 44, 212
lide, tab af, 748
ofre, 235
reagere på sjælsoplysning,
224
stå i lys, 356
tjene, 291
visualisere, 139, 560-561
kærlighed, nødvendig, 208
transcendente, 53
tre vigtige, må udfoldes, 42-49
universel, anerkendelse af, 43
Evolution –
højere, vej, 844
proces, 787, 840
udvidende og sammentrækkende
system, 840
verdens, 22, 44
Se også: Udvikling
F
Fadervor –
brugt i meditation, 667
studium og undervisning, 509510, 511
Familie –
den menneskelige, 37
relationer, disciplens, 352-353
Fanatikere –
i tjeneste, uønskede, 278, 385
stråle, 15, 280, 384-385
Fanatisme, 46, 276, 288, 290, 361,
385
Fare, fysiologisk, 136-137, 298
Farve –
arbejde med, 399, 468, 513-514,
535-536
ikke til stede i aura, 827
sans, stråle, 712
Femte –
rige, tilsynekomst, 51, 52
stråle. Se: Stråle, femte
Filosofi, indisk, seks skoler for, 836
Finansfolk –
fremtidige arbejde, 59
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stråle, 16
Fiskenes tidsalder –
anliggender, interesse for, stråle,
697
den kristne tidsalder, blændværk,
673
gammel verdensorden, kritik,
862
holdninger, som følge af sjette
stråle, 726
indvielse, 97-98
tankeformer fra, 269
Fjerde stråle. Se: Stråle, fjerde
Fjernsyn –
relation til telepatisk evne, 42-43
respons i fysisk materie, 42-43
Flokinstinkt, højere modsvarighed
til, 774
Fokusering, nøgle til teknik, 767
Foragt, discipels, 781
Forbindelse, mellem sind og astrallegeme, 113
Se også: Kontakt
Fordomme, stråle, 291
Fordøjelsesproblemer –
afhjælpning, 270
årsag, 269
Forening, af kærlighed og hensigt, 802
Forenkling og indvielse, 564
Forestillingsevne –
natur, 604
skabende –
aktivitet, 47, 112, 113
brugt af første stråle sind, 181
forbundet med sind og intuition, 333
Forestillingsevne – fortsat
skabende – fortsat
i meditation, 209, 243, 259,
359, 387, 489, 604
ved fuldmånearbejde, 733
vække, 384
styrker samordning, 507
udvikling af, 139
Se også: Imagination
Forklejnelse af egne evner, ikke
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tegn på åndelig vækst, 660
Form – Former –
alle, set i sandt perspektiv, 44
anvendelse, 744, 745
aspekt, 37, 701, 837
evolutionens, 744, 745, 746, 747
forbindes og forenes med liv, 59
guddommelighed i, 315
Guds, alle former samlet i, 600
herrer, arbejde, 84-85
interesse for, årsag, 519
intuitive indtryk antager en, 322, 379
kærlighed adskilt fra, tænke
over, 426
liv, adskilt fra, tænke over, 426
materialiseres af mestrenes medarbejdere, 36
natur, nedbrydning, første stråle
personligheders, 420
nedbrydes af menneskeheden,
formål, 747
opbygning af, 315
organiserede, holdning til, 314
relation til –
liv, 315
sjæl, stråle, 706
side, livets, overdreven optagethed af, 809
sjælens, 745
subjektivt liv i, bevidsthed om,
512-513
til liv, disciplen går fra, 849
Formens herrer, arbejde, 84-85
Formløshed –
bevidsthed om, 513
sans for, overdreven, 323
Fornuft –
anvendt, 290
buddhisk, stimulerer emotioner,
371
esoterisk, eksperiment, 34
lys, 561
ren, plan, 56
Forpligtelse –
meditation på, 668
til at møde menneskelig nød,

751
Forsagelse, den store, ved fjerde
indvielse, 350
Se også: Afkald
Forståelse –
af mennesker, 332, 451-452,
453, 638
anden stråle astrallegemes, 193
dybere, opfordring til, 196
gennem identifikation, 267
grundtone for dagligt arbejde, 258
gruppe-, resultater af, 644
intuitiv, 91, 496, 594, 703
kærlig, 633, 847
medfølende, 164
sjælens ord, 624
som –
følge af forvandling, 379, 825
gruppe, 81
vækst i, 184
Fortid, nutid og fremtid, 237, 238,
240, 623
Fortolkere, behov for, 323
Fortolkeren, 491, 492
Fortolkning, nøgleord, 497
Forudanelse, videnskab, 369
Forudseenhed, udvikle, 481
Forudsigelser, for den enkelte, ikke
mulig i denne tid, 236
Se også: Profeti
Forvandling –
af –
blændværk, 90, 796
den menneskelige familie, 37
emotioner, 70, 71
fænomener, 512
følelse, 379, 825
karakteregenskab, 370
lavere energier, 638
mentale –
aktiviteter, 667
holdninger, 696-697
motiver, 85
selviskhed, 788
sjette stråle tendenser, 497,
736
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træthed, 615
tårn, 694
viden, 552
viden og teori, 75
på vejen, 75
via solar plexus centret, 638, 639
Se også: Transmutation
»Fra død til udødelighed,« 606
Frans af Assisi, vej, 63
Fred –
center af, 318, 636
frigøre, 56
gode kræfters triumf, 95
Guds, finde, 407
indre sted for, holde fast ved,
378
med omgivelser, 291
meditation på, 639
og sindsro, skelne mellem, 825
opnåelse af, 613
verdens-, vejen til, betræde, 101
Frelse, individuel, 63
Fremkaldelse af –
hierarkisk respons, 822-823
hjertecentrets rytme, 332
sjælens indre styrke, 624
Fremskridt, krav, 644
Fremtid –
forudsigelser om, ikke mulige,
selv ikke for Hierarkiet, 236
nutid og fortid, relation mellem,
forstå, 237, 238, 240, 623
Frigørelse –
fra »jeg-kompleks«, 284-285
hemmelighed, 559
meditation på, 534
måder til at opnå, 280, 343, 562,
563, 564, 704, 748
nøgle til, mantra, 375
opnå, 319
til øget tjeneste, 164
vej, 274, 536
Frihed –
begreb om, kan virke som et
fængsel, 408
definition, 325, 348

886

individuel og kolleltiv påvirkning af, 85
meditation på, 533
menneskehedens, 95
menneskers, 278-279
personlig, blændværk, 156
sjæles, 26
Frimureri –
discipel åben over for, 416
fremmer visualisering, 197
natur, 701-702
stråle, 16, 197
Frustration, følelse af, blændværk,
46
Frygt –
disciples, 110, 306, 559, 781
frihed for, 168, 579
isolation mod, 181
Frygtløshed, 258-259, 267
Fuldmåne –
1936, ny cyklus, 282
hjerteudvidelse, 373
i maj –
1936, betydning, 471, 693-694
Fuldmåne – fortsat
i maj – fortsat
afslutning af cyklus og påbegyndelse af ny, 138
forberedelse til, 533
overstimulering, undgå, 636637
Se også: Wesakfest
kommunikation ved, 301-302,
351
kontakt –
gruppens, med mesteren, 4849, 223, 516, 620, 644
individuel, 620, 702
årsag til, 69, 612
overstimulering, beskytte mod,
636-637
periode, forberedelse til, 483,
518, 693-694
reaktioner, 543, 635, 697, 708
tidspunkt, åndelig sensitivitet, 697
tilnærmelse –
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betydning, 378
højtideligholdelse, 592, 649,
708, 732-733
Tibetanerens arbejde, 627
Fusion –
af –
sind og hjerne, 197
sjæl og –
legemlige kræfter, 197
personlighed, 304
stråler, 81
centret for, 753
gruppens, 80, 82, 254, 762
Se også: Sammensmeltning
Fysisk –
legeme –
aktiveres, 771
balance, 454
celler, 298
disciplinering, 396, 405, 406,
409, 412, 413
helbrede og rense, 195-196
ikke forfinet, hindring, 401
402, 413
opbygning, 244
pleje, 274, 309, 365, 464,
485, 713-714, 751
relation til æterisk legeme,
239
skrøbeligt, 474, 488
styrke, 605
tilførsel af energi, 182
ubalance, 269
ældre erfarent, 517
natur, energi, 56
svaghed, skyldes emotionel
natur, 721
tilstand –
bedres, årsag, 251
optagethed af, 808
udrustning, sjæl fokuseret i, 197
Fænomen – Fænomener –
astrale, 700, 815-816
identifikation med, 323
mystiske og åndelige, noteres, 33
psykiske, 133, 699

sjæl identificerer sig ikke med, 700
søgen efter, hindrer fremskridt,
23
ved fuldmåne, registrere, 697
Fødslen i Betlehem, 116
Følelse – Følelser –
forvandle, til forståelse, 379, 825
i meditation, 108-109
kontrol over, 34
upålidelig som grundlag for
handling, 327
Se også: Emotion; Emotionelt
Følelsesbetonet udtryk, brug for,
534
Første stråle. Se: Stråle, første

G
»Gavebølger,« højere psykiske, 103,
108
Generation, yngre, håndtering af,
502
Genforening, ord for disciple, 744
Glæde –
basis, 522-523, 616
definition, 209
devaers, ved opbyggede former,
747
en –
faktor ved –
effektivitet, 303, 467, 468
helbredelse, 336, 577
sannyasins, 331
gruppe-, 788
har hjemme i indre center af
stilhed, 637
i–
discipel, 162, 183, 248, 425,
512, 517
meditation, 203, 224, 468469, 483, 514, 624, 639
tjeneste, 183, 195-196, 213,
404, 440-444, 468
nytten af, 565, 615, 736
og –
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lykke, relation, 440-441, 454
optimisme, 182
sjælens, 203, 616
tilbageblik over, 442-444
udvikle, 183, 371, 469, 735
ægte, frigør kraft, 162
God vilje –
arbejdet med, 191-192, 419, 652,
860-862
fremkaldes, 756
prøvesten, 85
Grundtoner, for disciplens liv,
studere, 634
Gruppe – Grupper –
1 (første), 55, 60
2 (anden), 55-56, 60
3 (tredje), 56-57, 60
4 (fjerde), 57, 60
5 (femte), 57, 61
6 (sjette), 57-58, 61
7 (syvende), 58, 61
8 (ottende), 58-59, 61
9 (niende), 59, 61
10 (tiende), 59, 61
accepteret discipels, 836
af –
aktive kontemplative, 29, 30
frie sjæle, 316
tjenende tænkere, 42
tænkere, oplyse, 58
afbalancerende faktor, 339, 663
aktivitet, 26-27, 31, 40, 48, 189,
448, 822
anden stråle vibration, 140
anliggender, kald, 820
ansvar, 189
ansvar over for, 245, 247, 333
antahkarana, bygning af, 57, 423
anvendelse af –
energicentre, 60-61
kræfter, 60
arbejde –
behov, 334
den enkelte af mindre betydning, 62
fire hindringer for, 103-104
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fremgangsrigt, 638
Hierarkiets, 272
hindring for, 336
i–
dag, materiale, 24
den nye tidsalder, 22, 56,
62, 94, 154, 169
næste liv, 264
indebærer ofre, 327
integration må styrkes, 254
kontrollerende faktorer, love,
61
Gruppe – Grupper – fortsat
arbejde – fortsat
krav, 63, 74
kærlighed, funktion, 80
mental hengivenhed, 507
organiseret, 94
planlagt af Hierarkiet, 54
resultater af, 74
sjæle, 21
stadier, 81-83
stimulering, fører til succes,
506
Tibetanerens, resumé, 853-867
undervisning om, 94
upersonlighed, 74, 693, 811
vanskeligt for første stråle
egoer, 160
vellykket, 34
ashramers, telepatisk sensitivitet,
43
ashramisk, 779, 807, 808
aura, 120, 533, 825, 830-831
avatars, 794
barrierer mellem, nedbrydes, 795
bestræbelse, betydning, 27, 3435
består af frie sjæle, 69
bevidsthed, 845, 846
bidrag til, 276-277, 314, 316,
317, 318, 527, 612, 704, 755,
756, 765, 767, 768, 829
blændværk, 101, 508, 520
bringes sammen i, faktorer, 151
brødre –
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forbindelse med, 79
gå med, i sjælens og det
forenede lys, 191
centrum, beskyttes af discipel,
829
dannelse, 62, 155, 750-751
dannelse på mentalplan, 774-775
decentralisering, 294
den –
enkelte i, stimulering, 254
nye tidsalders, 35, 39, 53,
214, 695
discipel- –
består af frie sjæle, 68-69
eksternaliserede, hensigt, 4247, 73-74, 88
mest iøjnefaldende fejl, 104
struktur, udformning af, 52
dybere betydning, forstå, 74
egoiske, personlighedsaspekter
af, 698
eksistens, første betingelse for,
30
eksperimenter, 39, 40-41, 54-62
energi, 35
enhed, 30, 31, 41, 60, 62, 101,
106
enkeltindivider tages i »øjesyn«,
779
evne til at arbejde som en enhed,
41
fare fra den store illusion, 129
fokusering ændres, 64-65
forbindelse, 34, 49, 61, 82, 231
forblændet af, 271, 273
forene, 26-27, 29
formål, 82
forståelse, 81
fremskridt, begrænses, 663
fri for selviske hensigter, 336
frigørelse, gruppesammenhæng
og gruppeglæde, stadie, 788
fungere som en enhed, 272, 282
fusion, 80, 82, 211, 708, 762
første stråle –
arbejde, 57

mester for, 195
gave til, 561, 687
glæde –
virkninger, 644
væsentlige for fremskridt, 644
harmoni, 223
Gruppe – Grupper – fortsat
healing, 56-57, 226, 231, 649
helhed, 151
hengivenhed, ubunden, 41, 844
hensigt, 55
hjerte, 775
hjertecenter, 60-61
holdes tilbage af enkeltindivider,
98, 562, 571
ideal, 41
idealisme, dyrke, 265
identifikation, 423
impression af ideer, 85
impulser, fra den nye verdenstjenergruppe, 189
indflydelse i den nye tidsalder,
41-42
indre –
genpart, 61
subjektiv, forankrer kærlighed, 39
åndeligt samspil, 77-83
indvielse, 21, 97, 102, 106-107
integration. Se: Integration
integritet, 34, 40, 80, 283
intuition, 41, 97
karmiske relationer, 151
kommunikation, indbyrdes, 101
kontakt, 79, 229
kontakter, 619-620
kontrolleres af mesteren, 826
kraft, 60, 94, 96, 211, 755
krav, 80-81, 751-752
kvaliteter, udvikling af, 355
kærlighed. Se: Kærlighed,
gruppeliv, 210, 212, 223, 283
lyd, 27
meditation, 30, 31, 66, 79, 108,
733
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medlemmer, 64, 72, 82, 106,
160, 326, 508
mental kontrol, undgå, 317
mesterens –
beskytter discipel, 655
center for invokation, 823
disciplens tilknytning til, 783
enhed med, 824
indbyrdes forbindelser, 39
kendetegn, 39, 61-62, 78-81,
754-756, 765-766, 782
motiv for tjeneste, 88
periferi af, kontrolleret, 826
sensitivt samspil, 77-83
skabelse, tre måder, 755
spørgsmål, 807-808
træde ud af, 782
virkning på det enkelte
medlem, 756
vision før indtræden i, 758760
mestres –
formål, 42-49
indbyrdes samarbejde mellem
enhederne, 217
krav, 751-752
problemer, 631-632
mulighed for gensidig hjælp og
støtte, 30, 31
møder, 392
mål, 72, 275
målrettet hensigt, 335
nye typer, vejledning, 65
opbyggende, arbejde, 170
opgave i forbindelse med verdenskrigen, 847-848
oprettelse, 79
organiseres på astrale niveauer,
129
pioner-, basis for vellykket
arbejde, 101
polarisering, 64, 101
problemer, 233
relationer, 40-41, 79, 784
respons på nød og sjælens påvirkning, 784

890

Gruppe – Grupper – fortsat
rytme, 27, 40, 80, 282-283, 385,
711
sammenføjes til en enhed, 692
sammenhæng, 34
sammensmeltning, 775
samspil, 40, 77, 213, 341-342
sensitivitet, 39, 43
sjette stråle, 140
skabelse af, hensigt, 87
skaber en kanal af lys, 91
skadet af astralisme, 700
skoling, 88, 692
slægtskabsforhold imellem, 81
små, bringe åbenbaring til, 653
solidaritet, som sjæle, manifestere, 30
stimulering af, 254
storhed og mål, 43-44
styrke, 164, 573
styrke, forøges, 64
syntese, 94, 210, 283
sæd-, 72, 91-92, 93, 95, 155,
695
tanke, 58, 61
tankeformer, skabe, 86
tankens formidler, 61
teknik, 82
telepati, 30, 41, 44
telepatisk sensitivitet, 43
ti, beskrivelse, 54-62
Tibetanerens –
arbejde, 52, 54
aura, disciple i, 120
discipel fri for svagheder, 711
discipels værdier og svagheder, 142
enhed i tanke, 53
erkendelse af planen, 184
hjælper med opløsning af
verdens blændværk, 321
integration i, 102
liv, nære, 283, 284
medlemmer –
indbyrdes forbundet, 96-97
udvælgelse, 184
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modtagelighed, 102
mål, 31, 47, 101-102, 191192, 214, 215, 272,
skoling, 272
symboler, forbinde sig med,
343
vibration, erkende, 697
til nytte, grundlag for, 94
tilknytning til, 257, 258, 325,
644
tjeneste, 69
tone, 64, 129
tænkning, 210
udformer baggrund for den nye
verdensreligion, 57-58
udstråling, 27
udtryk, 518, 520
udvikling, 151
uselviske, er meget sjældne, 41
vibration, 28, 64, 645
vil genopbygge verden, 41
vilje, udtryk for, 239
virke, 40-41
virkeliggørelse, 41
vision, legemliggøre, 777
æterisk legeme, besjæle, 102
Gud – Guds –
arbejder med højere modsvarighed til tankestof, 88-89
bevidsthed, 259
eget liv, integreret del af, 840
form, 600, 745
fred, 407
gå og stå med, 203
hensigt, registrere, 831
hjerte, 831
højere mental substans, 88
i manifestation, 605
identifikation med, 750
ild, 718
Gud – Guds – fortsat
»kende,« 842
kærlighed, 244, 589, 617, 718, 723
nærværelse, 203
planer, 700
ro, 718

røst, 749, 750
se, 749
sind, 42, 830, 849
søn, 304, 511
sønner –
lider under begrænsning, 747
skabelse, sentens, 511
tanke, åbenbares, 621
trone, sjæle foran, 327
vej, 750
vilje, omkredsen af, 255
Se også: Vilje, Guds
åbenbares, 203
Guddom –
aspekt, 59, 188
enhed, 115
skabende proces, 112
ydre klædning, 58
Se også: Gud
Guddommelig – Guddommelighed –
bestemmelse, proces, virkning,
615-616
hensigt, princippet om at dele,
59
i dagligt liv, anerkende, 577
indifferens, 79-80, 256, 811
sensitive, vej, 172-173
åbenbaring af, 58, 203
Gudesøn, kalde ressourcer frem
hos, 304
Guru, undervisning ved hjælp af
vink og antydninger, 115
H
Had –
modvirkes, 737
må udryddes, 532, 756
tilbagevirkende kraft, 85
Handlekraftige personer, stråle, 16
Handling –
frugter af, inden for tjeneste, 168
klar, vækst i, 662, 665
tidspunkter for, og psykisk evne,
69
Harmløshed –
anden stråle, 193
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betingende faktorer, 168
betydning ved telepati, 86
dyrke, 528
fuldstændig, indre anskuelse, 847
midler til at opnå, 754
selvforglemmelse og venlighed,
754
udvikling af, 569
virkninger, 567, 763-764
værdi for psykolog, 703
Harmoni –
befriende kraft, 78
gruppe-, 223
sjæls evner, 324
stråle, 291, 292
ønske om, virkninger, 234-235
Hastværk –
fjerne alle elementer af, 633
udelukke, 69
Have, 561, 568, 575, 577, 578, 581,
584-587
Healer – Healere –
almindelig, arbejder med prana,
231
magnetiske, gruppe, 56-57
rigtig, udvikle kvaliteter, 649
Healing –
aktivitet, succes, grundlag for,
707
arbejde med, 707
evne til, stråler, 707
faktorer, 707
gruppe-, 56-57, 226, 231, 649
intuitiv energi i, 56
Healing – fortsat
mental, 707
psykologisk, 703, 707
typer, 707
Se også: Helbrede; Helbredelse
Helbred –
astralt, tag vare på, 254
fysisk, 197, 309, 365, 634, 713714, 764
fysisk, påvirkes af anspændelse,
714
godt fysisk, 644

