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DEN STORA INVOKATIONEN
Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.
Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd,
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.
Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.
Denna invokation eller bön tillhör inte någon enskild person eller grupp utan tillhör hela mänskligheten. Dess skönhet och styrka ligger i dess enkelhet och i att den
uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt erkänner sanningen att det finns
ett grundläggande förnuftigt väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det
bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd
personlighet, av de kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna
kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter
av det som kallas Guds Vilja och slutligen den självklara sanningen att det endast är
genom mänskligheten själv som den gudomliga planen kan förverkligas.
I några översättningar av Den stora invokationen används det namn som olika
religioner har gett den som ska komma: herren Maitreya, Krishna, imamen Mahdi och
Messias.
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Meditation som andlig disciplin
Meditation betraktades länge som en österländsk sedvänja, men numera är meditation rätt vanligt överallt i världen.

Vad är meditation? Varför är det ”en andlig disciplin”?

Websters ordbok definierar ordet meditera, som “att ägna sig åt kontemplation
eller reflexion”. Detta är en exakt beskrivning av en av de effektiva former som
modern meditation kan anta. Den går bortom den mystiska metoden att söka
extas för dess egen skull i föreningen med det gudomliga eller med Gud. Den går
bortom målet för många moderna typer av meditation som betonar sinnesro eller
sinnesfrid genom att frigöra sinnet från alla dess normala funktioner och som ofta
inducerar en känsla av mental förlamning snarare än frid. Sinnet är sålunda inte i
stånd att registrera, tolka och tillämpa.
Ovannämnda tre ord ger troligen den mest exakta definitionen av skapande
meditation - registrering, tolkning, tillämpning. De indikerar en mental aktivitet, som
omfattar orsak och verkan, kontakt med en inspirationskälla och den åtföljande
förmågan att använda meditationens frukter.
Man kan lära sig att praktisera en metod, för att fokusera, inrikta och vända
medvetandet mot själen, som är den första källan till andlig inspiration. Den startar
med mental aktivitet; inte bara det lägre, analyserande sinnets vägledande förmåga, utan också förmågan att rikta det lägre sinnet, genom medveten styrning,
så det kommer i samklang med det högre sinnet och själen. Man betraktar en idé
eller “frötanke” i ljuset av det högre sinnet och själen. En idé eller frötanke som kontempleras i själens ljus skapar nya tankar, mental upplysning, som det lägre sinnet
tolkar och använder.
Eftersom meditation handlar om mental receptivitet är den i grunden ett sätt
att kanalisera energi. Naturvetare av idag håller oftast med om att “allt är energi”,
vilket är en grundläggande ockult aforism. Livskraften, som håller kvar allt i manifestation, är energi; medvetandet är reaktionen på energin som ingjuts i mänskliga
hjärtan och sinnen. Klart och tydligt styrd tanke i meditation, med sinnet stadigt
hållet i själsljuset, är ett vetenskapligt sätt att kontakta de viktiga aspekter av livskraften som vi kallar ljus, kärlek och kraft, tolka dem riktigt och styra in dem i specifik aktivitet, i form av idéer och planering.
Meditation är en vetenskaplig teknik som ger resultat om man genomför den
noggrant och med precision, det kan man vara säker på. Trots att man kan lära sig
själva tekniken att meditera, så varierar sättet att tillämpa tekniken mellan olika
individer. Var och en måste hitta sin egen väg, för det är i själva experimenterandet,
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som vi får erfarenhet av att använda sinnet rätt, som vi samstämmer medvetandet
med själsenergin och lär oss hur vi i tjänande ska uttrycka de ymniga andliga resurser som finns tillgängliga i meditationen på ett riktigt sätt.

Bön och meditation

Bön och meditation är två olika sätt att närma sig verkligheten. Båda är lika berättigade och användbara. Bönen grundar sig på idén om en transcendent gud, ovanför och bortom den mänskliga intressevärlden, medan meditationen attraherar de,
som säger ja till en immanent gud, dvs en gud inneboende i sin skapelse. När vi ber
talar vi med Gud; när vi mediterar lyssnar vi till Gud eller låter Gud tala till oss.
De grundläggande skillnaderna mellan bön och meditation är att de har olika
motiv och använder olika metod. Bönen grundas på personligt begär och är baserad på känslomässig glöd och intensitet för att få resultat, under det att meditation
är, eller borde vara, motiverad av att tjäna planen och verka för hela mänsklighetens bästa. Meditation använder ett disciplinerat sinne för att kontakta själen och
lära känna Guds vilja.
Både bön och meditation är åkallande till sin natur. De drar båda till sig andliga krafter för att frigöra energier som svar på en uttalad begäran, och båda metoderna fungerar. Båda metoderna behövs, eftersom en stor del av mänskligheten
ännu är fokuserad på den känslomässiga nivån.
Meditation praktiseras av de som erkänner att gudomen - “Guds rike” - finns
inombords och att gudsförverkligande är en naturlig process. Att använda sinnet
på ett disciplinerat sätt, kombinerat med ett tjänande av andra, är medel för att nå
upplysning. “Kristus i dig, din härlighets hopp”, är en realitet för meditatören.