892

guddommelig indifferens over
for, 751
problemer, 167-168, 564, 841
vil bedres ved at leve som en
sjæl, 269, 270
Helbrede –
emotionelle sygdomme, 217, 218
evne til at, 47, 91, 609, 610, 611
gennem tale, 593
kunsten at, studere, 609
og velsigne, 578
Se også: Healing; Helbredelse
Helbredelse –
af personligheder, 56
faktorer, 47, 388, 390
gave, besidde, 451
gruppe-, 31, 56-57, 231, 391,
392
kraft – kræfter –
afhænger af koordination, 218
guddommelige, 47
meditation, sædtanker, 388, 390
psykologisk, 384
psykologisk og fysisk, 384
på alle plan, 611
selvforanlediget, nøgle til, 616
teknik, fremtidens, 112-113
typer, 394
ved hjælp af –
glæde, 577
sjæle, 506
åndelig, 187
Se også: Healing; Helbrede
Helbreder og patient, samarbejde,
91
Helgener, fra vestens kirker, vej, 63
Helhed –
erkendelse af, natur, 349
forenet i en, 226
større, kærlighed til, 793
Helligelse, 378
Helvede, stige ind i, 849
»Hemmelige sted,« byde velkommen til, 99
Hengiven, ivrig, farlig vej, 100
Hengivenhed –
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blændværk om, 46, 678
ikke, til kendte former, 519
krav før tjeneste, 678
personligheds, må dæmpes, 276,
626
stråle. Se: Stråle, sjette
til alle mennesker som sjæle, 519
transmutation af, 248-249, 250
»Hengivenhedens rose,« 685
Hengivne, evne til at »se« mesteren, vildledende impuls, 43
Henrykkelse, udtryk, 365-366
Hensigt, betydning, 526-527
Herlighed, den Ene's, 625
»Herrens legeplads,« 745-746
Hierarkiet –
anvendelse af –
grupper, 41-42, 122, 271, 272
materialiserede former, 36
arbejde –
forankre, 859
gennem andre, 481
med tankens kraft, 769, 770
arkiver, dokument, citat, 818
aura, 412, 413, 832
behøver disciplenes –
lys i verden, 334
pålidelige støtte, 124
Hierarkiet – fortsat
beskæftiger sig med fremtiden,
791
definition, 42, 698, 753, 832-833
det centrale punkt i, Kristus, 843
disciplen bliver et fast aspekt af,
782
efterkrigstidens arbejde, 95
eksperiment, 39, 92
eksternalisering, 30, 756, 797
en planetarisk sjæl, 37
energi, 72, 259, 838
forbindelse med, 229
forhindrede civilisationens sammenbrud, 121
forventninger, 751
fralægger sig autoritet, 25, 26
gruppearbejde, 272

gruppearbejde planlægges, 54
gruppeenhed, 27
grænser, bevæge sig inden for,
115
helbredende vibrationer, 336
hensigt, respons på, 755
holdning, stille ind på, 86
i forbindelse med menneskeheden, 822
impressioner, modtagelighed
over for, 102
inspirerer den nye verdenstjenergruppe, 859-860
integration i, 755-756, 842
interesser, 41, 653
kald, til tjeneste, 845
kendsgerningen om –
accepteres, 104
må bringes til offentlighedens
kendskab, 866-867
kontrolleres af Shamballa, 823
kæde, 805
lys, fokusere og udbrede, 72, 73
medlemmer, 64, 65, 68, 236,
419, 797
metoder, ændre, 23-24
mål, fremmes gennem meditation, 111, 113
og den frembrydende verdensenhed, 41
opmærksom venten, må også
udvises af disciple, 637
problemer, 444, 521
relationer, 74, 116, 753, 792,
805
samarbejde med, 24, 48, 51, 158,
606, 721
sammensmeltes med ydre verden, 51
sanktion af grupper, 62
sensitivitet over for menneskehedens tilstand, 124
spændingspunkt, 817, 819
styrke i deres bevidste tænkning,
47
større liv, stille ind på, 386
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støtter ikke det onde, 861
står fast, 647
telepatiske evner, 42
tilnærmelse til, forene vesten og
østen, 37
tjeneste for, 69, 109, 198, 423,
694
udstråler kvaliteten af andet
aspekt, 830
udstråling, 829, 830
vejledning af menneskeheden, 87
vigtig opgave, 777
virkning på discipel, 784
Hierarkisk –
angreb på verdensillusionen, 321
arbejde, faser, 88
bevidsthed, forposter for, 91-92
iagttager, pligt, 654
kontakter, nye, 115
liv, kanal for, 284
opfordring til tjeneste, 601, 719,
724
Hierarkisk – fortsat
plan og livsimpulser, 108
progression, 814
respons, fremkalde, 822
vejledning, arbejde, 102
Hilarion, mesteren, hjælper
mesteren Jesus, 688
Hjerne –
anvendelse i gruppeaktivitet, 40
atomer, farves af stråleenergi,
194
begrænsninger, 39
bevidsthed, 103, 141, 212,
604, 613, 772
bevidsthed, indviets, 117
bliver bevidst om fire processer,
834-835
celler, sovende, aktivere, 150
direkte linje til mesteren, 830
fokusering af sjælens lys, 108
forbindes med sjæl, 702
forståelse af lære, 78
fusion med sind, 197
gøres sensitiv, 628

894

kraft strømmer fra egoisk lotus
til, 334-335
manglende evne til at registrere
nøjagtigt, 347
modtagelse af telepatiske meddelelser, 89
omstille til nye rytmer, 639
oplysning af, 69, 503
reaktion på tibetansk mesters
eksperiment, 40
registrering af tanker, 89, 222,
samordning med –
sind, 221
sjæl, 197, 198, 208
sjæl og sind, 55
samspil med psykisk natur og
sjæl, 309
sjæl påvirker, 234
ubevidst om tjeneste, 318
æterisk, positiv negativitet, 85-86
Hjerte –
aktivitet, relationer, 67
center –
anvendelse i meditation, 281,
456, 685-687
anvendes af mesteren til at nå
disciplen, 831
Hierarkiets, 843
Shamballas, 843
Tibetanerens, 374
forenet med hovedet, 170
koordineret med hovedet, 218
tilnærmelse, 686
vej, mennesker på, 63
»Hjul af ild med syv eger,« 181
Hjælp, til discipel, oplæring i at
registrere, 146
Horoskop, sjælens, 856
Hoved –
brændpunkt i, overføre til hjerte,
634
center –
aktivitet, 733
anvendelse, 60-61, 823
bevidsthed, 221, 242, 346
energier til, 181, 247, 269,
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505, 839
fokusering i, 512, 611, 634
indordnes under, 134, 242, 837
meditation i, 279
og –
hjertecenter –
forbinde, 109, 131, 170,
218
relation, 613
pinealkirtel, 111-112, 733
redskab –
til skoling, 837
ved overføring, 832
hjertecenter i, 843
pine, årsag, 519
sted for stilhed, 468
Hule, disciplens, 746
Humor, sans for, 273, 460, 554
Hurtighed, nødvendig, 298, 596
Hvide loge. Se: Loge, den store
hvide
Hvile –
i citat fra Den gamle kommentar,
356
stille i lyset, 636
Se også: Ro
Hymne, atlantisk, 749-750
Hypofyse –
aktivitet, under det normale, 134
område ved, bruges til visualisering, 111
relation til ajnacentret, 137, 561,
733
øvelse, 561, 733
Hænder, brugen af, ved helbredelse,
388, 390, 393, 394
Høre –
alle væseners tone, 33
det uhørte, 320
stilhedens røst, 33
I
Iagttagelse, korrekt, 69, 86-87
Iagttager – Iagttagere –
aktivitet, 281
benytter konkret tænkeevne, 315

guddommelig –
kraft, 290
tanker, 222
hierarkisk, pligt, 654
holdning, 205, 222, 568,
holdning, udvikle, 491-495
i verden, laboratorium for, 44
indstilling, 153
rolle, 323
synsvinkel, 687
tilbageblik over, 493-495
trænede, gruppe, arbejde, 55-56
Iagttageren, holdning, 171
Idé – Ideer –
bringes igennem til det fysiske
plan, 322
energi, formidle, 58
frelses af, 621
give form, stråle, 736
i–
disciplens tankeliv, 755
tankeformopbygning, 87-88
inden for kunst, 319
intuitiv respons på, 69
leve med, 185
nedfældning, 90
registrere, i åndelig dagbog, 717
relation til intuition, 44
styret impression, 85
udbredes ved hjælp af telepati,
84
verden, natur, 58-59
åndelige, udtrykke, 365-366
Idealisme –
gruppe-, dyrke, 265
konflikt, årsag, 265
sjette stråles største gave, 246
stråle. Se: Stråle, sjette
transmutere, til bevist visdom,
250
Idealister, hindrer udvikling, 107
Identifikation –
med –
andre, 163, 286
helheden, 500
menneskeheden, nødvendig,
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395
mening med liv, 625
mestres, med menneskeheden,
124
mål for disciple, 714, 715
nødvendig, 645
tæt, med mennesker, undgå, 153
Identitet, problem med, 663
Ikke-separatisme, princippet om,
187
Ild –
fra viljen-til-kærlighed, 802
funktioner, 748-749
Guds, 718
kærlighedens, 673, 793, 794, 795
rensende, 256, 795
sindets, 793, 802
typer, virkninger, 792-793
Illumination, plan, 55-56
Se også: Oplysning
Illusion –
astral, 560
befriet for, 44
begreb, opfattet korrekt, 82
definition, 155
den store, 90, 129, 222, 514, 748
discipel tager på sig, 565
dødens, 514
ensomhedens, 136, 654
erkende, 660
fremkaldt af disciplen, 564
frihed for, 69, 515
kan undgås i meditation, 32
kræfter, kontrol over, 90
mestre har overvundet, 792
nedbryde, 56
om –
menneskelige fejltagelser, 371
udvælgelse og belønning, 671,
674
opløses af grupper, 89-90
snare, 156
træder i stedet for blændværk,
671
verdenen af, 133
verdens-, 45, 56, 90, 321, 329,
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440, 441
årsager til, 366, 567, 652
Imagination –
skabende –
formbyggende aspekt, 112
i meditation, 346, 428
kilde til blændværk, 48
kræfter, 111
Se også: Forestillingsevne
Imødekommenhed, ydre udtryk for
sjælen, 364
Indadvendt, forvandle til udadvendt,
129
Indien –
guruers vink og antydninger, 115
sædgrupper, 93
Indifferens –
forkert form for, 104
guddommelig –
betydning, 488, 729, 811-812
definition, 79-80, 557
dyrke, 46, 86, 110
kultivere, 119, 294
tilbageblik over, 477-480
virkning, 110, 119
nøgle til frigørelse, 726-727
udøve, 103
åndelig –
bevare, 578
meditation på, 477
Se også: Afstand, indre, åndelig
Individ, det enkelte –
af mindre betydning i forhold til
gruppen, 27-28
bidrager til gruppen, 638
Indsigt –
analytisk, skelnes fra kritik, 803
de første stadier til inspiration,
106
sand, udvikling af, 249
Indvielse – Indvielser –
anden, 117, 788, 801
anmodning om, 116
atlantisk, 749-750
bjergtop, 849
en mulighed for mange, 38
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definition, 113-115, 546, 564,
755-756, 814
døren til, 237, 524, 751-752
emne for disciples studier, 105
Indvielse – Indvielser – fortsat
fisketidsalderens, 97-98
fjerde, 350, 791, 801, 837, 843
forberedelse til, 74, 78, 743-744,
762
formål, 744, 762, 765
forsinkes, 765
forudsætning, 100
første, 102, 116-117, 789, 801
gruppe-, 21, 97, 102, 106-107
hemmelige sted, 780
hemmeligheder kan ikke videregives mundtligt, 53
krav, 46, 78, 100, 102, 103, 110,
111, 121-122
mysterier, genindførelse, 52
mål for disciple, 113
personlighedsholdning, forud for,
118
port, 241, 691
proces, 122, 701-702
registrering af inspiration, 840
stjerne, 520
større, 181
synkronisering, 815
tid for, esoteriske kendsgerninger
kommer under bevidsthedstærskel, 394
tre første, 117
tredje, 749, 789, 799, 801, 843
vej, 497, 564
åbenbaring, 114-115
»åndelig forankring på det fysiske plan,« 116
Indvielse, menneskelig og solar,
formål med, 853
Indviet – Indviede –
af –
anden grad, 142, 791
femte grad, 142
fjerde grad, 350, 791
første grad, 789

tredje grad, 85, 336, 791, 799, 837
afviser at fremsætte påstande om
status, 857
arbejde, 29-30, 44-45, 348-349
arbejder på mentalplan, 36-37
arisk, må fremvise den rette brug
af emotion, 142
atlantisk, 142
bevidsthed. Se: Bevidsthed
discipel, vibration, forstærke,
832
eksperiment, 92
forståelse, 835
går den lige vej, 498
hjælpeløshed, 780
i mesterens hjerte, 843
kommende, reel fare, 98
lektie, 449
lyksalighed, kilde til, 209
mødested, 99
parat til det nye, 107-108
Paulus, beskrivelse af kærlighed,
810
registrerer mesterens aktivitet,
831
relation, dobbelt, 211-212
respons på telepatisk sensitivitet,
43
samarbejde, 36-37, 93
skolede, kendetegn, 46
synkronisering, 815
syv, en del af indre verdensregering, 52
tilpasser sig omgivelserne, 78
tjeneste, beskrivelse, 106
viden, 501, 781
Inerti, en hindring for disciplen,
103
Se også: Træghed
Inkarnation – Inkarnationer –
bevidsthed, 103
næste, forudsigelse om, 291,
292, 358, 425, 513, 538
sidste, indflydelse fra, 625
Inkarnation – Inkarnationer – fortsat
tidligere –
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indflydelse fra, 693, 699, 701
strålepåvirkninger, 353-354,
422, 517, 551
viden opnået i, frigøre, 710
Inspiration –
af den nye verdenstjenergruppe,
859
brændpunkt for, 599
energi, tvinge, 122
for andre, 208
fra –
sjæl, 137, 269, 716
tilrettelægning af tid, 322
guddommelig, 840
mystisk, inden for kunst, 319,
320
proces, discipels, 838-839
sjæl formidler, 209
verden, forvrænget genspejling
af, 366
åben dør til, 143
åndelig, fra mesterens aura, 838
Instinkt, åndeligt –
betydning, 769
definition, 769
Integration –
af –
brødre i bevidsthed, 319
discipel, 76-78, 102-103, 210,
692, 699, 767, 779, 780
frie sjæle, der søger forening
med gruppe, 316
sjæl og personlighed, 226,
231
personligheden, 55, 220, 221,
320, 604, 696
barrierer for, 285
cyklus, 282
forøges ved udvikling af forestillingsevne, 139
gruppe- –
betydning, 95-96, 101, 703
en måde at opnå integritet, 80
faktorer der påvirker, 439-440
formål, 66
mesterens, i Hierarkiets akti-
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viteter, 755
opnå, 82, 154, 283-284, 318,
847
problemet med, 692
struktur, 65
i–
Hierarkiet, 756, 842
mesterens ashram, 779, 780
Shamballa, 756, 842
meditation på, 337
mellem sjæl og personlighed,
faktor, 522
menneskelig, omfattende, 847848
mental-emotionel, 560
proces, 323
sjælens, fra personlighedsfokus,
849
Integritet, gruppe-, 34, 40, 80, 283,
704
Intellekt –
lys, anvende, 315
veludviklet, en faktor i succes,
846
Intelligens, manifestation, tre
aspekter, 496
Intelligent aktivitet –
energi, fem overføringspunkter,
839
stråle. Se: Stråle, tredje
Intensitet –
i hensigt, virkninger, 595
mindre, tilrådes, 636
nøgle til erkendelse, 808
Interesse, dynamisk, behov for, 572
International – Internationalt –
center, oprette, værdifuldt, 166
forståelse, hovedmål, 57
Intervention, 95
Intonering af OM, sjælens, 262
Intriger, tankeform bestående af,
nedbryde, 664
Introspektiv –
side overaktiv, 285
skoling, 775
Intuition –
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antyder fremgangsmåde, 603
anvendelse, 44
anvendes af trænede iagttagere,
55-56
aspekt af imagination, 428
buddhisk energi, 91
energi, 56, 89, 91, 322
evne, 44-47
forbindelse med sind og skabende forestillingsevne, 332-333
forenes med tænkeevne, virkning, 316
fremkalde, 503
frie spil ophæves, 358
frigøre, 594
fungerende, virkninger, 44
funktion, 769
første stråle sjæl og fysisk legeme fremmer, 234
gave, tilbydes gruppe, 594
gruppe-, 41, 97
guddommelig, plan for, arbejde
på, 791
hjælp for gruppe, 315, 316, 317,
318
inaktiv, 662
lys, 45, 317, 503, 784
nødvendig for tjeneste, 69
nøgle til sjælens vision, 759
opøve, 428
plan, ingen broderskaber på, 698
prøves, 34, 506
psykologi, studere, 659
rette anvendelse, 44
sensitivitet over for, 777
skelne mellem sjæl og astral
form, 273
skole, 425
styrke, 328
største bedrift, 44
svigt, 271
udvidelse i sensitivitet, 657
udvikling af, 254, 300, 389, 553
vakt, 166
vejledning af personligheden,
virkninger, 317

åndelig, udstråling fra, 831
Intuitiv – Intuitive –
appel, lærens, 857
dobbelt aktivitet, 75
energi, anvendt ved healing, 56
evne, 322, 324
evne, øvelse, 379
forståelse –
kanal for, 91
udvikle, 496
indsigt, stråle, 705
indtryk –
bidrager til ashram, 765
fra sjælen ved fuldmåne, 708
følge op, 322
må finde udtryk gennem
form, 315
registrere, 32
kærlighed, stråle for, 599
må blive fortolkere, 323
natur, forbinde med emotionel,
503
opfattelse, 171, 368, 428, 821
opfattelse, hurtig, refleksion nødvendig, 611
opgave, 368
perception, 314
personlighed, 238
problem, 321
refleksion, 191
sanseopfattelse, 769
vehikel for discipel, 831
Invaliditet, kronisk, årsag, 841
Invokation –
center for, 823, 839
den store, fremsige, 593
fremsige, 83
»Må de hellige, hvis discipel jeg
er … ,« 400
»Må det guddommelige selvs
energi … ,« 606
og evokation, 753, 821, 839, 840
Isolation –
personlig, 476
som følge af blændværk, 46
åndelig, 476, 477
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Isoleret –
enhed, 790
identifikation, 790
individualitet, 790
J
»Jeg gør min del med fast beslutsomhed,« løfte, 620
Jeg-kompleks, frigørelse fra, 284285
Jesus, mesteren –
aflastes af mesteren Hilarion,
688
inspirerer sædgrupper, 93
kirke, vibration, 689
Jorden –
helbredende kræfter, 610
styret af fjerde stråle, 234-235
æterisk legeme, revitalisering,
96, 102
Judæa, sjæl, 180
Julius Cæsar, stråle, 15
Jupiter, planet, energilinje til, 844
»Juvelen i lotusen,« kronblade, 839

planetarisk, 799
verdens, 848
virkning på formens herrer, 8485
Se også: Lov, om årsag og
virkning
Karmisk –
forbindelse, en faktor ved gruppens enhed, 151, 154-155
ild, 792
justering, grundlæggende, 797
opgave, dobbelt, tiltrækker sig
Hierarkiets opmærksomhed,
786
status, patients, 91
tilpasning, 799
Katolsk kirke, sædgrupper, 93
Kausallegeme –
forsvinden, 837
tilintetgørelse, 791
Kendsgerninger –
accept af, discipels, 778
erkendelse af, nødvendig skoling,
145

K
Kald, gået ud efter tjenere, 165
Kama-manasisk sind, 792
Kammeratskab, i tjeneste, 193, 194-195
Kanal – Kanaler –
at blive en, mål, 224, 835-836
for energioverføring, 838-839
holde åben, 575
ren, 835
Karakter –
faktor i telepatisk arbejde, 85
personlig, antydninger om, 115
udvikling, 610
Karma –
discipels, 23
en faktor ved helbredelse, 388,
390
frigørende, 799
menneskehedens, 501, 799
menneskelig, en byrde for
mestrene, 124

K.H. (Koot Hoomi), mesteren –
aflastning af, 688
aktivitet, 73, 804
arbejde, plan, 488
blev frigjort til højere arbejde,
832
forbindelse med Tibetaneren, 63
vibration, 140
Kina, sædgrupper, 93
Kirtelsystem, 459, 460
Kirtler, endokrine, centre forbundet
med, 136
Klarhed, i ord og sprog, 714
Kommende, den, tilsynekomst, 766
Kommentar, Den gamle, citat, 355356, 748-749, 787
Kommunikation –
kontinuitet, fortsættes efter død,
35
metoder, nye, indføre, 55-59

900

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

Kommunikatorer, telepatiske, arbejde, 44, 55
Kompromis, åndeligt, 752
Koncentration, opnåelse af, 744
Konkretisering, af begærets energi,
59
Konkurrence, æra med, bringes til
afslutning, 170
Konsolidering, årets grundtone i arbejdet, 190
Kontakt – Kontakter –
disciples, skabes for Hierarkiet,
36
kunst, 79
mellem gruppens medlemmer,
79, 82
menneskelige, færre, anbefales,
165, 167
strøm, etablere, 89
virkning i tjeneste, 758
Se også: Forbindelse
Kontemplation, i meditation, 347
Kontemplativt liv, 29-30
Kontrol –
emotionel, opnåelse af, 110
sjæls-, 754
Koordination –
af –
astrallegeme med sind, 220-221
hjerne med sind, 208, 221
hjerte med hoved, 218
legemer, arbejde for, 286
faktor ved helbredelse, 218
patients, forstå, 91
ved hjælp af åndedræt og abstraktion, 286
Se også: Samordning
Koot Hoomi, mesteren. Se: K.H.,
mesteren
Kors, livets, 123, 746, 748
Korsfæstelse, trofast tjeneste, 846
Kosmos, ordnet harmoni, 748
Kost, regulere, 163, 165
Kraft – Kræfter –
arbejde med, forudsætninger,
835-836

bruges –
af –
disciple, 158, 772-773
gruppe, 60
mesteren, 804
til verdenstjeneste, 88
centre, dynamiske, 59
de tre verdeners, 835
den guddommelige iagttagers,
290
firfoldigt udtryk, fordele, 835
fordeles blandt gruppebrødre,
644,
fordeling af, 72, 74
forståelse af typer og kvaliteter
af, 69
fra –
en uhindret kanal i Hierarkiets
hænder, 489
morgenmeditation, 187
Kraft – Kræfter – fortsat
frigørende, 808
gruppe-, 60, 94, 96, 211, 755
guddommelige, helbreder, 47
højere, forankre på jorden, 74
håndtere, ved hjælp af styret
tænkning, 607
håndtering, rette, 69, 636
integrerende, 309
kontrol over, 319
kærlighedens, 138
linje, mellem sjæl og personlighed, 208
lysets, 489, 761, 778
magnetiseret center af, 64
magnetisk, 308, 316, 350, 818
malstrøm af, ashram, 802
manifestation af, 61
materialismens, 489, 778
meditation på, 484
mental, arbejde med, 379
mentalplanets, 88-89
misbrug, 91
må skelnes fra energi, 837
naturens, mestre, 90
nedbrydende, modtages af ind-
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viet, 108
opbud af, ved mesterens kontakt,
24
organisere og cirkulere, 56
otteogtyve, frigøre, 835
projektor for, på fysisk plan, 834
reduceres til det mindst mulige,
779
registrere, 512
sjælens, 203, 262, 264
skjult, tilskynder andre, 422
solar plexus, 243-244, 638
specialiseret, brændpunkter af,
41
strømmer ind fra egoisk lotus'
ydre kronblade, 334-335
styre, ind i bestemte baner, 836
styring af, 168-169
tankelivets, 755
ti typer, legemliggørelse, 61
til energi, disciplen går fra, 849
type, opløser blændværkets dis
og tåge, 89
tyranni, intensivering af, 841
ude af stand til at håndtere, 455
udfoldes i grupper, 73
udtryk, hindre, 612
udtrykt gennem handel, 59
åndelig –
distribueres, 72, 460
magnetisk felt af, 822
Kreativitet. Se: Skabende, virke
Krig –
deltagelse i, 847-848
stråle, 803
Krise – Kriser –
afgørende, forståelse af, resultater, 256
i–
livet, 114-115, 260, 591, 596,
731-732
menneskers anliggender, en
udviklingsmulighed, 37
livs-, mulige udfald, 612
punkter, anvendelighed, 522
situationer, vækst ved møde
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med, 377-378
Krishna, Sri, vej, 63
Kristen –
fremstilling af sandhed, 615
tidsalder, Fiskenes, blændværk, 673
tilbøjelighed, stråle, 697
Kristi – Kristus –
»andet komme,« 848
arbejde, 21-22, 51, 488, 819, 836
ashram, 833
bevidsthed, udbredelse, 848
»blive set og hørt,« 728
demonstrerede indifferens i Getsemane have, 256
Kristi – Kristus – fortsat
den indre, 510, 667, 735
frie ånd, kærlighed, 810
fristelse, 336
fødsel, første indvielse, 790
indflydelse på ashramer, 766
indstrømmende liv, 116
indviedes direkte relation med, 843
inspiration for grupper, 58
kærlighed, 282
lidelser, 488, 836
lignelse om ny vin på gamle
flasker, 107
med i triangel, 829
personlighed, 282
position i Hierarkiet, 843, 844
psykiske evner, 816
stråle, 15
tre disciple, 833
vej, 64, 230
verdenslærer, 58
virke i skabelsen af det femte
rige, 51
Kristne, stråle, 15
Kritik –
afstå fra, 467, 653, 813
baseret på kærlighed, 798
dør ud, 811
forhindre, stræbe efter at, 793
forårsager blændværk, 566-567
hindring for –
fremskridt, 631-632
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sensitivitet, 71
ingen, mål, 835-836
må undgås i telepatisk arbejde,
86, 798
mål for sjælskvalitet, 273
natur, 284
og analyse, 229, 803
selvets, frihed fra, tage sine forholdsregler mod, 229
tilbøjelighed til, stråle, 646-647
udrydde, 101
undlade, 68, 778
Kritisk holdning, årsag, 148-149
Kronblade. Se: Kundskab; Kærlighed; Offer
Krystallisering, stråle, 685
Kundskab –
blade, 334-335, 545, 830, 838,
839, 840
veje, udforske, 849
Se også: Viden
Kunst, skønhed og ideer, 319
Kunstner og skribent, anvendelighed, 155
Kvalitet –
ashramens, påvirkes af mesterens
stråle, 829
mesterens, sensitivitet over for,
776
sjælens, blive klar over, 273
viljens, pålægges af gruppe, 57
Kærlighed –
adskilt fra form, tanke, 426
»al, i centret af,« 583
altomfattende –
bølge af, i disciple, 104
mulighed, 296
anvendt til forståelse af mennesker, 691
aspekt, 39, 85, 404, 547
behov for, 124
beskrevet af Paulus, 810
beskytter mod frygt, 181
betydning, 562
broderskab af mestres, 42
brug for, 452

bruges som en sjæl, 269
definition, 28, 80, 81, 259, 810
disciples, 28, 34, 39, 41, 79,
109-110, 696, 697
dyb, nødvendig, 334
eksternalisering af, 185
en sjælskvalitet, 530
energi, fem overføringspunkter, 839
Kærlighed – fortsat
evner, sjælens, 324
faktor ved –
harmløshed, 168
helbredelse, 388, 390
formidler af, 705
fra –
motivets renhed, 273
sjælen til menneskenes
verden, 262
fri cirkulation, 317
frigøre, 599
frigørende kraft, 562, 563, 590
give og modtage, 302
gruppe- –
anvende og forstå, 22
evner, forøgelse af, 97
forbindelsesled, 41
helbredende vibrationer, 336
integration, 263, 318
intensivering af, 103
kanal for, 258
Logos', forankre, 39
lys, 28
tilstrækkelig, 568
uddybe, 272
udtryk for sjælskontakt, 81
Vandbærerens teknik for, forstå, 22
virkninger, 80
guddommelig, centre for, 39
Guds, 244, 589, 617, 718, 723
i–
gruppe, 65
meditation, 129, 279, 281-282
tjeneste, 122, 261, 312-313,
616, 672, 673, 762
ikke nok, hindrer viljens rette
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udtryk, 612
ild, 673, 793, 794, 795
incitament for aspiration, 259
indstrømmende tidevand af, virkning på vaner, 296
intelligent, stråle, 599
intuitiv, stråle, 599
kan udligne had, 737
kanal for, til meddisciple, 245
kendsgerning, erkende, 81
kraft, 138
Kristi, 282
kronblade, 831, 838, 839
kultivér, 185
legemliggøres af tankeform, 777
Logos', 39
lys, 28, 102, 633
magt, 207-208
meditation på. Se: Meditation
mesterens, 111, 123
Se også: Mesteren, kærlighed
motivation for videnskabeligt
arbejde, 58
må skelnes fra viljen-til-kærlighed, 809-810
målrettet, vigtigste mål, 642
og lys, enhed af, 198
okkult lov om, 773
personlighedens, 416, 572
processer, 697
relation til vilje, 613
ren, 41
resultat af upersonlighed, 811
sendes ud, 605
sjette stråles udtryk for, 282
sjælens, 530, 572
sjælens –
frigøre, 547
frigørende, 562, 569
kanal for, 258
magtfuld frigørende, 297
meditation på. Se: Meditation
styre personlighedens kærlighed, 416
træder i stedet for hengivenhed, 276
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ubundet, kilde til, 562
udstråling, 389
Kærlighed – fortsat
sjælens – fortsat
udtrykke og håndtere, 254
virkning på, 330
virkninger, 203
strøm, modarbejdes, virkning,
139
stråle, kosmisk, 449
styrke, 362
stå i, 101, 263
tanken om, 44
til –
meddisciple, 385-386
medmennesker, 846
større helhed, 793
tænk udefter i, 101-102
tænke, 562, 597
ubundet, 425, 426
ubundethed i, 330, 449, 570
udstråling, 208, 209, 249, 424
udtryk for, 282, 335, 590
udvikle, 528, 529, 530
udvikler visdom, 253
universel, middel til at opnå, 736
upersonlig, 729
uselvisk, virkninger, 43
vej, 63, 129
vekselvirkning, åbenbaring, 302
velvilje, imødekommende, et
udtryk for sjælen, 364
videnskabelig værdi og styrke af,
28
viljen til, stråle, 291, 292
virkning på mentale begreber,
697
visdom udtrykt gennem, 138
ægte, 522
åbenbarer, 334, 689, 777
åndelig, forvandling af sjette
stråle til, 292
Se også: Viljen-til-kærlighed
Kærlighed-visdom –
egoisk lotus' kronblade, 335
kraft, legemliggøre, 246
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sjælens lys, 230
strømme ind til personligheden,
335
stråle. Se: Stråle, anden
Se også: Visdom
Kætteri, separatismens, 93
L
»Lad lysets kræfter,« invokation,
83, 593
Laotse, vej, 63
Ledere, stråle, 16, 169, 672
Legeme – Legemer –
begær-, 203
begær-astral-, stiller ind på
hjerteliv, 695
bringes ind i rytme som letter
helbredelse, 231
energi-, organisere, 280
genspejling af åndelig triade, 828
overstimulering, 264
relation til sjæl, stabilisere, 116
sanse-, overfører indtryk, 141
subtile –
energier, 634
reorganisering, 465
tre –
gyldent lys forbinder, 604
prøver i, 602
stråler, 391
toner, skelne mellem, 207
vibrationshastighed, sammenligning, 201
Lemurien, individualisering, 789
Lemurisk bevidsthed, 791
Letargi, discipels, 176, 191
Levende og årvågen, nødvendige
egenskaber for skoling, 66-67,
78
Lide – Lidelse –
evne til at, tabes, 748
udvikler ansvar, 138
Lide – Lidelse – fortsat
verdens, nægte at påtage sig, 848
åbenbarende kraft, 715
Se også: Smerte

Lidenskabsløshed –
meditation på, 668
sand, opøve, virkninger, 29
værdi, 476-477
Ligevægt –
emotionel, 300
genvinde, 622
i–
aspirant, 673
gruppe, 339
indre, 303
vigtig, 426
åndelig, opnå, 81
Se også: Balance
Liv –
adskildt fra form, 426
arbejde, esoterisk, 318
cyklisk natur, 498
daglige, bringe sjælens synsvinkel ind i, 628
disciplens, 16, 40-41, 110, 133,
185, 344-345, 687-688
energi, arbejde med, 90-91
ét, belivet af, 42
fordeler af, 843
fremtidige, forberedelse til, 609
gruppe-, 210, 212, 223, 283
guddommeligt, helbredende og
lindrende, 511
hændelser, som følge af sjælens
styring, 634-635
håndteres ud fra sjælens standpunkt, 70, 634
i de tre verdener, give kvalitet,
185
indre –
mere intenst, 592
og ydre, reorganisere, 153
lys, 511
magnetisk, udvikling af, 147
mentalt greb om, 71
mål, 172, 303, 323-324
målrettet holdning til, 225
og form, 59, 315, 744, 745
orientering, 70
personlighedens. Se: Personlig-
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hed, liv
personligheds-, befries fra frustrationer, 542
problemer, 224, 229-230, 231,
237, 265
skabende, stråle, 230
subjektivt, eksternalisere, 139
tidligere, arv, 264
tyngdepunkt, ændre, 145
åndeligt, essentielle ting, erkendelse af, 537
Livets herre –
bevidsthed, 249
på energilinje, 843
Loge, den store hvide –
arbejde, 50, 170, 215
fornyet cyklisk aktivitet, 38
grundtone og manifestation, 42
medarbejdere, 214-215
mestre. Se: Mester – Mestre
Logos –
fødder, mennesket føres til, 747
kærlighed –
aspekt, fokusere, 39
forankre, 39
planetarisk –
arbejde, 88
karmisk ansvar, 799
tanke, 240
Lotus – Lotuser –
egoisk –
betydning ved skoling, 837
formidler af inspiration, 838839
hjertecenter for monadisk liv,
843
Lotus – Lotuser – fortsat
egoisk – fortsat
kronblade, 334-335, 545, 830,
831, 838, 839
hjertets, meditation på, 639
i hovedet, lyksalighedens blomst,
183
knopper, mark med, 427, 429
tolvbladet, meditation på, 685
tusindbladet, 109
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visualisere, i meditation, 198,
399-400
Lov – Love –
definition, 61
den store, virkning på formens
herrer, 84
der gælder for disciple, 588
devaer i overensstemmelse med,
747
okkult, 65, 111, 773
om –
accept, 490
aktion og reaktion, 501
cykler, 290
Se også: Cyklus
forsyning, 185
genfødsel, 58
ikke-modstand, 469
ny tilegnelse, 294
offer, 294
overensstemmelse, 836
positive og negative relationer, 823
tilbud og efterspørgsel, 59
tjeneste, 609
Se også: Tjene – Tjeneste
årsag og virkning, 95, 238
Se også: Karma
ti, styrer ti grupper, 61
»til dem, der giver alt, bliver alt
givet,« 763
viden om, mantra, 300
Loyalitet, esoterisk, 847
Luft, og sol, behov for, 165
Lyd, gruppens, 27
Lydighed –
den rette form for, 144
disciples, 40
okkult, 23, 758, 775
over for –
arbejdet, 244
mesteren, 23, 864-865
næste pligt, 676
Tibetanerens beslutninger, 84,
88
Lykke –
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definition, 209, 616
en faktor ved effektiv tjeneste,
303, 432, 440-441, 454
gruppens, 644
i tjeneste, 195-196
Lyksalighed –
definition, 209, 443, 616
i tjeneste, 195-196
længsel efter, 288
og glæde, 183
registrere, 512
Lys –
anvendt i liv på fysisk plan, 206
bringes ind af trænede iagttagere,
55-56
bro, 91
det virkelige, ses i lys, 334
disciples, iagttages af mesteren, 120
disciplin, 512
energi, væv, 770
erkendes ved sit, 22
findes ikke i aura, 827
fokusere og udbrede, måder, 73
forbindende, 787
formidle, stråle, 705
fornuftens, 561
forståelsens, 561
fra –
mesterens gruppe, 132
oversjæl, forestille sig, 507
Lys – fortsat
fri cirkulation af, 317
frigøre, 56, 336-337
holde –
mennesker i, 299
sindet vedvarende i, 334
hvidt, sjælens, træde ind i, 658
i–
andre, se, 203
aura, 565
gruppearbejde, 56, 73, 101,
361-362
hovedet, 33, 786
meditation, 259, 263
ind i, næste skridt fremad, 284
intelligensens vej fører til, 704