En ny definition på att leva ett andligt liv

Andlig utveckling har nästan alltid och uteslutande satts i samband med världens
olika religioner. Att utföra “andligt” arbete betydde att bli präst, rabbin eller frikyrkopastor, eller också betydde det att gå in i ett religiöst samfund av något slag.
Kyrkan snarare än den mänskliga själen blev vårdare av det andliga livet. Idag övervakar individerna själva sina egna andliga liv och håller på att förandliga sina egna
materiella liv.
Under det att den religiöse utgår från att Gud finns överallt, har vetenskapen
avslöjat att energin finns överallt. Huvudproblemet, i och med denna relativt nutida
uppdelning i ande och materia, gäller människans villkor som sådana. När andligheten inte har något samband med det vanliga vardagslivet tenderar de lägre,
materiella värdena att bli förhärskande. Men för att vi ska få bättre levnadsvillkor
i världen, välfärd för alla och riktiga mänskliga relationer måste andliga energier
prägla materiella värderingar och materiellt liv.
Ordet “andlig” relaterar till attityder, till relationer, till en förflyttning från en
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medvetandenivå till nästa. Det relaterar till förmågan att se en helt ny vision och
nya och bättre möjligheter. Det syftar på varje yttring av evolutionen när den driver
individen framåt, från en känslighetsdimension till nästa; det relaterar till medvetandets expansion och till all aktivitet som leder till vidare utveckling. Vetenskapliga upptäckter, litterära mästerverk eller stora konstverk vittnar precis lika mycket
om en andlig utveckling som mystikerns upplevelser eller lärjungens registrering
av själskontakt.
När man kommer till insikt om sin egen andliga natur kan man erkänna
gudomligheten i allt och alla. När vi lär oss att tänka på varandra som själar börjar
vi handla i enlighet därmed. Varje steg framåt som varje individ tar mot större förståelse och mer omfattande medkänsla hjälper till att lyfta den mänskliga familjen
närmare dess andliga bestämmelse - att skapa himmelriket på jorden.

Meditation: en andlig disciplin

Eftersom ordet “andlig” kan tillämpas på så gott som allt i livet, så beskriver det
allt som leder till vidgad synförmåga, större förståelse och integration av de olika
former livet tar sig. Andlighet medför att influenssfären och ansvarsområdet hela
tiden vidgas.
Nyckelordet i andlig utveckling är disciplin. Ett mentalt, emotionellt och
fysiskt självdisciplinerat liv kan själen lita på. De första sporadiska kontakterna
mellan själ och personlighet, som meditationen uppammar, kan bli längre och
intensivare när den disciplinerade personligheten erbjuder en färdig kanal som
själen kan använda. De självcentrerade personlighetskropparnas - eller medvetenhetstillståndens - omsorgsfulla, toleranta disciplin skapar en fungerande relation
mellan personligheten och själen, och bygger en direkt och rak förbindelse mellan
personlighetslivet och själens syfte.
Den goda ordningen att meditera varje dag som ett medel att kontakta själen
och att utveckla själsmedvetande och sammansmältning med själen, är en mycket
viktig metod för att förandliga livet på denna planet och hjälpa till att ge Guds rike
en yttre fysisk form.

Personlighetens fyra beståndsdelar

En vetenskaplig meditation omfattar också det faktum att en människa i grunden
är ett andligt väsen som bebor en personlighetsform. Personligheten som sådan är
sammansatt av fyra kroppar eller uttrycksmedel: den mentala, den känslomässiga,
den eteriska och den fasta fysiska kroppen. Meditation handlar om att använda
och kontrollera dessa personlighetens uttrycksmedel på rätt sätt, att integrera dem
till en helgjuten
koordinerad enhet och slutligen, att smälta samman den integrerade personligheten med själen.
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Var och en av personlighetens kroppar är aktiv förmedlare av sin speciella typ
av energi och upplevelse, och tillhandahåller både en varseblivningsmekanism och
ett uttrycksmedel. Sinnet eller mentalkroppen skiljer ut det sanna från det falska,
värderar fakta och prövar andras åsikter och tankar. Sinnet planerar och beslutar.
Det är i huvudsak en skapande mekanism. Känslokroppen är den komponent i
personligheten som förnimmer och uttrycker känslor - kärlek, hat, begär, längtan,
ilska eller någon av de många andra känslorna. Eterkroppen är energikroppen som
genomtränger den fasta fysiska materien och präglar den med den energi- och
kvalitetstyp som strömmar genom de eteriska kanalerna. Etern är kontakt- och
reaktionslänken till den energiocean som vi lever i. Den fasta fysiska kroppen fungerar i stort sett som en automat, som reagerar på tankar och känslor som, i form av
energier, strömmar genom eterkroppen, och sporrar till fysiska aktiviteter.
Man behöver meditera för att harmonisera tanke- och känsloförmågorna, för
att koordinera och integrera mental- och känslokropparna i en sammanhängande
enhet, som frammanar energiflödet från själen. När mental-, känslo- och fysiska
kropparna står under ledning av det andliga syftet, löses inre konflikter och den
integrerade personligheten blir ett rent redskap för själsuttrycket, ett hjälpmedel
som frigör mera ljus och kärlek i människornas värld.

Själens natur

Själen är säte för medvetande och kvalitet; den är den sanne tjänaren, lärjungen.
Termen “lärjungaskap” preciserar en strävan att leva ett liv i tjänande med dess
oundvikliga utvidgning av medvetandet.
Själen är den intelligenta viljan-till-det-goda i kärleksprincipen; den är ett
centrum för andlig kraft där Guds planer uppstår. Varje form av något slag, det må
vara en atom, en människa eller en planet har - eller är - en själ. Själen eller medvetandeprincipen, varierar i utvecklingsgrad och tillväxt.
Den som studerar meditation behöver en faktisk källa till undervisningen,
som han litar på och kan testa och använda själv. Varje medvetandexpansion, som
alltid initieras av individen, är lämplig för att uttrycka själsmedvetenhet klarare
och mer exakt. Det finns en hierarkisk, eller själslivets, “kedja” som binder samman
allt som på något sätt kan uttrycka vårt planetlivs kvaliteter och principer när det
utvecklas. Allt hänger samman och är inbördes beroende, från enheten till helheten, och en individs prestation påverkar på ett djupgående sätt helheten.
Den mänskliga själen inbegriper, men begränsas inte av personligheten, som
livet uttrycker sig genom. Medelst meditation och kontemplation, och genom lärjungens trägna arbete upplyser själen sinnet och inspirerar hjärtat, vilket i sin tur
överför förståelse och visdom till hjärnan. Psyket eller själen, den som varseblir eller
tänker, är den odödliga, oförgängliga gudagnistan, gudasonen, den andliga intelligensen som är den verkliga människan.
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Meditation: bron mellan själen och personligheten

När man inser människonaturens dubbelhet leder det så småningom till en intention att överbrygga gapet mellan personligheten och själen, för själen söker alltid
medveten förening med sitt personlighetsuttryck. Under det att aspirationen kan
ge motivet, så genomförs det verkliga brobygget på mental nivå, som grundar
sig på en förmåga att kontrollera sinnet genom en regelbunden och disciplinerad
meditation.
Meditation skapar samband mellan själ och personlighet. Den är en samverkansrelation, som till slut leder till sammansmältning mellan själ-personlighet.
Arbetet baseras på den enkla premissen att energi följer tanken och anpassar sig
efter den. När sinnets kraft används på ett riktigt sätt uppnås alla syften, goda och
inte fullt så goda. Ockult meditation omfattar ett fokuserat sinne, visualiseringsförmåga, en förmåga att bygga tankeformer och att använda den skapande fantasin,
plus en exakt förståelse av själens syfte.
Denna typ av meditation intensifierar livskvaliteten. Den skapar en upplyst
väg av relationer och kommunikation mellan det subjektiva själsriket och dess
objektiva uttryck, personligheten. När personligheten anpassar sig och överlämnar
sig åt själens herravälde såsom det verkliga självet, återlöses den i sin tur av själens
ljus och energi och alla aspekter på det fysiska planet belyses och lyfts upp.

Värdet av koordinering

Meditation är, eller borde vara, en djupt andlig träning. Den leder till goda relationer med Gud och till riktiga mänskliga vardagsrelationer. Det är faktiskt det mest
överlägsna hjälpmedlet för att skapa ett harmoniskt samband mellan de olika
aspekterna av planetens liv, vilka från medvetandets och formens synpunkt verkar
vara skilda åt.
En skapande meditation börjar med en harmoniseringsövning, som ger en
djupare, vidare och mer ihållande koppling mellan meditatören och hans eller
hennes hela omvärld. Harmoniseringen sätter de olika nivåerna och medvetandetillstånden “i samklang” med varandra eller i en riktig relativ anpassning.
I meditation rör inriktningen mentalkroppen (sinnet); den emotionella eller
känslonaturen (hjärtat; eter- eller energikroppen och det fysiska jaget). När dessa
integrerats till en enhet kan de inriktas mot själen själv, som är det andliga jaget.
Därigenom skapas en kommunikationskanal som länkar samman hjärnan, hjärtat,
sinnet och själen. Själens livsenergi, med dess förmåga att upplysa och inspirera,
kan då glida in i aktivitet, och den påverkar alla aspekter av det dagliga livet.
I den här processen är sinnet den aktiva principen. Sinnet har visioner, visualiserar, koncentrerar den energi som behövs och fokuserar den attityd som krävs.
Utan att nödvändigtvis vara medveten om resultat kan sinnet triumferande handla
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som om den nödvändiga inriktningen har skapats. Ständig upprepning och fokuserad uppmärksamhet tillhandahåller byggstenarna.
När den verkliga inriktningen en gång skapats i medvetandet finns den
alltid där, och det behövs bara ett ögonblick av riktad tanke för att få den att bli en
levande och aktiv ingrediens i relationen mellan det yttre och det inre livet.

Meditation: ett sätt att leva

Meditation ger ett alternativ till de rent materialistiska värderingarna i dagens
värld. Det är ett sätt att harmonisera eller lösa den uppenbara konflikten mellan
livets andliga och materiella aspekter. Meditation är inte en verklighetsflykt, utan
en väg att upptäcka det sanna jaget, det andliga väsendet, själen. Det grundläggande målet för meditationen är att göra så att en individ kan manifestera sin inre
verklighet i det yttre. Meditation leder framåt på blivandets väg, mot den andliga
förmågan att vara, att veta och att göra. Meditation omfattar följaktligen alla livsuttryck, subjektiva och objektiva. Den handlar om själens användande av sinnet för
att initiera handling i linje med planen för mänskligheten. Inom denna plancentrerade process stimuleras den mediterande enheten, upplyses och ges adekvata
tillfällen att bidra med den individuella rikedom, som var och en potentiellt äger.
Verklig ockult meditation utövas som ett tjänande av människosläktet.
Idag håller mänsklighetens själ på att ta kontroll över personlighetens livsföring. Den långa processen mot själsgenomsyrande av människosläktet har startat.
Att meditera kan nu tjäna till att snabba på och realisera processen i planeten som
helhet; ty medan tidigare samarbete med den planetära meditativa rytmen varit
de fåtaliga banbrytarnas tjänande, så kan det idag bli ett sätt att leva för många.

Skapande meditation: ett sätt att tjäna vår planet

Det är meditation som styr all expansion av medvetandet, till och med planetens
totala utveckling. Meditationen är en metod för att få kontakt med och kunna
uppfatta det andliga, ett sätt att befrämja den mänskliga intelligensens utveckling,
förmågan att älska och kapaciteten att styra den personliga viljan, så att den överensstämmer med den gudomliga viljan.
Meditation är det enda effektiva sättet att gå bortom den bindande, inskränkande känslan av separation och isolering som håller det mänskliga medvetandet
i fångenskap och ger det en känsla av meningslöshet. Meditationen är en utomordentlig skaparkraft på vår planet. Resultatet av människans meditation ska nu
vara att förändra villkoren, att åkalla de högre andliga krafterna, att arbeta koncentrerat, både vertikalt och horisontellt, i människoriket och i Guds rike. Det är
denna vertikala och horisontella aktivitet, som är hemligheten med den skapande
meditationen.
Föresatsen att vara till nytta för mänskligheten är ett absolut nödvändigt
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motiv bakom all verkligt skapande meditation. Förmågan att älska och att tjäna
sina medmänniskor är en grundval för att människans sinne ska expandera. Slutresultatet för individens medvetande är upplysning, visdom och viljan-till-det-goda,
och en allt större förmåga att samarbeta för vårt planetära livs skapande och frälsande syften. Att meditera är ett både praktiskt och effektivt sätt att tjäna planeten.