intuitionens, vækkes til, 317
kanal for, 91, 224, 245
kræfter, 123, 262, 847
kærlighedens, 28, 102, 633
levende, tråd af, 823
menneskehedens behov for, 124
mesterens og disciplens, sammensmeltes, 744, 785
mål for meditation, 224
natur af Gud i manifestation, 605
net, 259
netværk, 96, 102
nyt medium, arbejde i, 792
nærværelsens engels, 605, 789
og kærlighed, enhed af, 198
oplyser broderskab af mestre, 42
pulserer i disciple, 120
punkt – punkter –
behov for, 294
cirkel af levende, 82
i ashram, nyt, 826
refleksion af, 356
sindets, strømmer ind i lavere
natur, 70
sjæls, 43
som verden behøver, udsende,
122
station og kraftværk, 72
stå i, 244, 355
substans er, 91
til lys, disciplen går fra, 849
tilbageblik over, dagligt, 225,
227-228
todelt, 620
triangel af, 488-489
udbredelse, 362
udstråle, 208-209, 589
vedvarende i, 825
vej af, til patient, 231
verden af, 56, 272
virkning –
af glæde på, 521
på blændværk, 90
væv, 259
øvelse om, 251-252
åbenbarer arbejdet, 795
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åndeligt, gruppe, 64
Lytte, 320
Lægevidenskab, den nye, samlingspunkter, 92
Lærer – Lærere –
alle sande, opgave, 204
maskerede tankeformer af, 32
relation til elev, 120, 334
stemme, lydhørhed over for, 67
udrustning, 64, 204-205
verdens-, 58
Se også: Sannyasin
Løfte –
om tjeneste, 620
tavshedens, 241
M
Magiker, astral, fremgangsmåde,
701
Magisk – Magiske –
arbejde, 157, 701
læresætninger, 511
Magnet, okkulte sætninger, 142-143
Magnetisk –
center for kraft og kærlighed, 808
evne, 299, 818
forbindelse, 288, 818
indflydelse, etablering af, 797
kanal, problem, 219
kraft, 308, 316, 350, 358
mental eller astral, 219
Magnetisme –
brugt inden for helbredelse, 47
i gruppetjeneste, 278, 598
manglende, 143, 529, 729
må øges, 135
natur, 688
åndeliggjort personligheds, 147
Magt –
personlighedens, frembringes ved
integration, 696
tankeformer om, tapper og dræner, 272
tankeformers, 664
Magtord –
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anvendelse, 701
intonere, 340, 341, 343, 738-739
Se også: OM
Mahachohan, i triangel, 829
Manifestation –
princip, 190
substans, 88
Mantra, 254-255
Manuen –
departement, kommunikation, 57
i triangel, 829
Masser –
arbejde med, 215
ubevidste, stimulering af, 86-87
Se også: Menneske; Menneskehed
Materialisering af vision, 322
Materialismens kræfter, 778, 847
Mave, energi reflekteres, 136
Maya, 114, 515, 535, 700
Meddisciple, stå sammen med, 101
Meditation –
afgørende for åndeligt samspil,
77-80
anvendelse af –
fadervor, 667
hjertecenter, 281, 456, 685-687
hovedcenter, 279
sindet, 57
viljen, 184-185, 231
anvendelsesmuligheder, 398-399
arbejde –
i tidlige stadier, 111
på niveauer, hvor skabende
arbejde udføres, 66
bekræftelser, 723
definition, 458
den nye tidsalders, 111-113
energi, 111, 243-244, 359
esoterisk bidrag, 656
et liv i, udtrykke, 70
formidlende eller afbalancerende
aktivitet, 324
formål, 389
fremmer planen, 111
følelse og viden i, 108-109
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første trin må mestres, 111
grundlag for tjeneste, 222, 223
gruppe-, 30, 31, 66, 79, 108, 733
holdning, bevare hele dagen, 70,
184
i hovedet, 163
kontakt med mesteren under,
743, 785
kontemplation i, 347
korrekt, virkninger, 79
kræves af ashramens medlemmer, 29
kærlighed i, 129, 279, 281-282
lys i, 259, 263
med henblik på æterisk vitalisering, 163
mellemstadier, anvende, værdi,
221
Meditation – fortsat
metoder og fremgangsmåder,
nye, 111-113
morgen-, 184-185, 187
notere resultater, 131
nødvendig for udførelse af telepatisk arbejde, 84
og forestilligsevne, 209, 243,
259, 359, 387, 489, 604
om at vie sig, 578-579
OM, intonere. Se: OM
over –
afkald, 640
den nye verdenstjenergruppe,
552, 637
det indre lys' vej, 604-606
frihed, 533
glæde, 203, 224, 468-469,
483, 514, 624, 639
helbredelse, 388, 389-390,
392
kraft, 484
kærlighedens mening, 810
lotuser, 109, 198, 399-400
penge, 308
planen, 185, 198, 552, 723
selvforglemmelse, 279
sjælens kærlighed, 203, 221

skelneevne, 668
tale, 224
vejen, 341, 342, 589
åndelig ubundethed, 295
regelmæssig og daglig, 31
resultater af, 71
samordning under, 221, 330,
738-739
sindet i, anvendelse, 57
som en sjæl, 330-331
succes, bevise, 110
sædtanke – sædtanker –
for iagttageren, 492
hjælp til at lukke solar plexus,
244
hjælper til at udvide mentallegeme, 552-553
over –
broderskab, 528, 590, 593
den nye tidsalder, 552
forpligtelse, dharma og
skæbne, 668
Guds ild, 718
helbredelse, 388, 390
hensigt, 378
kærlighed, 129, 224, 259,
281-282, 457, 484
lys, 570, 589, 593, 604-606
planen, 185, 198, 552, 723
renselse, 628-629
ro, 718
sindet, emotionel natur og
fysisk legeme, 511
sjælen, 203
stilhed, 468
styrke, 244, 484
tjeneste, 305-304, 633
ubundethed, 570
verdenssyntese, 552
seks symbolske sentenser, 263
til formål at åbenbare videnskab
om tjeneste, 599-600
tilbagetrækning i, virkninger,
108
udførelse, disciplin, 453
vej, 704
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visualisering i, 300, 733
Se også: Åndedrætsøvelser
Mellemgulv –
betydning, 130, 837
centre over, arbejde gennem, 67
Se også: Solar plexus
Mellemled, mellem mestre og
disciple, 36
Mening, offentlig, oplyse, 51, 52
Menneske – Mennesker –
bestræbelsen efter at forstå, som
sjæle, 453
Menneske – Mennesker – fortsat
forvandling, 617
gennemsnits-, bevidsthed, 770771
kontakt med monaden, 791
på gaden, tænkning, 107
påskønnelse af, nødvendig, 424
trefoldige lavere, bro bygges til
åndelig triade, 91
typer, plan, hvor arbejdet
udføres, 696
udviklet, bevidsthed, 771
umodent, beskrivelse, 770
verdens, vision af planen, 419
åndeligt, tre egenskaber, 47
Se også: Masser; Menneskehed
Menneskehed – Menneskeheden –
behov, opfylde, 822
flertallet af, stråle, 15, 234-235
forbindelse med Hierarkiet, 822
formidler af åbenbaring, 58
fremskreden, under påvirkning af
mestrene, 90
hjerte, 266
integration, 92, 847
nød, respons på, 124
problemer, 90, 500-503
relationer med Hierarkiet, 805
skæbne, ledes af de store, 571
temaet om, betydning for
disciplen, 105
udstrømmende faktor, 833
udvikling, fremskynde, 123
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verdensaspiranten, 848
æterisk legeme, 96, 102
»Menneskesønnerne er ét,« 867
Menneskets modtageapparat ændres,
387
Mental – Mentale –
begreber, virkning af kærlighed,
697
energi, 111, 113, 770, 771
enhed, respons på energi, 840
fokus, årsag, 148-149
fokusering vil beskytte, 174
holdninger, forvandle, 696-697
kontrol over brødre må undgås, 317
liv, discipels, 332-333
natur –
bliver en formidler af oplysning, 560
overføring af energi til, 56
niveau, grupperelationer på, 39,
106
opfattelse, korrekt, 69
plan –
arbejde på, 777
bygge på, 200
samarbejde med gruppebrødre,
86
polarisering –
egenskab, 63, 70
kvalitet, 66
udtryk og resultater af, 70
princip, bevare og anvende, 696
skarpsindighed, manglende, 103
tilpasning, to typer, 238
Mentallegeme –
anvendes under kriser, 114
integration, ringe, virkninger,
560
nedbrydning, 696
sjælens kontrol over, 291
stivhed, 664
stråle. Se: Stråle, mentallegeme
udvidelse, 467, 553
Mester – Mestre –
accept af discipel, en forvrængning af sandheden, 104-105
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aktiviteter i den nye verdensorden, 750-751
ansvarlig for discipel, 23
anvendelse af spørgsmål, 807-808
arbejde, 36-37, 43, 112, 113,
753-754, 777, 784, 812
Mester – Mestre – fortsat
ashram, 767
aura, 825, 830-832, 838
begrænsninger for, 768, 769
beskyttes af disciple, 826
bevidsthed, 83-84, 753
blive en, 832
definition, 865-866
disciple trænger sig ikke på med
små anliggender, 463, 544
disciples bidrag til arbejde, 753754, 760-761, 762, 763, 783
D.K. Se: Tibetaneren, mesteren
energi, 772, 804, 838
erkendelse af, 798, 857
evne – evner –
respons i fysisk materie, 42-43
til at træde ind i Shamballas
rådskammer, 831
forbindelse med –
daglig, 123
verdensdisciple, 36-37
frigøres –
for ashramisk arbejde, 832
til højere arbejde, 832
giver forslag, ikke andet, 758
gruppe. Se: Gruppe, mesterens
har tre mellemled, 833
Hierarki, kanal for, 606
Hilarion aflaster mesteren Jesus, 688
hjerte, discipel nær, 836, 843
hjælper hinanden, 688
indflydelse på disciplen, 831-832
indflydelsessfære, 835
indtryk fra, 55, 76
inspiration fra, 35
instruerer disciple, 113
intervention, 638-639
»isoleret enhed,« 790
Jesus. Se: Jesus, mesteren

kald, respons på, 769
K.H. Se: K.H. (Koot Hoomi)
,
mesteren
kommunikation med disciple, 39,
213, 743-744, 785, 820, 833
kontakt med, 32, 249, 775, 779,
814
kvalitet, sensitivitet over for, 776
kærlighed –
natur, udtryk for, 831
omgiver disciple, 111
til discipel, 120
yderpost for, 465
lider under dem i hans egen husholdning, 836
linje –
for tilnærmelse til discipel,
830, 831
til Shamballas hjertecenter, 843
loge –
det indre broderskab, 42
grundtone og rytme, 42
Se også: Broderskab; Loge,
den store hvide
lydighed over for, 23, 864-865
magnetisk tiltrækning, 775
maskerede entiteter giver sig ud
for at være, 32
medarbejdere, tre grader af, 36
modtager beretninger om disciplens udvikling, 796
Morya. Se: Morya, mesteren
målrettet tankes kraft, 114
okkult fremstød, 50
opgaver, 90, 754, 761, 764, 775,
780, 783, 802, 807, 811, 812,
821
opmærksom på discipel, 753,
824-825, 826
opmærksomhed –
påkalde, 785, 820, 824
tiltrække, 786-787, 788, 815, 826
opsøges af den menneskelige
familie, 89
overlader disciplen til egne
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ressourcer, 654
Mester – Mestre – fortsat
overvågning af discipel, 195
planer, 50, 73-74, 822, 834
problemer, 781
præsiderer, når disciplen er i
krise, 114
påvirkning af disciple reguleres
af okkult lov, 768
relation til discipel, 783
samarbejde med, 65, 73, 99, 101,
719
samspil med, 783
se i medmennesker, 247
»ses« af hengivne, 43
sind, 81
skoling af disciple, 116, 782,
783, 837
smerte, åndelig, 124
speciel indsats, 36
stråle –
påvirker ashram, 830
sensitivitet over for, 776
syn på astralplan, 792
tager disciplens hånd, 114
tankeform af, 32, 743, 785, 806
tankeliv, 755
telepati, 42-43, 83-84, 108, 834835
tibetansk. Se: Tibetaneren, mesteren
tilnærmelse til, 704, 753, 807808
tiltrækning af medlemmer til
ashram, 767, 769
triangel af, 804
trænger sig ikke på i faser med
indre erfaring, 334
tråd fra, anvendelse, 817, 823
udkast foran, 410
udstråling, 213, 815, 753, 828,
831
urigtigt fremstillet, 854, 864
valg af medarbejdere, 755, 756
vibration, 140, 258, 808, 825, 828
viden om discipel, 783
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vision, klar og tydelig, 803
vækker discipel, 112-113
Se også: Hierarkiet
Milarepa, fra Tibet, vej, 63
Milt –
center, placering, 507
æterisk vitalisering, 163, 559
Mindreværd –
følelse af, ophæve, 162
kompleks, 117, 161, 582
kompleks, racemæssigt, 371,
401, 415
Mislykkede bestræbelser, findes
ikke, 302
Mistænksomhed –
blændværk, 567-568
tanker, 572
Mod, behov for, 110, 139
Modsætningernes par –
første sammenstød mellem, 771
gå frem midt mellem, 498, 732
i meditation, 293
kamp mellem, 837-838
opløsning af, 291
pauser mellem, 93
skelne mellem, 795
træk imellem, ved indvielse, 114
årsag til blændværk, 541
Modtagelighed, celler i fysisk legeme må udvikle, 298
Monade –
bygger bro til personlighed, 91
kontakt med, 791
liv, 843
samarbejde fremkaldes, 304
skænker lyksalighed, 209
stråle, 713
Monadisk –
energi, vogter af, 839
kontrol over det enkelte individ, 823
liv, hjertecenter for, 843
Morya, mesteren –
aflastning af, 688
aktivitet, 73, 804
citat, 818-819
fokus for det åndelige Hierarki,
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259
leder af esoteriske organisationer, 686
overhoved for esoteriske skoler,
258
stråle, 685
vibration, indflydelse, 140, 258
Motiv – Motiver –
afklare, 661, 665, 666
analyse af, leder til den rette
handlemåde, 328
det rette, 274, 308, 316, 322,
331
forvandle, 85
Muligheder, tilbudt af sjælen, 564
Mur –
adskillende, barrière for relationer, 181
beskyttende, 354
værnende, omkring gruppe, 123
Musik, mål, 706
Mysterier –
genindførelse, 30, 52, 756, 767
gudsrigets, 51
Mysterieskoler, grundlæggelse, 35
Mysticisme, ren, stadiet for, 788
Mystiker –
den sande, kendetegn, 323
i splid med sig selv, 322
indre liv, stråle, 697
skelnes fra okkultist, 183
står i vejen for ny udvikling, 107
udvikling, 614
vej, 63
Mystisk tilnærmelse, 109
Mørke, spredes, af disciple, 294
Målretning, nøgle til teknik eller
metode vedr. tankereservoir, 767
Målrettethed –
anvendelse og nyorientering, 632
grundlag for, 292
stråle, 246
vertikal, 736
Se også: Ensidighed
Måne, fuld-. Se: Fuldmåne

N
Nadier, æteriske, redskaber i pranayamaproces, 396
Nationer –
barrierer mellem, nedbryde, 795
forhold mellem, 57
sjæl, fremtidige præstationer, 38
Naturrige – Naturriger –
bygge bro mellem, 91
femte, bryder frem, 21
fjerde, bygger bro, 91
åndelig udvikling i, 38,
Nederlag, i livsudtryk, 110
Se også: Svigt
Neofyt –
uøvet, farer for, 835
åndeligt liv, regler, 31-35
Nervesystem, relation til æterisk
legeme, 272
Nervøsitet, årsager til, 270, 460
Netværk af –
æteriske nadier, 396
åndelig energi, verdensomspændende, 41, 96
Nirvana, åben dør til, 844
Nutid, fortid og fremtid, 237, 238,
240, 623
Nyorientering, ord for disciple, 744
Nytteløshed –
blændværk, 467, 489
må undgås, 638
Nærværelsen –
forklaring på, 432-433
kontakt med, registrere, 32
sammensmeltning med, 432
Nærværelsen – fortsat
spørgsmål om, 431
stå fast i, 255
teknik, 363
udøvelse af, 431-434, 505
vej, 704
Nærværelsens engel –
aktivere, 114
kamp mod tærskelens vogter,
837-838
kontakt med, registrere, 32
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liv og lys fra, anvendelse, 605
mening med begrebet, 432-433
møde, 653
stå ansigt til ansigt med, 605
åbenbarer, 472, 473-474
Nøgle, findes og drejes om, mantra,
351
Nøgleord, anvendelse, 498, 664
Nøjagtighed, behov for, 365-367
O
Offer –
grundtone for sjælens handling,
625
i–
gruppearbejde, 327
tjeneste, 106, 193, 194
kronblade, egoisk lotus', 831,
838, 839
loven om, 294
åbenbarer selvets herlighed, 570
Okkult – Okkulte –
arbejde, 128
kontemplative, 29-30
søgen, 788
tilnærmelse, forbindelse med
mystisk tilnærmelse, 109
vej, 64
vished, 714
Okkultisme, stråle, 686
Okkultist –
hindrer ny udvikling, 107
mål, 835
praktisk, arbejde som, 108
skelne fra mystiker, 183
stråle, 614
udvikling, 614
OM –
det hellige ord, 262
forslag til anvendelse, 599, 633,
722
i personlig meditation, 240
intonere, 83
intoneres –
af –
personligheden, 667, 735
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sjælen, 209, 262, 449, 665,
722, 735
ved fremkaldelse af vilje,
405-406
åndelig øvelse, 209
Se også: Ord
Omgivelser –
lære af, 78
rette betingelser i, fremkalde,
208
Omgivelsernes betingelser, blændværk om, 46
Omstilling og tilpasning, indre,
frembringe, 139
Onde –
det –
natur, 37, 274
overvindelse af, 37-38
resultat af ambition, 38
kræfter, konflikt med Hierarkiet,
37
Ondskab, verdens, 737
Opbyggende –
energi fra anden stråle personlighed, 198
grupper, arbejde, 170
Opdage –
eller erkende, cyklus, 282
sig selv, nødvendigt, 721-722
Opfattelse –
intuitiv, 171, 368, 428, 611, 821
mental, korrekt, 69
Se også: Perception
Opfindsomhed, mangel på, 672
Opladning, af sjæl, 386-387
Oplysning –
af –
det konkrete sind, 251
hjernen, 69, 503
kommende verdensorden, 503
bringe, til menneskeheden, 55-56
dagligt tilbageblik over, 225
formidling af, 58, 560
fra nærværelsens engel, 653
fælles, ved indvielse, 97
gennem ideer, 622
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intensivering af, 731
let modtagelse pga. femte stråle,
614
mental, i ashram, 769
opnå, med henblik på telepatisk
arbejde, 85-86
personlig, en følgevirkning, 101
redskab for, 597
registrere, 32
sjæls-, evne til at reagere på, 224
stråle, 355, 375
verdens, 75-76
åndelig, ved Wesakfest, 694
Se også: Illumination
Oplyst vej. Se: Vej, den, oplyste
Opløftelse, af de små, 746
Opmærksomhed, skolet indre, 189
Oprigtighed, vigtig, 29
Optagethed af –
kendte former, årsag, 519
mindre væsentligt, undgå, 808
Ord –
det hellige. Se: OM
klarhed, betydning, 714
sjælens, forstå, 624
Organiserende evne, stråle, 194
Orientering –
indre, 637
korrekt, 808, 836
stabilisere, 492
styret, personligheds vilje, 417
Oversjæl, lys fra, 507
P
Pande, symboler, 170, 302, 520
Patient, tilstand må iagttages, 91
Paulus, apostlen, 64, 696, 810
Pave, relation til Gud, begreb, 821
Penge –
konkretisering af, 59
redskab for den gode vilje, 192
spørgsmålet om, 306-308
til arbejdet med den gode vilje,
fremskaffe, 192
tiltrækning, faktorer, 308
Perception, åndelig, sand, 295

Se også: Opfattelse
Personlighed – Personligheder –
aktivitet –
den rette, i åndeligt liv, 122
i telepatisk impression, 84
anden stråle. Se: Stråle, anden,
personlighed
andet aspekt, 113
anliggender, bevidsthed om, 759,
765, 776
aspekter –
af egoiske grupper, 698
to lavere, positiv negativitet,
85
barrierer, nedbryde, 775
bindinger, død for, 350
bygger bro til monaden, 91
bøn til sjælen, 83
drager fordel af afspænding, 249
egenskaber, undgå at belive, 31
ensomhed, krav fra sjæl, 314
femte stråle. Se: Stråle, femte,
personlighed
Personlighed – Personligheder – fortsat
fjerde stråle. Se: Stråle, fjerde,
personlighed
fokusering, 163, 290, 448, 820,
849
forbindes med sjæl, 604
forpligter sig til tjeneste, 215,
784
forvandling, 416
frit samspil med sjæl, 144
frygter at underlægge sig autoritet i tjeneste, 325
første stråle. Se: Stråle, første,
personlighed
grundtone, kilde til energi, 239
gruppens, forenet viet kontakt,
106
helbredelse af, 56
hengivenhed, må dæmpes, 276
holdning, krav til, 118
ild, natur, 793
indifferens over for, disciples,
86, 783
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indordne under –
gruppelivet, 74
planens krav, 754
indstrømning af kærlighed-visdom, 335
integration af, 55, 102, 220, 221,
265, 320, 696
integreret, 37, 77, 116, 243, 321,
604, 760, 771
interesse for, mindre, 619-620
intuitiv, 238
kamp med sjæl, 837-838
kanal eller vej til åndelig triade, 91
konflikt med –
sjæl, 114
tid og rum, 114
kontakter, tilbagetrækning fra,
trang, 414
kontaktpunkt med sjælen, 449
kontrol over, undervisning, 51
koordinerede, prøver, 508
koordinering, 123, 202, 203-204,
686
lades op af sjælen, 386-387
liv –
nedbryde, befriende faktor,
123
sjæl indifferent over for, 837
virkning af samordning, 330
lydighed over for sjælen, 758
magnetisme –
forøge, 340
to typer, 729
medium for sjælens udtryk, 81
møde med højere selv, 848
mål, 224
navlestreng til børn, 580
negativitet, afbalanceret og positiv, 85
niveauer, kontakt med gruppemedlemmer, 106
ofre, for at afhjælpe verdens
nød, 719
opmærksomhed, påkaldes af
sjæl, 372
overbetoning af, 842
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overlades til egne sjæles omsorg,
560
polarisering, 370-371
problemer –
forsvinden, 179
holder discipel fast i fængsel,
692
påvirkes af nærværelsens engel,
653
reaktioner –
blokerer for sjæl, 273
opgivelse af, 81
over for mesteren, 812
på –
mesteren, 100-101
sjælen, 197
redskab for sjælsudstråling, 826
Personlighed – Personligheder – fortsat
relation til sjæl, virkning, 270
relationer, 58, 290, 506
sammensmeltning –
med sjæl, 209, 294
og fusion af, 291
samordning, med sjæl, 46, 149,
198, 304, 305-306
sjælens greb om, 302
smeltet sammen til en enhed, 41
»splittet,« discipels, 819
stræben, 688
stråle, 249, 296, 475, 519
stærk, nødvendig, 361
sublimering af, 285
syvende stråle, 205-206, 207,
384, 390, 391, 701
tabes af syne i »den Enes herlighed«, 256
Tibetaneren beskæftiger sig ikke
med, 26
tilintetgørelse, forvrængning af
sandhed, 829
tjeneste, 722, 724
tre dele af, forbundet med højere
natur, 508
tredje stråle, 257, 265, 412
træk, præger kanal, 835
ubundethed, 184
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ude af stand til at løse problem,
726
udmattelse, 615
udstråling, virkningsløs, 720
udvekslingssted for, 638
underlægges sjælens vilje, 268
underordnes sjælen, 149-150
vehikler, kilder til energi, 239
viet til tjeneste, nødvendige, 124
vilje, integrerende faktor, 417
vurdere og bedømme rigtigt,
380-381
ødelæggende for tjeneste, 538
åndeliggjort, magnetisme, 147
Pilgrim, på vejen, udrustning, 645
Pinealkirtel –
aktivitet, 733
i magnetisk felt, 111-112, 733
Plan –
astral- –
arbejde –
på Atlantis tid, 90
sjette stråle, 140
beskrivelse, 55-56
blændværk, 44-45, 55-56,
103, 255, 271, 273, 447,
500, 565
bringe mesterens planer igennem til, 834
brobygning til mentalplan, 113
eksisterer ikke for mestrene,
792
falske tankeformer, 33
højeste niveau, energi, 89
illusion, 32, 56, 222
kendetegn, 283
kommunikation med buddhisk
plan, 55-56
maskerede entiteter, 32, 33
natur, 447, 500, 792
oplyse, 56
personlighedens andet aspekt, 113
situation for discipel, 77
telepatisk modtagelse, forvrænget, 846
trænede iagttageres arbejde

på, 55-56
åben dør til, 295
Se også: Astral; Astrallegeme
bevidsthedens kontinuitet mellem, 607
buddhisk –
arbejde på, 791
intuitivt, forvrænget genspejling af, 366
kommunikation med astralplan, 55-56
Plan – fortsat
buddhisk – fortsat
udstråling fra, 831
fjerde –
dualitet og enhed på, 447
forbindelse, 91
fysisk –
arbejde på, 65
ashramisk kraft på, 834
astral indflydelse, stærk, 39
brændpunkter af specialiseret
kraft, 41
effektivitet på, 386
fuldbyrdelse, 322
gruppeaktivitet på, 40
intuitiv opfattelse på, 368
kanaler for kommunikation,
56
liv, oplysning af, 206
ressourcer, mestres, 90
sjælens energi aktiveres på, 91
sjæls udtryk hindres, 701
skabende arbejde på, 59
udladning for astrale tilstande,
500-502
udtryk for sjælen, 108
uselvisk handling på, 360
»åndelig forankring på,« 116
indre, tilrettelægning på, 191
mental –
aktivitet – aktiviteter –
discipels, 76, 77
indviets, 36-37
arbejde på, 26, 55, 90, 460,
488, 489
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bevidsthed flyttes til, 44-45
bro fra astralplan, 113
funktion ved telepati, 55, 8384
gruppe arbejder på, 26, 101
gruppedannelse på, 774-775
ild, 793
kræfter, 88-89
liv på, indre, må udvides, 70
polarisering på, 63
sjæls forbindelse på, 602, 603
skabende aktivitet på, 37
udstråling fra højere niveauer,
830
sjette, stråle og vehikel, 607
sjæls-. Se: Sjæl, plan
tre, bevidst på samtidig, 280-281
åndeligt, energi, bruge ved
healing, 56
Plan – Planen –
accepteres af discipel, 105
anerkende, 44
arbejde for, 752
arkitekter, opgave, 188
bevidsthed om, 186, 332, 735
definition, 752
eksistens, 419, 689
erkendelse af, 44, 184, 845
for –
mennesket, tre mål, 457
nationer, mål, 38-39
fordybelse i, 544
forståelse af, 114, 184, 280, 502,
770
fortolkning, uvidendes, 44
fuldkommengørelse, 54
hengivenhed over for, 312
hierarkisk, nærme sig, 108
idé om, forvrænget, 846
identifikation med, 723
ikke åbenbarede aspekter af,
kontakt med, 74
kvalitet, 185
legemliggørelse, 36
lydighed over for, 757
materialisering, 689

918

meditation på, 185, 198, 552,
723
og offervilje, 193
omrids af, præge sind med, 85
optaget af, 183, 821
Plan – Planen – fortsat
orientering mod, 189
præsentation af, 186
refleksion over, 173
respons på, 724, 754, 777
samarbejde med –
disciples, 22, 36, 85, 111,
170, 179, 280, 804-805
indviedes, 804
mestres, 42, 54, 754, 804, 831
Tibetanerens, 54
syntetisk billede af, 76
teorier om, afstå fra, 107
tjener af, første stråle discipel,
195
tjeneste for, 198, 344, 559, 637,
652, 753
tro på, 379
viden om, 44, 48, 74, 75, 85, 95
vie sig til tjeneste for, 346
vigtighed, vision, 200
vilje, 185
virkeliggørelse af, 185
vision af, 519, 744
ændringer, 779
åbenbares af sjæl, 835
åbenbaring, 689
Pligt, blændværk om, 45
Polarisering –
emotionel, 242
gruppens, 64
i meditation, 259
mental –
nødvendig, 63, 70, 619
opnåelse af, 628
resultater af, 70, 619-620,
621, 633
stråleindflydelse, 632
stærk, 133
udtryk, 70
mod Hierarkiet, 245-246
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racens, 64
sjæls-, sjette stråle, 246
Politiske organisatorer, arbejde, 57
Prana –
definition, 90
gylden, anvendelse, 505-506,
559
æterisk, bruges ikke af gruppe til
healing, 231
Pranayama, kraft, kilde til, 396
Principper, skelne mellem, 333
Problemer, håndtere, 168, 215, 614,
807-808
Profeti, Det nye testamentes, 848
Se også: Forudsigelser
Proportioner, sans for –
forkerte, årsag til, 283
i discipelskab, 818, 824
Præsteskab og pave, privilegier og
fortrin, 821
Prøve, om egnethed til accepteret
discipelskab, 561
Prøvelser, uventede, 681
Prøvestadiets vej, 497, 782, 806,
830, 833, 842
Psykisk – Psykiske –
begavelse eller evne, må kendetegne gruppearbejde, 63, 66,
69
evner, 69
fænomener, 133, 699
»gavebølger,« modtagelighed
over for, 102-103
hæmmet, 131, 816
mennesker –
påvirkes af Hierarkiet, 87
respons på Hierarkiets kald,
846
oplevelser, registrere, 32-33
sensitivitet, lavere og højere, 816
udfoldelse, 132
udvikling, 134, 309, 320
Psykisme –
forvirring om, 491
lavere –
Psykisme – fortsat

lavere – fortsat
korrekt håndtering, 806-807
undgå, 33
uønsket, 815
Psykoanalyse, mål, 706
Psykolog – Psykologer –
arbejde, i fremtiden, 58-59
nye, indre gruppe, 709
ringe, årsag, 672
skoling, 693
store, er verdensfrelsere, 174
uddannelse, 703
Psykologi –
akademisk, moderne, 709-710
anvendes ved helbredelse, 384,
707
den nye, 51, 58, 92, 710
esoterisk, 332, 608, 709
healing, 703
intuitionens, studere, 659
kærlighed i, 703
ortodoks, 197
stråle-, 709
studere, anbefales, 245, 709
Psykometriens kunst, oplæres i, 132
Psykometriske arbejdere, 59
Påbud, fire dynamiske, 309-310,
311
R
R., mesteren, aktivitet, 804
Radio –
respons i fysisk materie på
evner, 42-43
symbolik, 84
Radioaktivitet, disciples, ved helbredelse, 47
Rakoczi, mesteren, aktivitet, 804
Realitet – Realiteter –
en essentiel, manifestation, 605
fysisk plans, ubundethed fra, 360
se, 428
Refleksion, betydning, 636
Regeringsområdet, den femte
gruppes arbejdsområde, 57
Regler, fire, 524-525
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Reinkarnation, problemet om,
indledende arbejde, 58
Relationer, rette, etablere, 805
Religion –
relation til videnskab, 58
verdens-, ny, 57-58, 92, 821
Religiøse, stråle, 15
Renhed –
fundamental nødvendighed, 34
i livet, mål, 835-836
tankelivets, 755
sjælens, 203
Renselse –
af eksoterisk livsudtryk, 789
meditation på, 533, 628-629
opnåelse af, 524-525, 527, 528,
530, 533
selvets, før discipelskab, 754
Rensende ild, resultater af, 256
Reservoir, af levende kraft, helbredende energi, 56-57
Respons –
flydende, i tjeneste, 349
hurtig, på virkeligt behov, 69
ord for disciple, 744
på Hierarkiets kald, 845-846
Ritual –
anvendes i arbejdet for Hierarkiet, 198
mål, 706
Ro –
anden stråle gruppes, 641
definition, 471
fredfyldt, meditation på, 718, 727
indre –
evnen til, 716
meditation på, 224
nødvendig i tjeneste, 606
opnå, 469, 591, 636, 637
Ro – fortsat
krav om, 639, 640-641
og –
fred, meditation på, 639
kærlighed, midler til frigørelse, 562
okkult betydning, 378-379

920

over for personlighed, 361
Se også: Fred; Stilhed; Tavshed
Rose –
hengivenhedens, 685
sjælens, 685
Rum –
betinges i, af sjælen, 294
og tid, sjælens krav, konflikt
med, 114
Rygsøjlens basis, center, 61, 832
Rytme – Rytmer –
af –
blændværk, 520
livet i tjeneste, 687
atlantisk hymnes, 749
betydning ved frembringelse af
velklang og harmoni, 237
cyklisk, skabende processers,
190
den nye –
tidsalders nyere og højere,
349, 471, 639
verdenstjenergruppes, 190
devaers, 747
dynamisk daglig, 319
emotionel, 454
for ceremoniel orden og organisation, 327
frembringe, stråle, 712
fysisk legemes, 405, 454
gamle, 285, 531, 563, 577
gennem meditation, 385, 453
gruppe-, 27, 41, 80, 282-283,
385, 711
hjertecentrets, fremkalde, 332
i–
forbindelse med tid, 237
tjeneste, 198, 247, 616, 636
indre legemers, 303
legemers, som letter helbredende
kraft, 231
livets, 286, 304, 316
livs- –
forståelse og fornuftig håndtering, 290
sætte tempo op, 431
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mentalplanets, 438
mestrenes loges, 42
nye, etablere, 123, 439, 610
nødvendig for telepatisk relation,
798
ordnet, energibevægelses, 280
rolig, opnå, 128
sjælens, 616, 655
åndeligt hjerteslag, 201
Rytmisk –
kontakt med sjæl, 386
magt, gamle tankevaners, 561
organisation, 689
Rød, begærets farve, 744, 745, 746
Røst –
Guds, 749-750
stilhedens, høre, 33
S
Samadhi –
definition, 24
forberedende skridt, 221
Samarbejde –
i tjeneste, 36-37, 93, 217, 606,
689, 754, 755, 811
med –
monade, fremkalde, 304
tibetansk mester, 65, 73, 99,
101, 719
»Samfund af organiserede og illuminerede sind,« 865
Sammensmeltning –
af –
auraer i ashram, bevidst, 779
energier, 774-775
Hierarkiet og menneskeheden,
791
hjerte-sind-hjerne, 79
sjæl og personlighed, 758,
791
sjæle, 753
stråler, 249
gruppens, 775
Se også: Fusion

Samordning –
af –
hjerne –
med sjæl, 197, 198, 208
sind og sjæl, 55, 292, 380,
399, 416, 507
personlighed med sjæl, 32, 47,
203-204, 295, 334-335
vehikler med sjæl, 252
arbejd på at udvikle, 200
effektivitet, garanti for, 590
faktor ved modtagelse af meddelelser, 89
frigør sjælens kærlighed, 330
»holde sindet vedvarende i lyset,« vil medføre forøget, 334
i meditation, 221, 330, 738-739
indre, symbol på, 222
koncentreret, 627
krav for telepati, 55
resultat af, 81, 192, 251, 608
til hjælp for oplysning, 669
udvikling af –
behov for, 149
virkninger, 79-80
Se også: Koordination
Sanat Kumara, ashram, 833
Sandhed – Sandheder –
autoritet, bøgerne har, 862
begge aspekter, registrere, 310
betydning, 273, 345
erfaringens, trænger ind i bevidsthed, 29
for den enkelte discipel, 113
forvisse sig om, 113
forvrængninger af, 848
gave, 616
genspejles af sind, 171
indtryk og erkendelse, 827
intuitiv erkendelse af, 41
intuitivt opfattet, 171
kristen udlægning af, 615
lys, vej, 749
mental –
forståelse af, 619
hurtig opfattelse af, 156
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modtage og udtrykke, 171
mål for ashramers arbejde, 779780
nye, registrere, 107
nyere, bryder frem, 107
og klart syn, værdi, 345
praktisere, 365
tale, 310
tilnærmelser til, nyere og højere,
780
udtrykke, 365
Sandt eller falsk, forvisse sig om,
113
Sankaracharya, vej, 64
Sannyasin –
arbejde, 331-332
definition, 161, 163, 234, 352
formaning til, 329, 505, 575
krav til, 331-332, 433, 436
lykkelig som en, 516
opgave, 287, 352
Selv –
befri, fra personlighedskrav, 77
det manifesterende, 605
højere, aktivitet fremkaldes, 144
identifikation med, 732
indespærret, frigørelse af, 570
Selv – fortsat
lille, betoning, basis, 370-371
møder selv, 295, 848
Selvanalyse –
anbefales, 222
sandheder om, 67-68
Selvbevidsthed, frigørelse fra, 398
Selvcentrerethed, skader tjeneste for
planen, 846
Selvforbedring, disciples, 275
Selvforglemmelse –
i personlighedslivet, 121
meditation på, 279
nødvendig, 119, 124, 361, 720721, 733, 754, 761-762
opnå, 285, 552, 722-725, 728
pålægge sig, 622, 751, 764, 821
sand, fuldbyrdelse gennem, 146
skønhed i, frigøre, 623
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vej, 147
Se også: Uselviskhed
Selvhævdelse, disciples, 530, 752-753
Selvinteresse, 372, 849
Selviskhed –
accepterede disciples, 845
i–
kommunikation med mesteren, 818, 820
åndeligt formål, 788
æra af, bringe til afslutning, 170
Selvkloghed, 286
Selvmedlidenhed, årsag til blændværk, 566
Selvoptagethed –
hindring for verdenstjeneste, 844
neofyts, 810
Selvovergivelse –
fuldstændig, nødvendig, 678
i meditation, 640
Selvrespekt, åndelig, 621
Selvsikkerhed, blændværk, 45
Selvtilfredshed, må udryddes, 99,
101
Selvtillid, guddommelig, opnå, 179
Selvudslettelse, resultat af, 821
Selvundervurdering, 845
Sensitivitet –
anden stråle typens, 306
bidrag til arbejdet, 709
definition, 66-67
den nye verdenstjenergruppes,
184
emotionel, 145
for stor, 844
forøget, skelnen mellem vibrationer, 258
gruppers, eksperiment, 39
hjernens, over for højere indtryk,
628
indre, skoling i, 145, 343
krav, ved udvælgelse til skoling,
63, 66-67, 76, 77-78
legemers, 348
menneskelig races, 87
okkult, øge, 528
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over-, 619
over for –
andres psyke, 156, 172-173, 174
ashramens vibration, 808, 809
helheden, 196
højere »gavebølger,« 108
indre impression, må udvikles,
184
intuitionen, 777
lærerens stemme, 135
menneskehedens tanker, 43
mesteren, 607, 776, 809, 834
psykologiske problemer, 686
sjælens impulser, 295, 454
subjektiv vejledning, 39
Tibetaneren, 139, 635, 681
verdens lidelser, 811
overdreven, 622
psykisk, 815-816
spørgsmål, 71
subjektiv, fremskridt, 129
Sensitivitet – fortsat
telepatisk, 43, 83-84, 690, 798
udvikling af, 172, 694, 800
ved vækkelse af hjertecenter,
145
vækst i, 132, 207, 782, 783
åndelig, 67, 71, 503, 697, 784
årsag til, 552
Separatisme –
det store kætteri, 93
eliminere, 452
ophøre med, 808
stråle, 646-647
udelukke, 756
vil nedbrydes af avatar, 795
vranglære, 156
Se også: Adskilthed
Shamballa –
aspekt, livet selv, 830
energi –
giver sig udtryk i frimureri, 197
indstrømning, 766, 809
Herre for, 488
hjertecenter, 843
integration i, 755-756, 842