Faror och beskydd i meditation

Meditationens väg liknar på många sätt andra resvägar, man färdas på den för
att nå ett mål. Och, precis som på alla vägar, finns det en del fallgropar som den
resande kan trilla i. Meditation i sig är inte farligt, men den kan missbrukas eller
utföras omdömeslöst och då kan den skapa personliga problem för meditatören.
Det viktigaste skyddet i all meditation är att använda sunt förnuft och en
balanserad attityd. Sunt förnuft motverkar överdrivet nit, fanatism eller en rigid
enkelspårighet, som kan leda till mental eller fysisk överansträngning. Den som
har ett sinne för balans förstår att det är en affär på lång sikt att göra medvetandeframsteg och att förändringar inte sker över natt. Detta förebygger en eventuell
besvikelse från nybörjarens sida när de enorma uppenbarelserna inte kommer så
snabbt som önskat.
En av de djupaste fallgroparna i meditationen är också en av de bäst kända:
individer som går så upp i sin egen subjektiva värld att de drar sig undan den fysiska
verkligheten. Meditationen bör leda till ett väl avvägt livsuttryck. En alltför stark
mental spänning eller överstimulering kan korrigeras genom att man uttrycker de
mentala upplevelserna som fysiska fakta. Hur då? Genom att försöka översätta ens
högsta visioner eller tankar till något projekt eller någon verksamhet som är till
nytta för andra.
En annan av meditationens eventuella faror är en alltför stark emotionell
stimulans. Meditationen drar in ett tilltagande energiflöde i meditatörens liv, och
detta tenderar att betona både de positiva och de negativa kvaliteterna, och dra
upp dem till ytan där man klart och tydligt kan se dem. Varje meditatör har ansvaret
för att hantera detta starkare energiflöde. Man måste upptäcka sina egna emotionella svagheter och sträva efter att bibehålla ett balanserande uppmärksamhetsfokus på mentalplanet.
Den som studerar meditation bör gå långsamt och försiktigt fram. Allt som är
mödan värt kräver tid och ansträngning. Resultaten från en långsam byggnadsprocess har högre sannolikhet att bli varaktiga än resultaten från arbete, som gjorts
snabbt i hopp om ögonblicklig framgång. Den studerande bör sträva efter att
meditera regelbundet. Tjugo minuter varje dag är värda mer och är säkrare än fyra
timmars arbete en gång i månaden.
Det mest tillförlitliga beskyddet får man genom ett liv i tjänande. Meditation
framkallar energi och inspiration. Om denna inte uttrycks i någon form av tjänande
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kan den resultera i stockning eller överstimulering. Att tjäna är att använda själens
energi, vision och inspiration.

Gruppmeditation

Även om mediterandet kanske börjar som en ensamaktivitet, så blir man förr eller
senare, precis som på andra intresseområden, del av en större helhet, där man
hämtar mening och mål. Genom meditationen höjer man sig till ett medvetandetillstånd som delas av andra, ett tillstånd lika verkligt som den fysiska tillvaron,
fastän det karakteriseras av helt andra typer av varseblivning. Meditatören finner
en gemenskap i medvetandet, som ägnar sig åt gruppmeditation.
Detta betyder inte att individerna måste arbeta ihop på samma ställe eller
ens samtidigt. Den verkliga mötesplatsen för gruppen är sinnets plan eller mentalplanet.
I metafysiska termer kan man säga att meditationen sker bortom tid och rum,
men det som är viktigt i gruppmeditation är känslan av ett gemensamt fokus och
intresse, av gruppens uppmärksamhet på föremålet för meditationen. Individerna
som utgör en grupp är förenade genom samma tanke och intresse, och inte så
mycket genom personligt samförstånd. Grupper kan arbeta tillsammans och meditera på många olika saker, men det underliggande temat i grupparbete är att tjäna
mänskligheten. På det sättet spelar gruppen sin roll i planetens liv. Grupper kan
arbeta för att skapa mer ljus i de mänskliga frågorna och för att prägla planetens
subjektiva atmosfär. De arbetar med sådana energier som ljus, kärlek och viljantill-det-goda, vilket hjälper till att relatera dessa subjektiva energier till det dagliga
fysiska livet. Fastän dessa grupper kan arbeta för att upplysa den mänskliga miljön
använder de inte våld. Så t.ex. försöker de inte styra energin till någon grupps eller
individs medvetande för att försöka förändra eller påverka dem. Men de gör ljuset
tillgängligt eller skapar ett subjektivt tillstånd varigenom en individ eller en nation
lättare kan stå i ljuset av sin egen själ.
Att delta i gruppmeditation resulterar ofta i sidoeffekter för de individer, som
är med. När man mediterar i grupp får man gradvis större insikt i sina egna förhållanden, i världens angelägenheter och i hur gruppsamspelet fungerar. Meditatörerna
utvecklar en känsla av integrering med sina medarbetare, liksom en känsla av identitet och enhet med alla som tjänar mänskligheten. Samtidigt vinner deltagarna
en ovärderlig kunskap: de lär sig av egen erfarenhet, att det finns en kraft i riktning
mot det goda i världen, att det finns en plan för den mänskliga utvecklingen, och
att det de själva gör i sitt liv och tjänande verkligen gör skillnad.
Den nya världstjänargruppen: En grupp som mediterar och förmedlar.
Det pågår en gigantisk gruppmeditation i olika faser på vår planet. Alla de mediterande enheterna och reflekterande grupperna är relaterade till varandra genom
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sitt enhetliga andliga syfte. Det syftet är att arbeta för planen att främja den mänskliga utvecklingen. I denna meditation samarbetar två stora planetcentra eller grupper med människoriket: ett är planetens andliga hierarki och det andra är den nya
världstjänargruppen. Den andliga hierarkin är känd under många namn; de kristna
kallar den himmelriket och Guds rike; i österlandet kallas den sällskapet av upplysta sinnen. Den omfattar de gudasöner som kommit längre på evolutionsvägen
än resten av mänskligheten, som har gått bortom begränsningarna för det strikt
mänskliga medvetandetillståndet, men ändå fortsätter att tjäna mänskligheten
och planen.
Idag växer antalet personer som är vakna och mottagliga för planen och som
arbetar för dess framgång. De är enheter i en subjektiv grupp som är känd under
namnet den nya världstjänargruppen. Det är en grupp som visar på utvecklingens
framgång. För första gången i historien har vi ett stort antal människor, som inser
mänsklighetens roll i livets och medvetandets kontinuitet på den här planeten.
Mänskligheten står som det överbryggande naturriket mellan Guds rike och de
lägre naturrikena - djurriket, växtriket och mineralriket - och som sådan utför det
sin uppgift som gudomlig mellanhand. Den nya världstjänargruppen står mellan
hierarkin och mänskligheten, och upprätthåller en livfull och strålande förbindelse,
som inspirationen kan flöda genom. Medlemmar av den nya världstjänargruppen
tar medvetet på sig detta ansvar för planetens frälsning.
Medlemmar av den nya världstjänargruppen behöver inte vara medvetna om
gruppen som helhet eller sin plats i den. De är sammanlänkade av sin kärlek till
mänskligheten och av sin ständiga strävan att förbättra människans villkor, genom
att de “tänker igenom” de tankar och principer som ska få världsomspännande til�lämpning. Genom att använda sinnet kreativt, dvs meditera, kan dessa personer
tränga in i själsriket och dra fram dess gudomliga energi, så att människor kan
använda den. De uppfattar och anpassar planen åt mänskligheten och genom sitt
meditativa tänkande hjälper de till att skapa praktiska idéer till nytta för hela människosläktet.
I kärnan av denna grupp finns sådana individer, som använder den ockulta meditationstekniken för att medvetet länka sig till hierarkin och därigenom
uppenbara planen för en nödlidande värld. Alla människor av god vilja kan delta i
denna stora andliga övergång. Det spelar ingen roll var en individ befinner sig, han
eller hon kan hjälpa till på något sätt för att skapa en bättre framtid och därigenom
bli en del av den nya världstjänargruppen.

Fullmånemeditation

En viktig form av tjänande är fullmånemeditation. Fullmånen varje månad är en tid
av intensifierad energi och förhöjd andlig aktivitet; en tid av inspiration, av vision
och insikt och av större möjligheter att tjäna. Fullmånemeditation är en metod att
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effektivt kontakta det ljus och den kärlek som behövs idag i de mänskliga angelägenheterna. Vid fullmånehögtiderna står månen så på himlen, att den inte blockerar relationen mellan jorden och solen, dvs symbolen för relationen mellan den
mänskliga personligheten och själen. Solen är ju källan till vårt liv, medvetande och
energi. Fullmåneperioden är de andliga energiernas högvattentid, både planetens
och det mänskliga tänkandets. De som väljer att tjäna på det här sättet tar på sig
det mentala arbetet att återlösa och förnya, i det att de tranformerar och upplyser
den inre atmosfären i människans medvetande. En subjektiv harmonisering med
den planetära gruppen av meditatörer behövs, både för att utföra vetenskapligt
arbete av denna omfattning, och för att skydda individen från eventuell överstimulering. Effekten av detta tjänande genom meditation ökar genom att folk i många
länder deltar. Gruppen är starkare än summan av dess delar.
Inströmningen av andlig energi vid tiden för fullmåne förstärks genom ett
fokuserat tänkande från de samarbetande meditatörerna. Det verkar på många
sätt; det stärker den subjektiva relationen mellan alla medlemmar av människosläktet; det påverkar också relationen mellan mänskligheten och alla andra naturriken som samexisterar på den här planeten. Riktiga mänskliga relationer är en
indikation på riktiga relationer mellan nationer, och mellan mänskligheten och
Gud; detta i sin tur banar väg för framträdandet av en högre livskvalitet.
Varje månad vid fullmånen står solen i linje med ett av de tolv zodiaktecknen.
Tecknet visar på kvaliteten hos de subjektiva energier som finns tillgängliga för
överföring under just den månaden. Under en årscykel utsätts mänskligheten för
hela skalan av upplevelser. Dessa energier och kvaliteter stimulerar den mänskliga
medvetandeutvecklingen. Alla zodiakens energier kan användas av alla individer.
Medvetet arbete med dessa olika typer av andlig energi ger inspiration och
idéer, som blir åtkomliga för mänskliga sinnen och hjärtan. Meditation, speciellt
subjektivt i grupp, stimulerar en ny faktor i den mänskliga medvetenheten - en
växande andlig mognad. Detta enorma, planetära världstjänande bidrar till att andligen civilisera planeten jorden.

Den gudomliga kärlekens sex progressiva steg

Läran om meditation grundar sig på subjektivt energiarbete. Den skicklige
meditatören kan i meditationen samarbeta med andra för att genom tankekraft
sprida energierna till ställen där de bäst behövs. Ursprungsenergin bakom allt liv
på den här planeten är den kärleksenergi som strålar ut från Gud eller Den i vilken
vi lever, rör oss och har vår tillvaro.
Precis som människohjärtats slag markerar rytmen för blodets cirkulation
genom kroppen, så flödar kärlekens energi genom livet med sin egen frekvens
och rytm. När det gäller vår jord visar sig ebb och flod i kärleken från solens hjärta
i måncyklerna. Tiden för fullmånen är högvattnet i det planetariska flödet, helt
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enkelt därför att månen inte står i vägen för solen. Under fullmåneperioden kan
alla ta mer fullständig del i flödet av gudomlig kärlek då energiflödet är som starkast. Varje fullmåne möjliggör medvetet deltagande i en väldig planetarisk process
- den enorma tidvattenenergi som är bekant som den sexfaldiga progressionen av
gudomlig kärlek.
Denna progression börjar symboliskt i planetens huvudcenter (Shamballa),
centret för planetens syfte och vilja, det center där viljan-till-det-goda uppstår.
Denna viljan-till-det-goda sänds ut som absolut kärlek. Från det planetära huvudcentret flyttar kärleksströmmen till det planetära hjärtat, den andliga hierarkin.
Hierarkin är själsriket, det femte naturriket eller Guds rike. Den består av dem som
har gått bortom det i egentlig mening mänskliga utvecklingsstadiet till det som
skulle kunna ses som det övermänskliga stadiet. Hierarkin är förvaringsplatsen för
planetens kärlek och visdom och formulerar ljusets och kärlekens plan som förverkligar Guds syfte och drar med sig mänskligheten framåt.
När kärleksströmmen når hierarkin fokuseras den i en enda punkt, Kristus,
som är kärlekens hjärta i hierarkin. Detta är den levande Kristus “lärare för änglar
och människor”, den äldste i den stora familj vi kallar mänskligheten. Kristus, överhuvud för den andliga hierarkin, är samma stora världslärare som är känd under
många olika namn i de olika världsreligionerna.
Från Kristus strömmar den gudomliga kärleken in i den nya världstjänargruppen, en grupp av subjektivt länkade individer, som arbetar på sitt eget sätt och på
sin egen plats för att förkroppsliga det ljus och den kärlek som behövs i världen
idag. Denna grupp av tjänare vidarebefordrar flödet av ljus och kärlek rakt in i hjärtat på människor av god vilja överallt - de som reagerar positivt på kärleken och på
idén om riktiga mänskliga relationer.
Kärleksströmmen kommer slutligen till fysiskt uttryck med hjälp av olika
brännpunkter som Kristus kan verka genom. En brännpunkt kan t.ex. vara ett stort
planetariskt centrum såsom New York, London eller Genève eller en viktig världsomspännande organisation såsom Förenta nationerna.
Detta är alltså den sexfaldiga progressionen av gudomlig kärlek som ligger
bakom och är grundläggande för all meditation. Från det centrum där Guds vilja
är känd, genom planetens andliga hierarki, genom Kristus, dvs punkten i hierarkins
hjärta, från Kristus genom den nya världstjänargruppen, som i sin tur riktar den
mot människor av god vilja över hela världen och sedan in i mänsklig verksamhet
på livets yttre fysiska plan.
Alla är delar i denna levande process. Vem som helst kan medvetet ta del i
detta kärleksflöde, i denna planetens subjektiva realitet som ligger bakom skeendena i yttervärlden.
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Ockult meditation: Ett exempel.