interesseområde, 791
kilde til mestres energi, 804
kraft, for meget ind i subtil
struktur, 198
opgave, 792-793
orientering mod, 246
påvirkning, forberede sig på,
755, 782
relation til Hierarkiet, 805, 823,
832-833
råd, 42, 831
spændingspunkt, 819
vilje, 764
Sind –
abstrakt, discipels, 807, 830
afbalanceret holdning, 536
analytisk, anvendelse, 334
anvendelse i meditation, 57
benyttes af intuition, 315
bevægelighed, nødvendig, 752,
754
blændværk om, virkninger, 46
disciples, 80, 84, 89, 107, 380,
642, 830
eller tænkeevne, forenes med
intuition, 316
fokusere hen imod virkeligheden,
334
fokuseret vedvarende i lyset, 825
frigjorte, hovedkrav, 334
funktioner, 44, 86, 315, 379-380,
770, 780
fusion med hjerne, 197
første stråle, kraft, 181
genspejling af sandheden, 171
guddommeligt, 44
Guds, 42, 830, 849
holde vedvarende i lyset, 260,
283, 334, 443
højere, 57, 91
ild, forstå, 802
indviet bevidstheds, 117
indvirkning på, telepatisk, 84
kommunikation med andre sind,
55
konkret, 315, 780, 830
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kontrollere, 654
koordination med –
astrallegeme, 220
hjerne, 221
kraft, overføre til området for
emotion, 150
lavere –
brobygning, 91
forbindes med sjæl og højere
sind, 57
får kontrol over astrallegeme, 560
oplyst kontrol over, 380
Se også: Sind, konkret
lys, må strømme ind i lavere
natur, 70
Sind – fortsat
mesterens, 834
omstille til nye rytmer, 639
oplysning af, 26, 221, 250, 251,
605
oplyst, aktivitet, 715
oplyste, evner må udfoldes, 4249
prægning af, 342
påvirkning af, 63-64, 90
registrere sandhed eller begreb,
827-828
rense, 86
reorganiserer æterisk væv, 770
samordning med sjæl og hjerne,
55
sjælen virker gennem, 70
stabilt og fokuseret, nødvendigt,
34, 564
synteseskabende relation, 332333
tankeformskabelse, 87, 522
trække sig tilbage til, 379
tumleplads, 745
type, forudsætning for discipelskabets vej, 642
universelt, 42, 44
vehikel for sjælens liv, 770
vej, 64
vidtspændende, en forudsætning,
642

924

vision, 624-625
åbent, må bevares, 107
Sindsro –
meditation på, 244
okkult, 825
skelnes fra fred, 825
Sirius, energilinje til, 844
Sjette stråle. Se: Stråle, sjette
Sjæl – Sjæle –
adskilt fra legemet, liv, 590
anspore, til åndelig aktivitet, 560
arbejde, 489, 606
betydning, 28
binding –
mellem gruppens medlemmer,
97
til sjæle, 184
budskaber fra, registrere, 33
disciplens, 76, 102, 105, 113,
837
energi, 56, 91, 92, 150, 197,
415, 809
ét med sjæle i alle former, 731
evner, 324
fjerne sig fra andres indflydelse,
279
forbindelse med –
andre sjæle, 59
højere og lavere sind, 57
mesteren, 602
personlighed, 58
forening med den Ene, 256
forpligtelse, fuldbyrdelse, 629630
fortidens, fremkalde, 59
frigøres til forening med den
Ene, 256
frihed, 26, 316, 325, 326, 689
gruppe af, integration i, 619
helbreder, 506
hemmeligheder, vogte, 343
hensigt, 580
i meditation, 330, 513
iagttageren, 293, 606
integrerende handling, 320
intonerer ordet, 209, 449, 722, 735
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kender ikke til alder i menneskelig forstand, 844
kendsgerningen om, åbenbare og
bevise, 58
kilde til energi, 239
kontakt med, 580, 733
kontakte, søge at, 221, 560
kraft –
indstrømning af, åbne for, 460
Sjæl – Sjæle – fortsat
kraft – fortsat
overføring til personlighedsliv, 264
kvalitet, 273, 364, 624
kærlighed. Se: Kærlighed,
sjælens
lydighed over for, 758
lys, 43
magisk arbejde, 702
magnetisme. Se: Magnetisme
mekanisme, sensitivitet, 33
modtagelighed over for, udvikle,
102
må lære at blive »det drejende
hjul«, 544
mål, virkeliggøre, 293
natur, 37, 295, 540, 700, 723
nærværelse, 203
opgave, 193, 254, 677
opladning af personligheden,
metode, 386
optaget af liv på eget plan, 837
ord er forståelse, 624
orientering, 236, 247, 261, 777
overføring af ashramisk kraft,
834
personlighedens reaktioner på,
197
plan –
fokusering af energier fra, 247
kræfter fra, 242
vibration, 141
virkelighed på, 69
plan for personligheden, 421,
492
planetarisk, 37

polarisering, 246
polarisering, manglende, 701
potentiale bruges ikke, 720
problem, 726
påbud, 329
realisering, næste, 613
relation til legeme, 116
relationer, 41, 163, 237, 706,
779
renhed, 203
ressourcer, trække på, 304, 305
rige –
bryder frem, 21
fri cirkulation, 317
glædens kvalitet, 441
rose, må næres og lyse op, 685
rytme, 616, 655
samarbejde med planen, 689
sammensmeltning af, 753
samordning med, 295
sang, istemme, 624
sans for tid, 237
se tingene som en, 515
skole, 179, 603
stimulering af, 454, 491
stole på, 578
stråle, 31, 148-149, 249, 250,
290-291, 519
styrke, 123, 624, 736
stærke, 171-172, 173, 179, 688
stå fast som en, 163
synsvinkel, bringe ind i liv, 628
syv sædtanker om, 202-203
Tibetanerens arbejde med, 28
tilbyder muligheder, 564
tilknytning til meddisciple, 408
tillid til, 560
tjeneste, 108, 221, 244, 698
tjeneste –
for, 295
gennem, 672
tone, 207
trang til kontakt med anden
stråle vibration, 640
troskab over for, 287-288
udadvendthed, 212

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

925

udstråling lukkes ude af sjette
stråle, 361
Se også: Udstråling
Sjæl – Sjæle – fortsat
vej, blokering for, 273
verden af, 72, 288, 782
vibration, 207, 273, 327, 373
vibrations indflydelse, 258
vision, 280, 759, 778
vitalisering af, 167
vilje, 203, 268, 363, 434, 738
viljeaspekt, 85, 109, 166, 831
virkning på personligheder, 506
vække og stimulere, 105, 363
Sjælens lys, 855
Skabelse –
af –
ting, 59
verdener, 115
på mentalplan, 37
rytme, samarbejde med, 190
Skabende –
aktivitet, 360
arbejde, 66, 158, 360
arbejdere, 59, 155-156, 315, 317
evne, en sjælsevne, 324
forestillingsevne. Se: Forestillingsevne, skabende
proces, guddommen følger, 112
tænkning, 92
virke –
faktorer, 319-320
hemmelighed bag, 319-320
som følge af sjælskontakt, 599
udvikling af, 782
Skelne – Skelnen –
evne –
anvendelse, 672
den rette, 154
meditere på, 668
og syntese, lære at bruge, 835
opnå, 169
opøve, 172
skarp, påkrævet, 847
teste, 34
mellem –
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aspekter af helhed, 196
væsentligt og uvæsentligt, 592
nødvendig, 333-334, 430, 601
Skoler –
esoteriske –
aspiranter i, 634
grundlæggelse, 51, 52, 858
overhoved for, 258
vibrationens indflydelse, 258
mysterie-, grundlæggelse, 35
Skoling, indledende, mål, 621
Skorpionens erfaring, 538
Skrive, opfordring til at, 529
Skæbne –
blændværk om, 45
meditation over, 668
Skønhed –
behov for, 319-320, 685, 686
definition, 315
dyrke, 319-320, 527, 535-536
en fortolker af, hovedopgave, 323
følelsens, 322
i selvforglemmelse, 623
kærlighed til, virkninger, 323,
686
meditation over, 484
mystisk og okkult, sammenligning, 319-320
nye rytmer af, 123
ordnet, åbenbaring af, 320
sjælens evne til, 324
åbenbarer, 319
Slør, trækkes til side, 779
Smerte –
anvendelse, 748
definition, 747-748
discipelskabets, 77
forsvinder, 748
guddommelige sensitives, 172-173
menneskelig, fjern lyd af, respondere på, 146
ophæves, gennem ubundethed, 173
Se også: Lide – Lidelse
Sol –
bevæger sig mod nord, 262, 570
central åndelig, forbindelse med,
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fysisk, forbindelse med, 831
gylden, visualisere, 342, 633
hjerte, 513, 831, 840
indre strålende, visualisere, 735
og luft, nødvendig, 165, 167
Solar plexus –
aktivitet, 67, 452
aspiration strømmer gennem,
255-256
center, bestemmer lavere centres
reaktioner, 86
energi, 250, 460
påvirkes af omvæltning i liv, 150
reaktion, forskellig fra hjertets
viden, 69
Se også: Mellemgulv
Solengel. Se: Nærværelsens engel
Solsystem, 42, 289, 614, 840
Sommerfugl, gylden, læresætning,
511
Sorgløshed, guddommelig –
indstilling, 578
meditation, 579
Sort loge af adepter, energi, 110
Spiritualisme, stråle, 607
Spiritualistisk bevægelse, 737
Spædbarnet i tidens skød, 790
Spænding –
arbejde under, 460
indre, frigørelse fra, 576, 644
realisering af, discipels, 817
åndelig, 809
Se også: Anspændelse; Anspændthed
Spændingspunkt –
arbejde ud fra, 595-596, 808,
819
ashramens, 779
indre, eksternalisere, 819
Shamballas og Hierarkiets, 819
åndeligt, 819, 822
Spørgsmål –
indstilling til, Tibetanerens, 643
om –
hjernebevidsthed, 613

kriser i tjenestelivet, 305
nærværelsen, 431, 434, 436
som emne for dagligt tilbageblik,
225, 227-228
stille, ved alle tidligere konklusioner, 780
stilles til discipel, der træder ind
i ashram, 821-822
til disciple, 70-72
vedrørende tjeneste, 813, 844845
Sri Krishna, 63
Stabilitet –
fastholde i bevidsthed, 735
meditation på, 244
prøves, 736-737
Stilhed –
det ydre livs og personlighedens,
581
en styrke, 369, 386
foreningens sande, 387
fri for spørgsmål, 623
indre –
bevare, 343
opnå, 636, 637
nødvendig, 334, 728
og glæde, meditation over, 468469
sted i hovedet, 468
tjenestens, 468
åndelig, betydning, 469
Se også: Fred; Tavshed
Stimulering, dynamisk, 386
Stjerne – Stjerner –
femtakket, 520, 745, 746
firtakket, 520
indvielsens, 520
Stjerne – Stjerner – fortsat
mellem øjenbryn, 520
vers om, 176
Stof –
ild, må bekæmpes med ild, 792
respons på mestres evner, 42
Stolthed –
disciples, 558, 819
første stråle typens, 690
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resultat af blændværk, 45
Storbritannien, arbejde for verdensenhed, 186
Stress, udelukke, fra bevidstheden,
329
Strubecenter, 134, 298, 360, 460,
506, 830
Stræben, personlighedens, blændværk, 688
Se også: Aspiration
Stråle – Stråler –
anden –
aktivitet, kanal for, 57-58
altomfattende evne, 690
arbejde, 1932-1957, indflydelse, 803
ashram, vejen til, 618
astrallegeme, 177, 193-194,
446, 705, 734
center, søge stabilitet i, 645
discipel vil overtage Tibetanerens plads, 832
egenskaber, fremtvinge, 646
egoisk overføring fra sjette
stråle, 246, 250
emotionelt legeme, 310
energi, 246, 332, 599
evne til at tiltrække og omfatte alt, 692
fremskreden type, problem,
152
fysisk –
legeme, 206
problem, 174
første understråle, 685
gruppe, ro, 640-641
indflydelse, 143, 803
intuitiv kærlighed, 599
kvalitet – kvaliteter –
fremkalde, metode, 422423
indbygge, metode, 415-416
kærlighedsaspekt, dyrke, 404
mangler, 163
monade, 632
og tredje, konflikt mellem, 447
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personlighed –
i foregående liv, 296
og første stråle sjæl, 160,
195, 198, 234, 235
sind, 375-376, 376, 420-421,
422, 499
sjæl –
dominans over personlighed, 724
evne, 580
formål, 204
helbredelsesevne, 384, 707
hjerteudfoldelse, 597
indflydelsessfære, 644
kendetegn, 15, 164, 168,
169, 178-179
kraft, drage nytte af, 645
og astrallegeme, 180
opmærksom på grundlæggende harmoni, 734
undervisningsevne, 384
virkning af overføring, 250
solsystem, hovedorgan, 840
tilknytning, 690
type, 163, 173, 306
ubundethed, 690
udholdenhed, 466
vibration, 140, 640
vibrerende center, 640, 642
vilje, 164, 466
begreb, mening, 496
Stråle – Stråler – fortsat
bestemme, 16
brobyggende, 156
centre og kirtler, læren om, 393
en faktor for kontakter på vejen,
806
fem, ny esoterisk psykologi
grundlagt på, 709
femte –
intelligent kærlighed, 599
isoleret enhed, 790
meditation, 599-600
mentalitet, 598-599
mentallegeme, 143, 353, 390,
486, 597
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personlighed –
kendetegn, 226, 445, 499,
598-599
kraft, anvendelse, 426
okkultist, 614
virkning, 342
sind, 143, 575, 576
fjerde –
aktivitet, udtryk, 447
energi, virkning af, 332
forbundet med første stråle, 292
kendetegn, 15, 156
mentallegeme –
forståelse og virkning af,
627-628
kendetegn, 156, 206, 229,
291-292, 725
kraft, 310, 447, 626
virkninger, 541, 697, 705,
712-713
metode til arbejde med
disciple, 783
personlighed –
kendetegn, 177, 597
sjælskontakt, 599
for –
aktiv intelligens. Se: Stråle,
tredje
aktivitet. Se: Stråle, tredje
astrallegemer, dominerende,
474-475
ceremoniel orden eller magi.
Se: Stråle, syvende
finansfolk, 16
harmoni gennem konflikt. Se:
Stråle, fjerde
hengivenhed eller idealisme.
Se: Stråle, sjette
konkret viden. Se: Stråle,
femte
konkret videnskab. Se: Stråle,
femte
kunst eller skønhed, sand
betydning, 230
kærlighed-visdom. Se: Stråle,
anden

ledere, 16
magt. Se: Stråle, første
menneskeheden og Jorden,
234-235
okkultisme, 686
tilintetgørelse, 738
videnskabsfolk, 15
vilje. Se: Stråle, første
foregående livs, indflydelse, 353354, 517
»forståelse,« mesterens, 803
første –
aktivitet, mellem 1925 og
1936, i Europa, 803
ambition og stolthed, ophæve, 288
arbejde, 57
astrallegeme, 411, 421, 474475, 517, 555
balance, bevare, 193
bevidsthed, 689
ego – egoer –
»isoleret uafhængighed,«
160
kombinationer, 296, 353-354
Se også: Stråle, første, sjæl
Stråle – Stråler – fortsat
første – fortsat
energi, 57, 294
evne til at tage et principielt
standpunkt, 694
fysisk legeme, 234, 251, 376, 713
første understråle af anden
stråle, 685
gruppearbejde, 57
herre, funktion, 420
indifferens, 196
isolation, 264-265, 690
kendetegn, 160, 191, 365,
449, 497, 738
kraft, 195, 332, 207, 253
kraft, nedbrydende virkning,
277, 278
liv, må træde i forgrunden, 289
menneske må –
intuitivt opfatte planen, 689
undgå alle statiske til-
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stande, 685
mental natur modvirker sjette
stråle tendens, 461
mentallegeme, 411, 458, 477,
641, 646
mesters gruppe, 195
natur, bedste metode for, 378
og anden, metode til frigørelse, 553-554
oplyst opbygning, 362
personlighed –
evner, tre, 253
kendetegn, 419-420, 543,
549-550, 552, 641, 724
med første stråle sind, 648
problemer, 327, 417, 421,
524-525, 538, 632
ydmyghed, 316-317
sind, 176-177, 250
sjæl –
arbejde, 277, 342
egenskaber, 234, 235
hensigt, nøgle til udvikling,
276
Judæas, 180
kraft, anvendelse, 426, 430
og femte stråle personlighed, 614
oplyst opbygning, 361-362
praktisk psykolog, 693
problemer, 275, 278, 288,
377-378, 445
undertvinge personlighed, 275
Se også: Stråle, første, ego
tendenser, styrke, 157
tilintetgøreren, metode, 685
tilknytning, 690, 693, 699
tinde for vision, 195
tjener af planen, 195
ubundethed, 252, 690, 693
upersonlighed, 71, 195, 247,
685, 696
verdensherskere, 15
vækst og forståelse, 687
gruppesjæls, faktor ved healing,
707
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healings-, 707
indflydelse, 803-804, 826, 830
kraft, indvirkning, studere, 332
magt-, 297
mesterens, sensitivitet over for,
776
monadisk, antydes, 713
overføre, 632, 641
personligheds-, 249, 296, 475,
519
polarisering, virkning, 342
psykologi, anvendelse, 709
relaterede problemer og svage
sider, 691
sammensmeltning, 81, 249
sekundære attributter, 288
sjette –
aspirant, illusion, 486-487,
671, 674, 726
Stråle – Stråler – fortsat
sjette – fortsat
astrallegeme –
intensiverer blændværk,
702, 726
kendetegn, 461, 486-487,
497, 643, 697
respons på første stråle, 648
blændværk, 275, 288, 361,
673-674, 702
egoisk overføring til anden
stråle, 246, 250
emotionelt legeme, betydning,
376
energi, indflydelse, bryde, 285
fanatisme, 280, 288, 290, 291,
296, 539
fysisk legeme, 265, 576, 579
grupper, vibration og arbejde,
140
hindring for gruppearbejde,
335
idealer, krystallisering, 107
indflydelse fra tidligere liv,
335
isoleret identifikation, 790
kan udelukke sjælens udstrå-
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ling, 361
kraft, 246, 295
kærlighed, udtryk for, 282
lavere tilbøjeligheder, 681
magt, bryde, 579-580
personlighed, 130, 269, 277,
361
sjælspolarisering, 246
tendenser, forvandle, 292, 736
tidsalder, Fiskenes, 269, 697,
726
virkninger, 452, 658
sjæls-, 31, 148-149, 249, 250,
290-291, 519
sjæls og personligheds, side om
side, 712
solsystemets, 289, 614
som fremkalder separatisme i
tidlige stadier, 212
syv –
energi, 188
liste, 15-16
studere, betydning, 391, 709710
udtryk for den nye verdenstjenergruppe, 188
syvende –
fysisk legeme –
egenskaber, 487, 517-518,
706
virkninger, 156-157, 194,
391, 607, 643, 706
healingsstråle, 707
helbredelsens kunst, 390
hjerne, anvendelse, 197, 198,
736
indflydelse, bliver langsomt
aktiv fra 1945, 803-804
kendetegn, 551
magi, årsag til, blændværk,
701
organiserende skabende kraft,
320
personlighed, 205-206, 207,
384, 390, 391, 701
sjæl –