Det finns i huvudsak två typer av meditation - den mystiska och den ockulta. Och
båda typerna kan differentieras i olika meditationstekniker.
De mystiska meditationsformerna är i hög grad beroende av en aktiv
känslonatur och en intensiv längtan efter andlig förening eller efter någon personlig andlig upplevelse. Denna meditationstyp tenderar att vara introspektiv och
självcentrerad.
Ockult meditation, å andra sidan, bygger på de mystiska upplevelser man kan
ha haft, men tar hela meditationssyftet ett steg längre. Målet är inte längre personlig upplysning och inspiration, utan att använda meditationstekniken på rätt sätt
för att stå till tjänst för att lyfta och transformera människoriket och den värld vi
lever i. Ockult meditation är en metod att samarbeta för planetens utveckling och
frigörelse.
Idag när man tillskriver termen ockult så många nonsensegenskaper och felaktigheter kan det vara lämpligt att hålla en enkel definition i minnet. Ockultism är
läran om energiflöden och energisamband. Ockult meditation är ett sätt att medvetet och målmedvetet styra energi från en känd källa för att skapa en specifik verkan.
Det är naturligtvis fullt möjligt att meditera för att nå själviska, personliga
mål; att lära sig att enkelt komma i kontakt med starka energikällor och att använda
dessa energier för egna syften, materiella eller subtila. Energin som sådan är opersonlig. Den kan användas för goda eller onda syften. Det är varje individs motiv
som är den avgörande faktorn. Och om vi i meditationen söker kanalisera ljusets
och kärlekens och viljan-till-det-godas energier, så rymmer dessa sitt eget skydd
mot missbruk.
Den starkaste energin som är tillgänglig för oss för närvarande är kärlekens energi. Kärlekens egen natur är osjälvisk och harmlös. Om de inneboende
kvaliteterna i de energier som vi tar emot i meditationen inte också är en del av
meditatörens kvalitet kan de inte överföras tryggt och effektivt. Det finns en blockering, ett hinder i kanalen för energiöverföring, som hindrar eller avleder energiflödet och blockerar dess verkliga användbarhet. Effektiv ockult meditation är
beroende av meditatörens kvalitet, motiv, medvetandetillstånd, andliga status och
bestämda syfte.
Ockult meditation är en mental aktivitet, som kräver att man är i harmoni eller
samklang med sinnets tre aspekter: det lägre eller konkreta sinnet, själen och det
högre eller abstrakta sinnet. Denna samklang integrerar den enskilde meditatörens
tre aspekter - ande, själ och kropp - och gör att livets, medvetandets och formens
andliga resurser blir tillgängliga för honom eller henne.
Genom denna samklang sammanförs också meditatören med livsprincipen
i allting i vår planet, och med själen eller medvetandet i all manifestation. Samordningen sker alltså åt två håll: vertikalt och horisontellt. Och detta skapar den
grundläggande formen för verkligt andlig ockult meditation. Idag är den mest
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effektiva ockulta meditationen den som kallas raja yoga, “den kungliga läran om
själen.” Yoga är ett disciplinerat sätt att uppnå förening eller samklang och en viss
grad av kontroll på något medvetandeplan. I raja yoga tar man i anspråk den skapande fantasin, konsten att visualisera och använder en frötanke för att träna och
utveckla sinnet i betydelsens och meningens värld. Det är genom att bli medvetna
om livets mening och betydelse, som vi får träning i att fungera fullt ut som inkarnerade själar.
Raja yoga är för den andligt vakne helt inriktad på att använda all tillgänglig
energi och alla tillgängliga resurser på rätt sätt. Ett typiskt sätt att meditera enligt
raja yoga är följande:
Hitta först en tid och plats, där uppgiften kan utföras utan avbrott eller störningar. Tidigt på morgonen, innan sinnet blir helt upptaget av vanliga vardagliga
angelägenheter, är bästa tiden. Och daglig regelbundenhet är viktig.
Sitt rak i ryggen i en stol med ryggstöd, men se ändå till att ha det bekvämt
och vara avspänd. Ha händerna knäppta i knät och korsa fotlederna. Ta några djupa
och långsamma andetag, samtidigt som du tömmer medvetandet på allt personligt innehåll, som kan ha en tendens att oroa eller distrahera.
Använd den skapande fantasin för att höja medvetandet till en punkt ovanför
toppen av huvudet. Föreställ dig att denna punkt är det lägre sinnet, det analytiska,
kritiska sinnet, nedtystat och overksamt, ett rofyllt ljusmagasin. Rikta nu en ljuslinje
uppåt mot själens centrum, och föreställ dig själen som en lysande sol, en utstrålande energikälla. Detta är det verkliga andliga jaget.
Visualisera att ljuslinjen slungas ut ytterligare mot det högre eller abstrakta
sinnet, den lägsta aspekten av det gudomliga Självet. Håll kvar denna upplysta linje
genom tanke och visualisering. Detta bör bara ta några minuter.
Gör en kort paus, i vetskap om att själens ljus och energi är medvetandets
mittpunkt. Meditera sedan några minuter på en frötanke, t.ex. “Låt själen kontrollera den yttre formen och livet och alla händelser. Låt kärleken råda. Må alla människor älska.” Håll under tiden sinnet stadigt i ljuset.
Granska först frötankens ord med det analytiska sinnet, försök sedan tränga
in i den verkliga inre meningen. Vad skulle det innebära om själen verkligen kontrollerade allt liv på jorden, och om kärleken var den energi som band ihop alla
människor?
Visualisera sedan flödet och fäll ut energin över hela planeten från den högsta
punkten av gudomligt liv till den lägsta punkten av fysisk manifestation.
Gör en kort paus för att fundera över vilka medel, metoder och resurser som
finns för att utarbeta ljusets och kärlekens energier på alla det mänskliga livets
områden, i alla delar av världen.
Du ska till slut fungera som en kanal för energiöverföring och sprida ut de
energier som frigjorts under meditationen. Det är en akt av tjänande av mänskligheten. Använd Den stora invokationen för att visualisera ljus och kärlek och kraft
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som kastar ljus över och inspirerar det mänskliga medvetandet:
Från ljusets punkt i Guds Sinne
Låt ljus strömma in i människornas sinne
Låt ljus stråla ned över jorden.
Från kärlekens punkt i Guds Hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan
Må Kristus återvända till jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt människornas små viljor
Ledas av ett högre syfte Det syfte som mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt kärlekens och ljusets plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.
Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta planen på jorden.
OM