kendetegn, 712
problemer, 327, 459, 712,
713
åben dør til første stråle, 207
tidligere livs, indflydelse, 422
tilintetgørerens. Se: Stråle, første
tredje –
egenskaber, 392, 497
egenskaber og anlæg, 265
fysisk legeme –
kendetegn, 446, 461, 597,
598
problem, 310
Stråle – Stråler – fortsat
tredje – fortsat
hjerne, 149
isoleret individualitet, 790
lavere tilbøjeligheder, 681
ledere, 672, 675
mentallegeme, 265, 614, 617
personlighed, 257, 265, 412
sjæl, 144, 149-150
styrer race, 414
tendens, overaktiv, 675
typer, 58, 836, 838
undervisningens, 204
Stråling –
center, indflydelse, 349
åndelig, virkning af samordning
med sjæl, 330
Se også: Udstråling
Strålingsaktivitet, sfære af, kvalitet,
827
Styrke –
bevare, 189-190
give af, 623, 689, 693
i–
glæde, 183, 203
stilhed, 369, 386
indre, resultat af tilbageholdenhed, 270
meditation over, 244, 484
over for mennesker, stor, stråle,
246
sjælens, 155, 208
stor, forudsætninger, 317
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til at stå, elske og at være
ubundet, 417
udsende, verden behøver, 122
udvikle, 203
Se også: Kraft
Stå i åndelig væren, 174, 201, 224,
313, 389, 452, 463
Subjektiv skønhed, blande, forene
og sammensmelte, daglig opgave, 323, 536
Substans, 88, 91, 604, 702
Succes, nøgle til, 556
Sutratmaen, discipel på, 743, 785
Svigt –
i pligt over for sjæl, 321
integreret personligheds, 321-322
Se også: Nederlag
Sygdom, forstå og kurere, 90-91
Symbol – Symboler –
arbejde med, 315, 343, 426
esoterisk, udtænk og udform,
595
form, se visuelt, 599-600
gruppes, 82
indvielsens mysterier, 53
over hovedet, 170, 302, 346, 520
på –
samordning, 222
visionens vej, 343
Symbolisme, vej, 513
Symbolsk – Symbolske –
belæring, kontaktmetode, 743,
785
hændelser, iagttage, 426
sentenser, seks, meditation på,
262-263
sprog fra atlantisk tid, 749
Syn –
klart, 345
æterisk, udvikle, 58
Syndsbevidsthed, vækkes, 673
Syntese –
af –
gruppe, 94, 210, 283
mystisk inspiration og okkult
åbenbaring, 320
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arbejde med, 58, 251
bevares af disciplen, 76
erkendelse af, 109
gave, 616
indre, i gruppe, 160
lære brug af, 835
skoling, 74,
Syntese – fortsat
stråle, 291
styret, 237
verdens, 44, 552
Syv –
strålekvaliteter,
toner, 835
Syvende stråle. Se: Stråle, syvende
Sædgrupper, 72, 91-92, 93, 95, 155,
695
Søvn –
funktioner, 167
mindre, 165, 167
oplevelser under, en del af den
store illusion, 222
undervisning under, 321
virkning på æterisk kraft, 165
T
Tale –
helbrede gennem, 593
kontrol over, opnå, 371
meditation over, 224
overskride, 55
Tallet fire, grupper forbundet med, 91
Tanke – Tanker –
binde sig til, 572
der forener og sammensmelter,
612-613
disciples, anvendes af mesteren, 755
dynamisk, betydning, 488
enhed i, 42, 53
fokuseret i område omkring
pinealkirtel, 112
formidlere, gruppe, 61
formulering af, med henblik på
telepatisk arbejde, 86
Guds, åbenbare, 621
helbredende, sende, 624
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klar, nødvendig, 490
kontrol og skabende forestillingsevne, Tibetaneren arbejder med, 47
kraft, 43, 607, 769, 770, 799
liv, discipels, 755, 821
med kærlighed, 597
menneskehedens, sensitivitet
over for, 43
målrettet, 114
nedtrykte og mistænksomme,
572
overføring –
i verdenstjeneste, 410
Tibetanerens, 89
projicering, med henblik på
helbredelse, 610
renselse, 524-525, 527
reservoir af, anvendelse, 756
skaber entiteter, 627
stof –
anvendt i telepatisk arbejde,
88
arbejde i og med, 55
strøm, aktiveres, 89
strømme, modtage og styre, 55
sæd-, udtryk for, 621
uvenlige, vægring ved, 86
verden, 608
videnskabelig brug af, 37
Tankeform – Tankeformer –
af –
discipels liv, 429
lærerne, 271
mesteren, 743, 785
mestre, maskerede, 32
Tibetaneren, 271, 627
afsendes af Tibetaneren, 89
arbejdets, beskytte, 188
destruktive, til skade for helbredet, 581
emotionel, virkning af, 270
for aspiration, 216
fortolkning af, 806-807
forårsaget af kritik, 566-567
fra Fiskenes tidsalder, 269

gamle, nedbryde, 664
Tankeform – Tankeformer – fortsat
gammel, under indflydelse af,
147-148
gruppe-, 50, 86
gøres levende, 87
højere, registeres af Hierarkiet, 42
illusion om menneskelige fejltagelser, 371
magt, bryde, 561
om magt, 272
opbygning, 86, 87-89, 113, 777
på astralplan, 32, 33
tilintetgørelse, 86
udtrykker disciplens forståelse af
planen, 770
vildledende, sprede, 56
virkninger, 581
Taurusmenneske, kendetegn, 524, 539
Se også: Tyrens tegn
Tavshed –
forudsætning for indvielse, 100
nødvendig, 751
om sig selv, 467, 551, 721, 730
tjenestens, 86, 313, 621
Se også: Stilhed
Telepati –
etiske aspekter, 84
gruppe-, 30, 41, 44
og radio, 42-43, 84
udbredelse, 55
Telepatisk – Telepatiske –
arbejde, 32, 43, 79, 85, 88-89,
108, 410
clairvoyance, lære, 343-344
en ashram fungerer, 33
evne – evner –
mestres, 42, 43
udvikle, 44
forbindelse, 101, 797, 834
fællesskab, barrierer for, 798
hændelser, registrere, 32-33, 132
indtryk, manglende evne til at
registrere, 143
kommunikation –
forudsætninger for, 95-96
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grundlag for, 213
lysnetværk, 96
resultater af, 96
kommunikatorer, arbejde, 55
kontakt, 43, 79, 341-342
opfange projiceret idé, 846
oplevelser, registrere, 708
relation –
indbyrdes, opdyrke, 83
regel for, 798
samspil, 32-33, 34, 108
sensitivitet, 43, 83-84, 172, 690
udfoldelse, 83
vekselvirkning, 798
»Television,« mestres, respons i
fysisk materie, 42-43
Teolog, baggrund, 45
Teosofisk Samfund, bøger, 806
Testamente, det nye –
Paulus' beskrivelse af kærlighed,
810
profeti, 848
Thymuskirtel, og hjertecenter, 136
Tibetaneren, mesteren –
aflaster andre mestre, 257, 688
anekdote fra tidligere liv, 99
anonymitet, 25, 100, 857, 862,
863
anvisninger til disciple, 127-739
arbejde, 1919-1943, resumé,
853-867
ashram. Se: Ashram, tibetansk
mesters
aura, 343, 374, 413
beslutninger, lydighed, 84, 88
bøger, 50, 52
eksperiment, 39, 40-41, 74, 92,
93, 663
en støtte for andre mestre, 832
forbinde sig med, 32, 244, 620
forbindelse med, 603
Tibetaneren, mesteren – fortsat
formål, 66
forslag, 34, 65, 138, 329, 733
fralægger sig autoritet, 662
funktioner, 52, 268
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følger disciple, 121, 692
gruppe. Se: Gruppe, Tibetanerens
gøre som, evne, 78
hensigt, 22, 791
hjertecenter, energi, 374
hjælp til disciple, 24, 43, 145146, 301, 663
impression, sensitivitet over for,
680
indsats, større, faktorer, 301
indstilling til gruppe, 96, 620,
627, 643
intervention ved krise, 638-639
kontakt med, 48-49, 229, 343,
351, 620, 697
kærlighed, 111, 123
lære, 115-116, 122,
møde, i have, 581
opgaver, 452, 454
opmærksomhed, tiltrække, 27
pligt, 654
ret til at ændre teknik, 82
samarbejde med, 65, 73, 99, 101,
719
skolingsmetode, 602-603
stråle, 62, 246, 257, 581
står –
som en værnende mur omkring disciple, 123
ved disciplens side, 256
taknemmelighed, 312
tankeform, uægte repræsentant
for, 271, 602, 627, 664
tanker –
om discipel, 137-139
sende til, 669
udsender tankeform, 89
undervisning, 210, 321
vibration, 89, 140, 146, 373-374, 635
vision, leve op til, resultater, 41-42
ønsker for disciple, 124, 284
Tid – Tids –
betinges af, 294
bevidsthed, udvikle, 324
blændværk om, 237, 481
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cyklus, mål, 37
den rette anvendelse af, 153,
238, 239, 326, 451, 455
disciplinere, 239
element –
forståelse af, 69, 592
i disciplens arbejde tæller
ikke, 610
en vigtig faktor i tjeneste, 99, 153
faktor, ved helbredelse, 388, 390
forståelse af, 237-239
konflikt med, 114
problem, løse, 317-318
relation til begivenheder, 320
sans for, 237
tilrettelægning af, betydning, 322
uden betydning, 248, 657
udtryk for viljen, 240
Tidsalder, den nye –
arbejde, 22, 56, 62, 94, 154, 169
belæringer i nutiden, 233
blændværk vil forsvinde, 90
bygmestre, 170
civilisation, begreber og fremgangsmåder, 160
discipelskab, 24, 352
disciple –
lære, 78-79
må selv drage nytte af undervisning, 23
energier, 38
gruppe –
arbejde, 26, 40-41, 41-42,
124, 155-156, 160, 247248, 383
Tidsalder, den nye – fortsat
gruppe – fortsat
indtræden i, 233
kendetegn, 41
udvikling, 695
indlede, 51
indre relationer, 79
kontrol over astrale fænomener,
90
krav til rekonstruktion, 503
kultur, 95

kærlighed til menneskeheden, 79,
109-110, 753
loven for, 609
læren om discipelgrupper, 94
meditation –
metoder og fremgangsmåder,
111-113
på, tema, 552
mesterens ansvar, 23
psykologi, 709, 710
sjælsvibration på linje med, 327
skoling, mål, 328
storhed, 41
stræben mod, resultater, 807
tjeneste for menneskeheden, 609
udvikling og tjeneste i, 695
undervisere, arbejde, 57
undervisning –
fremkomst, 51
om specifikt gruppearbejde,
94
verdens levevis, principper,
udbrede, 186
videnskab om inter-kommunikation, 84
Se også: Vandbærerens tidsalder
Tilbageblik –
aften-, 285, 286
dagligt, instruktioner, 224-225
ord for disciple, 744
over –
glæde, 442-444
holdning som iagttager, 493-495
indifferens, 477-480, 726
lys, 227-228
ubundethed, 297, 573
Tilbageholdenhed –
disciples, 52-53
i tjeneste, 241, 349, 467, 468,
621
okkult, virkninger, 270
Tilbagetrækning –
disciples, årsager til, 212
for på ny at fokusere og at lære,
159
i meditation, virkninger, 108-109
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planlagt, 352
Tilførsel, nøgle til, 763-764
Tillid, okkult betydning, 378-379
Tjene – Tjeneste –
afkobling en del af, 189-190
altomfattende væren, 622
ansvar –
bære, 194-195
mindre tynget af, 189
verdenstjenernes, 192
ansvarlighed, overdreven, 45
ansvarsfølelse, 193
anvendelse af hele udrustning,
304
aura, anvendelse, 261, 299
bag scenen, 481, 482
balance i, 270, 622
behov for ro, 607, 608
bekræftelser, 723
betydning, 559
bevægelighed, 754
bringer frigørelse, 274, 344
brugbarhed, forøge, 330
bruge en realisering af det usete,
324
den letteste vej til, lære, 332
destruktivt arbejde, stråle, 277279
det næste skridt, 257, 538
Tjene – Tjeneste – fortsat
dynamisk, magnetisk, 725
egen idé om, forblændet, 675
en sannyasins, 161
fanatisme uønskelig, 278
fleksibilitet, 135, 752-753
flydende respons, 349
fokuseret aktiv, 121
for –
gruppen, 60, 451-452, 653
planen, 325, 344, 559, 637,
652
sjæle, 673
sjælen, 295
forenet, som en gruppe, 215
forhindres af frygt, 209-210,
574, 580
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forhindringer, overvinde, 845
forudsætning for indvielse, 423
fremgangsrig, gruppearbejde, 622
fremgår af meditation, 634
fremkalder åndelig integration,
304
frigør viden, 710
frigøres til, 588
frihed i, 325, 329, 563, 639
første stråle mennesket, 689
gaver, 580
glæde i, 183, 185, 195-196, 212213, 274, 624
gruppe redskab for, 69
healings-, forberedelse til, 707
Hierarkiets kald, 601, 845
hierarkisk, kvalitet, udtryk, 138
humor i, 460
inden for kultur, 57
indsats, fremkalder sjælens interesse, 304-305
indviets, beskrivelse, 106
kammeratskab, 193, 194-195
kanal for, 262, 334
korrekt anvendelse af kræfter, 60
krav –
i en mesters gruppe, 34
til, 751-752
kriser, spørgsmål om, 304-305
lejlighed til at, 674
lektie, 619
liv i, rytme, 687
lyksalighed hjælper, 195-196
løfte, 620
meditation over, 244, 260, 533534, 538
mere –
omfattende, 723
vigtig, 592
mål, 417-418
mål –
opnåelse af, blændværk, 295
tre perioder, 609
nye områder for, resultat af indvielse, 115
nytten af, forstå, 579
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offer, bringe, 194
offervilje, 193
ofring af personlighedsreaktioner, -idealer og -planer, 106107
område –
begrænset, 642-643
udvide, 276-277, 278, 286287, 686
området for, antydes af Tibetaneren, 65
opfordring til, 725, 846
opnået –
mål, krise, 303-304
resultat, 302
opslugt af, overdrevent, 295
prøvning af disciple, 328, 426,
437, 463, 471, 506, 602
på –
fysisk plan, 108, 630
mentalplan, 630
ydre plan, kraft, 69
påskønnelse af mennesker, 424
Tjene – Tjeneste – fortsat
retning psykologi, 513
samarbejde, 36-37, 93, 217, 606,
689, 754, 755, 811
selvforglemmelse i. Se: Selvforglemmelse
sjælens, 106, 108,
skabende, 601
som –
en sjæl, 108, 221, 244, 623,
629, 698
følge af hengivenhed over for
Hierarkiet, 245-246
spontanitet, 135
spørgsmål om, 813
stimulering af gruppe, 254
syntese, 237
tanken om, fastholde, 44
teknik, 105, 109-110, 328
tema, 106
til rådighed for, undersøges, 83-84
tilbageholdenhed i, 241, 261
ubundethed i, 172, 196, 278-279

upersonlighed, 313
uselviskhed. Se: Uselviskhed
vanskeligheder, stråle, 276-277
ved –
at gennemtvinge mentale
afgørelser, 253
telepatisk samspil, 108
vej, fremskridt, 165
Se også: Vej, tjenestens
verdens-, 94, 410, 521, 751
videnskab om, åbenbare, 599
vilje brugt i, 168-169, 203
ydmyghed, 463
ønsket om at, 63
åndelig udstråling, 681
Tjenere –
frie indadtil, men bundne udadtil, 260
kald gået ud efter, 165
Tolerance –
middel til at overvinde mistænksomhed, 567-568
stråle, 291
Tone – Toner –
at høre alle væseners, 33
lade klinge, i skabende arbejde,
167
relation til udstråling, 744
syv, lade lyde, 835
Transformation, på den dobbelte
vej, 796
Transmutation –
af –
hengivenhed og idealisme, 250
sjette stråles tendens, 292
solar plexus kraft, 244
teknik, 174
Se også: Forvandling
Tredje stråle. Se: Stråle, tredje
Treenighed –
formbyggende aspekt, 113
guddommens, reflekteres i disciplen, 605
Triade, åndelig –
bygger bro til trefoldigt lavere
menneske, 91
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første aspekt, 831
genspejling af, 828
indstrømning af liv fra, 826
respons fra, fremkalde, 839
Triangel – Triangler –
af –
kraft, forbinde, giver sjæl
herredømmet, 726
mestre, aktivitet, 804
åndelig kraft, med henblik på
tjeneste, 522
forbundet med Tibetaneren, 489
i centrum af Hierarkiet, 829
indbyrdes overlapning, 779
mellem discipel, ashram og
mester, 817
Triangulær relation, 800
Tro –
mening og udvikling, 379
nødvendig, 139
Træghed –
overvinde, 210
årsag, 809
Se også: Inerti
Tråd –
anvendelse, 816-817, 823
ashramisk, forbundet med livstråd, 823
disciplen på, 743, 815-823
forbinder tre legemer, 604
projiceret af mesteren, 823
Se også: Sutratmaen
Tyrens tegn, udviklingsproblemer,
538
Tænkere –
gruppe af, anvendelse af kraft,
61
grupper af, formidle oplysning
mellem, 58
verdens, påvirke, ved hjælp af
telepati, 84
Tænkning –
emotionel, resultat af, 564
klar –
nødvendig, 502, 847
vækst i, 662
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kærlig, 101-102
skabende, disciples, 92
Tærskelens vogter –
aktivitet, genoptages, 114
kamp med nærværelsens engel,
837-838
stå ansigt til ansigt med, 472
står rede til at udnytte svaghed,
681
Tålmodighed, betydning, 334, 488
Tårn –
elfenbens-. Se: Elfenbenstårn
isolation i, 690, 693, 698
sædtanker for meditation, 578-579
U
Uafhængighed, isoleret, første
stråle, 160
Ubundethed –
af –
personligheder, 163, 574
sympatisk kontakt, 146
anvendelse, 352
behov for, 287, 654, 717, 844
blændværket om, 395
bundet, 247
disciplens, 75, 76, 106-107, 153,
154, 171, 350, 463
en sannyasins, 330, 516
faser, 133
fejlslagen, 571
forkert form for, 184
forudsætning for indvielse, 564
fra form, 426, 428
guddommelig, 171, 173
hjælpes af første stråles energi, 246
i–
kriseperioder, 378
kærlighed, 449
tjeneste, 172, 196, 278
indre, tillader forening med broders bevidsthed, 463
kærlig, 717
lektie, lære, 350, 482
lærerens, 286
med tilknytning til menneskehe-
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den, 348
meditation over, 294, 533, 570
middel til frigørelse, 343
ophæver al smerte, 173
opnåelse af, 138-139, 184, 287,
731, 811-812
problem med, 572
relation til upersonlighed, 80
sjælens, 153, 685, 687
stabilisering, 261, 522, 523
stråle, 246, 252, 685, 687, 690,
693, 699
Ubundethed – fortsat
tilbageblik over, 297
virkninger af, 139, 290, 811-812
åndelig og astral, skelne mellem,
350
Udadvendt hjertetype, 129
Udadvendthed, faktorer, 230, 288289
Udholdenhed, den forpligtede discipels adelsmærke, 571
Udmattelse, beskyttelse mod, 174
Udstråling – Udstrålinger –
af kærlighed, 208, 424
»brobyggende,« 787
definition, 213
direkte, bruges af mesteren, 213
fra –
mesterens aura, 830-832
sjælen, 209, 340
grundlag for telepati, 213
grundtone, for dette liv, 224
Guds ild, 718
i tjeneste, 753
kærlig, anvendelse, 223
kærlighedens, meditation over, 578
må øges, 135
ord for disciple, 744
over det daglige liv, 781
personlighedens, 720
proces for, øvelse fremmer, 213
relation til glæde, 209, 213
rummer frigørelsens hemmelighed, 343
sjælens, kan udelukkes af sjette