OM

OM

Två speciella meditationer för att hjälpa och bistå världen
Många grupper och enskilda i världen utför nu regelbundet två speciella meditationer för att hjälpa och bistå världen. Den ena är en meditation avsedd att utföras
av dem som arbetar i den nya världstjänargruppen och som är intresserade av att
bereda vägen för Kristi återkomst. Den andra är en enkel ceremoni, som kombinerar bön, meditation och invokation, och den har till syfte att styra pengar från
materiella ändamål till det arbete som Hierarkin vill utföra.

En meditation för att bereda vägen för Kristi återkomst

1. Vi föreslår att du gör denna meditation varje torsdag i stället för den vanliga meditationen. Försök inta en attityd av aspiration, hängivenhet, bön och fast beslutsamhet (just i den ordningen), innan du följer anvisningarna nedan. Som esoteriker
måste ni använda både hjärtat och hjärnan för att denna meditation skall bli det
kraftfulla instrument som den kan vara.
2. Försök att genomföra det du kommer fram till i meditationen under veckan som
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kommer, dvs fram till nästa torsdagsmeditation. Gör upp praktiska planer, och Gör
sedan en genomgång av och tillbakablick på de planerade aktiviteterna i ljuset av
din uttryckta intention. Gör det när du sitter ner för den här meditationen.
3. Gör meditationen kort och dynamisk. När du utfört den några gånger bör det
vara rätt enkelt. Då kan du glömma de olika stegen, och istället inspireras av och
drivas fram av förloppet och formens syntes.

Steg I

Se först till att personligheten är positivt och avsiktligt stilla och tyst. Svara sedan
klart och tydligt och med egna ord på följande frågor. Formulera svaren för dig själv
med egna ord:
1. Vilken är min speciella fasta föresats, som medlem av den nya världstjänargruppen, i denna stund av målmedveten kontakt med min själ?
2. Är mitt koncentrerade och uttryckta personlighetssyfte i linje med den hierarkiska intentionen - så mycket av denna, som jag har fått tillåtelse att känna till?
3. Har jag - i mitt eget personliga dagliga liv - förtjänat rätten (p.g.a. bestämda
ansträngningar och inte så mycket på grund av uppnådda framgångar) att arbeta
tillsammans med de tjänare som nu håller på med förberedelsearbetet?
Detta är enda gången under meditationen som du tänker på dig själv, och punkten finns med därför att det är en metod för att fokusera personlighetens uppmärksamhet och riktar in din personlighet på mentalplanet.

Steg II

När du svarat på de tre frågorna i själens ljus, säg då med eftertryck:
Jag glömmer nu det som varit och strävar i riktning mot min högre andliga
potential. Jag ägnar mig på nytt åt att tjäna Den som skall komma och ska göra
allt jag kan för att göra människors sinnen och hjärtan redo för den händelsen.
Jag har inget annat mål i livet.
PAUS

Steg III

1. Visualisera situationen i världen så gott du kan och med utgångspunkt från ditt
huvudsakliga intresseområde och med all kunskap om världshändelserna som
du besitter. Se hur människomassorna överallt lyser med ett svagt sken, och här