stråle, 361
som fremkalder lyset i andre,
570
vedholdende, 303, 313
åndelig, i tjeneste, 681-682
Se også: Stråling
Udvekslingssted, for energier, 247,
638
Udvikling –
hindring for, 717
menneskehedens, fremskynde,
123
stadium og muligheder iagttages,
239
trin, patients, 91
åndelig, i alle naturens riger, 38
Se også: Evolution
Udødelighed –
bevise, 737
fra død til, invokation, 606
Udødeligt væsen, i personlighedens
og sjælens form, 77
Undervisere, den nye tidsalders,
arbejde, 57
Undervisning –
decentralisering må praktiseres,
286
den nye tidsalders, 51, 78-79,
94, 233
esoterisk, begynder med det universelle og slutter med det
specielle, 116
idealistiske tendenser finder
udtryk i, 246
ny form for, 57
opbyggende gruppers, 170
planetarisk, bevægelse, 200
proces, syntetiseret kraft, 205
sand, udgår fra mentale niveauer, 270
ud fra levende erfaringer, 287
under søvn, 321
vækkende aspekt, 363
Universalitet, erkendelse af, 70
Upersonlighed –
anvendelse, 195
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discipels, 67-68, 79-80
eksperiment i, 34
forudsætning for åndelig kærlighed, 811
første stråle discipels, 71, 247,
685, 696
Upersonlighed – fortsat
i–
gruppearbejde, 52, 74, 385,
693, 811
tjeneste, 214, 313, 813, 818
krav, ved udvælgelse til skoling,
63, 66, 67-68
mangler hos disciple på prøvestadiets vej, 846
nødvendig, 811-812
opnå, 70, 103, 301, 811-812
praktisere, 253, 285
spørgsmål om, 71
upartisk, mål, 214
Urokkelighed, 137
U.S.A., ideer om verdensenhed, 186
Uselviskhed –
den sande sannyasins, 575
gruppemedlemmers, 64, 561, 823
gruppers, 41, 561
i–
healing, 707
telepatisk arbejde, 84
opnåelse af, metode, 404, 538
Se også: Selvforglemmelse
Utilfredshed, lære gennem, 747
V
Vand, smerte og ild, 748-749
Vandbærerens tidsalder –
disciple vil erkende hinanden,
778-779
kærlighed i, forstå betydning, 22
natur, 61
Se også: Tidsalder, den nye
Vaner, åndelige, dannes og
etableres, 788
Vedholdenhed, 736
Vej – Vejen –
af –

940

gyldent lys, visualisere, 340
lys mellem sjæl og personlighed, 787
afslutning, nærme sig, 784
aspiration på, 259
banaliteter, første, 78
begærets, 744
betræde, 344-345
bevidst at gå, 505
bevæge sig hurtigere på, 201
blive, 787
brødre, svagheder, 337-338
Buddhas, 64
de guddommelige sensitives, 172
den –
guddommelige fuldbyrdelses,
407
hvide magikers, 393
højere evolutions, 844
midterste, 184, 291, 293
opadgående, 844
oplyste –
betræde, 186, 453, 513,
570, 861
endnu ikke opnået, 439,
524-525, 668
er identisk med kærlighedens vej, 612
går frem på for at bringe
lys, 362
oplyser livets vej, 468
port åbnes, 28
åbenbarer den opadgående
vej, 844
smalle, krav, 40
der åbenbarer visdom, 491
det –
accepterede discipelskabs,
145, 344, 546, 610, 731
bevidste discipelskabs, 848
indre lys', 604-606
discipelskabets, 597, 642, 704,
719, 782, 786, 836
disciple på, 202
disciplens, 298, 610, 685
et aktiv på, 153
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Vej – Vejen – fortsat
for –
grusomhed og had, 847
helgener fra vestens kirker, 63
kærlighed og god vilje, 847
Milarepa fra Tibet, 63
nutidens aspiranter, 64
overgang, transformation og
transmutation, 795-796
tilnærmelse, 175
foreslået selviskheds, ligger
åben, 629
forpligtet til at gå, løfte, 530
frelsens, 554
fremskridt på, 230, 257-258,
312, 361
frigørelsens, 406, 532, 536, 610
gennem den brændende grund,
406
glædens, 407, 736
guddommelig psykologs, 513
Guds, 750
hjertets, 63, 145, 553
indvielsens, 497, 564
intelligensens, 704
kammeratskab, 732, 737
kompensation, 444
Kristi, 64
kærlighedens, 63, 129, 406, 457,
612
Laotses, 63
livets, 748, 823
lysende, 581
lysets, 273, 694
Se også: Vej, den, oplyste
lysets og glædens, 348
meditation over, 341, 342, 589
meditationens, 704
mystisk og okkult, 63-64
nærværelsens, 704
offerets, 407, 668
Se også: Offer
oplyst, antydes, 255
pilgrim på, 263
prøvestadiets, 497, 782, 806,
830, 833, 842

regler, 644-645, 670
renselsens, 469
»retfærdiges sti,« 787
selvfordybelsens, 704
selvforglemmelse på, 622
sindets, 64
sjælens, 273, 630
Skorpionens erfaring, 538
stadier –
disciple på, arbejde, 800-801
fem menneskelige, sublimering af, 744-746
til –
lys, 807
verdensfred, 101
tilintetgørerens, 745
tjeneste, for menneskeheden og
Hierarkiet, 423
tjenestens, 289, 407, 673, 678, 704
tjenestens og selvforglemmelsens, 147
ubundethedens, 685
udviklingens, 787
verdensfrelsernes, 172, 173, 736
verdenstjenerens, 417
videnskabens, 64
åbenbaringens, 435, 436, 440
åbenbaringer på, tilbageholdenhed om, 242
Velkendte, det, betydning, 781
Velsignelse –
i meditation, 593-594
ved hjælp af ubundethed, 578
Venus –
energilinje til, 844
relation til jorden, 844
Verden – Verdens –
arbejde –
appel om hjælp, 175
ashramens, 813
Verden – Verdens – fortsat
behov, sans for, udvikle, 761
blændværk. Se: Blændværk, verdensenhed –
frembrydende, 41
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sand, skoling og opdragelse i
ideer om, 186
fornyelse, 381
frelse, 621, 652
frelser, vej, 172, 173, 174,
genopbygning, 41
Herre, ashram, 756
idealisme, sensitivitet overfor,
196
krise, en gunstig lejlighed, 36
ledende kræfter i, påvirkning af,
160
ny –
cyklus, 369
mellemstadium for tilpasning,
750
under udformning, 757
psykologi, studere, 245, 513, 709
regering, -undervisning og -religion, 503-504
religion, 57-58, 92, 821
situationen i 1940, 500-503
tjenere –
fremtidige, kerne, 797
kontakt med mestre, 32-33, 49
Se også: Verdenstjenergruppe, den nye
Verdensfrelser, 736, 860
Verdensorden, ny, forberedelse til,
750-751
Verdenstjenergruppe, den nye –
anerkendelse, 52
arbejde, 51, 95, 173, 184, 306,
404, 859, 860
beskyttelse mod krystallisering
og overorganisering, 188
dannet af verdens disciple og
aspiranter, 73
erkendelse af rytme, 190
forankring, på det fysiske plan,
50-51, 860
forbinde med mennesker af god
vilje, 191, 860
forenet tænkning, 47
fuldbyrdelse, 306
genkende, 185-186
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gruppeimpulser fra, 189
involveret i verdenssituationen,
848, 859
meditation over, 552, 637
medlemmer, 859-860
pligt, 184
samarbejde med, 186-191, 309,
633, 638
stille ind på større liv, 386
tilsluttet, 43
treårs cykler, 190-191
vision af planen, 419
ydre udtryk, 188
Se også: Verdens, tjenere
Vibration – Vibrationer –
anden stråle disciples, 140
ashramens, respons på, 801-802,
808, 826
astrallegemets, 273
disciples, iagttages af mesteren,
812
Gruppe-, 28, 64, 645
hastighed, 201, 305, 309
helbredende, Hierarkiets, 336
høj, hurtigere og mere stabil, 201
højnelse af, 303, 362
indflydelse, skelne mellem, 258,
372-374
intensitet, dæmpe, 672, 673,
674-675
magnetisk, 299
mesteren –
K.H.'s, 140
M's, 140, 258,
Vibration – Vibrationer – fortsat
mesterens, 808, 825, 828
ny, føres til af sjæl, 641
sanse, 140
sensitivitet over for, 808, 809
sfære, astral, registrere, 827
sjette stråle gruppers, 140
sjælens, 207, 273, 327, 373
skabelse af, 782
synkronisering, 815, 829
Tibetanerens, 89, 140, 146, 373374, 635

Kun til privat brug. © C opyright 1972 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1999

usædvanligt stærke, 269
øge, 258, 303, 532
Vibrerende –
hoved og hjerte, i forening, 597
indtryk, 828
kald, anvendelse af tråden, 818
Viden –
direkte, opnåelse af, 608
forbindes med følelse i meditation, 108-109
formidle, 57
forvandle til visdom, 124, 138
guddommelig, henrykkelse, udtrykke, 365-366
hjertets, nødvendig for tjeneste, 69
kan bringe oplysning, 355
om sig selv, opnå, 309, 311
opnået i andre liv, frigøre, 710
sikker, stor værdi i tjeneste, 349
sjælens, sind og hjerne optaget
af, 760
Se også: Kundskab
Vidende, blive en, 63
Videnskab –
om –
inter-kommunikation, ny, 84
tjeneste, åbenbare, 599
åndedrættet, natur, 840
relation til religion, 58
stråle. Se: Stråle, femte
vej, 64
Videnskabelige tjenere, arbejde, 58
Videnskabsfolk, stråle, 15
Vie sig, 236
Vie sig til tjeneste for planen, 637
Vigtighed, følelse af, blændværk,
46
Vilje –
anden stråles, 164, 466
vilje
anvendelse, 234, 346, 605
aspekt, 85, 109, 166, 831
betydning for disciplen, 168
definition, 802
dynamisk, 166, 234, 363, 375,
378, 405-407

energi, 56, 839
fanatisk hengivenheds, 276
forbinde hoved og hjerte, 131
fosterstadium, 85
fremkalder sjælsaktivitet, 240
fri, må ikke krænkes af Hierarkiet, 654
første stråle, 234
gruppens, udtryk for, 239
guddommelig, udtryk for, 57,
831
Guds, 57, 203, 240, 255, 511
hengiven, dominerende, 625
ild, formidle og anvende, 793
kraft, styret, undgå, 85
meditation over, 168, 203, 224
målbevidst, bevidst fokusering,
502
personlig, 185, 274, 417
planens, 185
påvirkning af tankestof, 89
relation til kærlighed, 613
sjælens, 203, 268, 363, 434, 738
styrke, 405-406, 417, 782
tid udtryk for, 240
udviklet og viet, 423
åndelig, 91, 165, 418, 821, 831
Viljen-til-at-blive-ved, 477
Viljen-til-at-forstå, 477
Viljen-til-at-tjene, 203
Viljen-til-at-vide, 790
Viljen-til-at-være, 417, 790
Viljen-til-at-være i centrum, 692
Viljen-til-det-gode, 39, 198
Viljen-til-kærlighed –
forskellig fra –
evnen-til-kærlighed, 207
spontan kærlighed, 809-810
genspejling af, 790
ild, 793, 794, 802
involverede faktorer, 809-810
mening, 793
tilkendegivelse, stråle, 291
Se også: Kærlighed
Viljen-til-magt, 612
Viljens ild, 793
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Vin, ny, på gamle flasker, mening,
107
Virkeliggørelse –
af planen, 185
eller væren, definition, 185
Virkelighed –
binding til, 276
erkendelse af, 44, 109
fokusering af sindet hen imod,
334
fornemme, evne til, 314
fortolkere af, 323
korrekt iagttagelse af, 69
ren og uforfalsket, 44
Visdom –
definition, 168
energi, 57, 89, 90
faktor ved harmløshed, 168
hav, mantra, 398
kilde til, 124, 490
kraft, 89
relation til intuition, 254
tidløs, 37, 779
udtryk, 138, 335
udtrykke, 404
udvikling af, 102, 253, 552
Se også: Kærlighed-visdom
Vision – Visioner –
af –
avatar, falsk, 794-795
planen, 200, 762-763, 795
afvisning af, 759-760
art, 757, 758-760
aspekt af, føres ned, 805
center for afklaring af, 779
disciples, 377-378, 793
fortolkning, 807
gruppens, legemliggørelse, 777
klar, 310, 803
manglende, disciples, 103
materialisering, 613, 683-684,
804-805
mestres, 572,
mystisk, blændværk, 714
ny, 107, 792, 794
og ydmyghed, 118
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opnåelse af, virkning, 322
relation til udvikling, 613
sand, kan svækkes, 136
se klart, 778, 795
sindets, sædtanke, 624-625
sjælens, 280, 515, 759, 778
symboler, 343-344
øje, må lede livsprocesser, 124
Visualisering –
af energiindstrømning, 182
brobygning, 113
definition, 112, 113
evne, anvendes ved fuldmåne,
733
i meditation, værdi, 300, 733
område i hovedet, 111-112
proces, fremmes af frimureri,
197
skabende imagination, 112, 113, 139
virkning på ajnacenter, 331
øvelser –
elfenbenstårn, 564-565
Visualisering – fortsat
øvelser – fortsat
femte stråle sædtanker, 600
have, 568, 584-587
hjertelotus, 685
lys og –
farve, 340-341
kærlighed, 259-260
mark med lotusknopper, 427
sol –
gylden, 633
Kristus eller Buddha, 735
sø, 592-593
triangel af lys, 488-489
Vitalisering, æterisk, 182
Vitalitet –
energi, 90
fysisk, årsag, 291
grundlag for, 560
Vitallegeme –
give liv til, 130
overaktivitet, 291
sjæls energi gennem, 157
Se også: Æterisk, legeme
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Vækst, cyklisk, og i spiral, 130
Værdier, sans for, 44, 751, 808
Væren –
betydning, 159, 270, 485
definition, 185
eller virkeliggørelse, definition, 185
en gave, 397
ny opfattelse af, 386
ren, 355
tanken om, 127-128
udvider område for tjeneste, 686
åndelig, 159, 179, 224
Væsen –
den Enes, sondringer og forskelle mister deres betydning, 433
udødeligt, 77
Væsentligt og uvæsentligt, skelne
mellem, 334, 374, 430
Væv, æterisk, 137, 770, 771
W
Wesakfest –
forberedelse til, 334, 364, 533,
693-694, 817
oplysning af discipel, 694
stimulering ved, 465, 467
udstrømning, reaktion på, 703
Se også: Fuldmåne, i maj
Y
Ydmyghed –
definition, 117
dyb, baseret på erkendelse af
planen, 845
en faktor ved succes, 846
gave, 623
i tjeneste, 631, 845
må skelnes fra –
mindreværdskompleks, 117,
621
selvfornægtelse, 621
nedbryder verdensillusion, 329
nødvendighed, 117, 118, 463
og åndelig selvrespekt, 621
sand, 118
Yndlingsteorier, afstå fra, 107

Æ
Ægteskab, himmelsk, det sande, 51
Æterisk – Æteriske –
arbejde for mesteren, 834
kraft, virkning på søvn, 165
legeme –
afkræftet, problem med, 163
begrænsninger, 39
behandling, 163
beskrivelse, 770
betydning, 239
brug af, 40, 770-771
energier, 239, 247, 298, 770-771
fokus for meditation, 281
fokuseret tankes virkninger i,
112, 136-137
Æterisk – Æteriske – fortsat
legeme – fortsat
forstyrrer balance, 454
gruppens, 102
menneskehedens, 96, 102
modtager af mental energi,
770
natur, 770
organisere, 280
overfører udstråling fra
mesteren, 831
planetens, 96, 102
revnet tilstand, 272
svaghed i, 559, 560
udmattelse og lækage, 167
Se også: Vitallegeme
nadier, redskab i pranayamaproces, 396
niveauer, 102, 106
prana, ikke anvendt til helbredelse, 231
svaghed, afhjælpning, 559
syn, udvikling af, 58
vitalisering, 163-182
væv, 137, 770, 771
Ø
Økonomer, fremtidigt arbejde, 59
Ønske, intet, for separat selv, 660
Å
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Åbenbaring – Åbenbaringer –
af –
det –
som er skjult, 72
virkelige, 620
planen, 689
den lille, 800
gennem indvielse, 114-115
opleve, 758-760
på vejen til lys, 807
tidevand bringes ind, 808
vej til, 704
Ånd –
ild, 792
kraft, ved indvielse, 702
materie relation, syvende stråle
styrer, 206
Åndedrag – Åndedræt –
abdominalt, vitaliserer centre,
383-384
ord for disciple, 744
syv dynamiske, 132
videnskab om, 840
Åndedrætsøvelser –
anbefalede, 242-244, 279, 418,
505-506, 738-739
undlad, 560, 603-604
virkninger, 132
Åndelig – Åndelige –Åndeligt –
alle former for væren, udtryk og
kontakt, 606
ansvarlighed, 573-574
bevidsthed, 512
energi, 41, 460, 636-637, 764,
766, 777
erfaring ved fuldmåne, 708
fuldbyrdelse, 322
indsigt, 79
inspiration, 838
instinkt, relation til tankens kraft,
769
intuition, udstråling fra, 831
kompromis, 752
ligevægt, 81
liv, 31-33, 317, 626, 727
mulighed, 236
nyttig, 573
perception eller modtagelighed, 295
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placering, optager opmærksomhed, 256
refleksion, 108
stige, nye trin på, 823
triade, 91, 826, 830, 831
vane, 788
vilje, 91, 165, 418, 821, 831
væren, 91, 179, 244, 616
Årsag og virkning, loven om, 95, 238
Se også: Karma
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Arkanskolen giver interesserede mulighed for at uddanne sig til
discipel i den nye tidsalder.
Den tidløse visdoms principper tilegnes gennem esoterisk
meditation, studium og tjeneste som livsform.
Arkanskolens studiemateriale foreligger ikke på dansk, men
forefindes på hovedsprogene.
Skriv til en af nedenstående adresser efter nærmere oplysning.
Arcane School
Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
England
Ecole Arcane
1 Rue de Varembé (3e)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz
www.lucistrust.org/arcane_school/
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