18

och där finns punkter av klarare ljus, där medlemmarna av den nya världstjänargruppen och människor med andlig inriktning och kärleksfulla hjärtan arbetar för
mänskligheten.
2. Visualisera därefter (använd din skapande fantasi) det intensiva ljuset från Hierarkin, som strömmar mot mänskligheten och långsamt smälter samman med det
ljus som redan finns i de mänskliga sinnena. Uttala sedan första versen i Den stora
invokationen:
Från ljusets punkt i Guds Sinne
Låt ljus strömma in i människornas sinne
Låt ljus stråla ned över jorden.
3. Fundera sedan över Kristi återkomst. Inse att det inte spelar någon roll vilket
namn han är känd under eller kallas i de många religionerna i världen. Han är ändå
samma väldiga Väsen. Reflektera över och begrunda vilka följder hans framträdande skulle få. Säg därefter den andra versen i invokationen:
Från kärlekens punkt i Guds Hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan
Må Kristus återvända till jorden.
4. Sträva efter att koncentrera din fasta avsikt att tjäna och sprida kärlek i din
omvärld, och förstå att i samma utsträckning du kan göra detta så blandas din personliga vilja med den gudomliga stora viljan. Säg därefter vers tre i invokationen:
Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt människornas små viljor
Ledas av ett högre syfte - Det syfte som mästarna känner och tjänar.
5. Tänk nu igenom vad du rent praktiskt kan göra den kommande veckan för att
hjälpa till i förberedelserna för Kristi ankomst.
PAUS
Uttala sedan OM tre gånger samtidigt som du överlämnar den trefaldiga personligheten i förberedelsearbetets tjänst.
(Discipleship in the New Age, del II, pp. 226-8)

Meditation för att dra pengar till hierarkins arbete
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1. Den här meditationen är så enkel att många av er kanske tror att den är både
meningslös och utan verkan. Men görs den av många samtidigt kan den bryta det
dödläge, som för närvarande råder och hindrar att tillräckliga medel strömmar in i
det arbete som hierarkin vill utföra.
2. Gör den här meditationen varje söndagmorgon. Ta det du sparat undan senaste
veckan och skänk det till arbetet, ge det i meditationen till Kristus och hans hierarki.
Det spelar ingen roll om summan är stor eller liten, den kan ändå bli en tilldragande
och magnetisk del i mästarnas planer.
3. Försök förstå sanningen i den ockulta lagen att “till den som ger skall bliva givet”
så att de kan ge igen.
4. Försök känna hur verklig kärlek sveper genom dej, och håll kvar den fasta intentionen att uttrycka denna kärlek i alla kontakter. Kärleken är den stora tilldragande
och osjälviska kraften i världens angelägenheter.

Steg I

När du känner att du fått personligheten tyst och stilla på ett positivt och ordnat
sätt, ska du med egna ord klart och tydligt för dej själv formulera svar på följande
frågor:
1. Om pengar är bland det viktigaste som krävs för andligt arbete idag, vilken är
den faktor som just nu styr dem bort från hierarkins arbete?
2. Vilken är min personliga inställning till pengar? Ser jag dem som en viktig och
möjlig andlig tillgång eller tänker jag på dem i materiella termer?
3.Vad har jag för personligt ansvar för de pengar som går genom mina händer?
Handskas jag med dem som en lärjunge till mästarna bör göra?
PAUS

Steg II

1. Tänk noga igenom hur mänskligheten kan få frigörelse genom att pengar
används rätt. Visualisera pengarna i världen idag som:
a. Konkretiserad energi som för närvarande till största delen används för
materiella ändamål och på det individuella planet för att tillfredsställa rent
personliga begär.
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b. Visualisera pengar som en väldig flod av gyllene materia, som strömmar
bort från de materiella krafternas kontroll och in under de ljusa krafternas
kontroll.
2. Säg därefter följande åkallande bön med stor mental koncentration och med en
innerlig önskan att tillmötesgå de andliga kraven.
O du i vilken vi lever, rör oss och har vår tillvaro, den kraft som kan göra allting
nytt, styr in världens ekonomiska resurser mot andliga mål. Vidrör människohjärtat, så att alla människor ger till hierarkins arbete det som hittills spenderats
för materiell förnöjelse. Den nya världstjänargruppen behöver pengar i stora
kvantiteter. Jag ber därför, att de stora summor som behövs, blir tillgängliga.
Må denna din kraftfulla energi vila i händerna på ljusets krafter.
3. Visualisera därefter det arbete som ska utföras av de grupper som du för närvarande svurit tro och lydnad (dvs Arcane School och de andra formerna av aktivt
tjänande eller någon annan grupp som du vet försöker genomföra den hierarkiska
planen). Använd sedan din skapande fantasi och din vilja för att se omätliga penningsummor strömma in under deras kontroll som söker utföra mästarnas arbete.
4. Säg sedan högt och med eftertryck och övertygelse:
Den som hela världen väntar på har sagt att vad man än ber om i hans namn
och tror ska hända, det kommer att förverkligas.
Kom samtidigt ihåg, att tron utgör substansen i de ting man hoppas på och är vittnesbörd om ting som inte syns.
Säg:

Jag ber om de pengar som behövs för… och det kan jag kräva, därför att
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt kärlekens och ljusets plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.

5. Avsluta med att grundligt fundera över ditt ansvar för planen, och planlägg varje
vecka ditt ekonomiska samarbete med hierarkin. Var praktisk och realistisk, och
kom ihåg att om du inte ger, har du inte heller rätt att kräva, för du har ingen rätt
att frammana det som du inte är delaktig i.
(Discipleship in the New Age, del II, pp. 228-31)
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En gruppmeditation
Gruppen strålar ut energi

I. Vi ser att vi är ett energicenter, ett ljuscenter, som är sammanlänkat med alla ljuspunkter och ljuscentra i människoriket.
II. Bygg i tanken en väg av upplyst energi till den andliga hierarkin, som är planetens
hjärtcenter, och till Kristus, som är kärlekens hjärta i hierarkin, och till Shamballa,
där Guds vilja är känd.
III. Håll kvar sinnets fokus en liten stund i begrundan över vårt planetväsens natur,
som är kärlek.
IV. Meditera över frötanken:
Låt själen kontrollera den yttre formen och livet och alla händelser. Låt kärleken
råda. Låt alla människor älska.
V. Säg:
I centrum av all kärlek står jag.
Från detta centrum vill jag, själen, gå ut.
Från detta centrum vill jag, jag som tjänar, verka.
Må det gudomliga Självets kärlek utgjutas i mitt hjärta, genom min grupp och
ut i hela världen.
VI. Visualisera hur viljan-till-det-goda, absolut kärlek, sprids ut över jorden, från
Shamballa genom planetens hjärta, som är hierarkin, genom Kristus, genom den
nya världstjänargruppen, genom alla människor av god vilja överallt i världen och
slutligen genom alla andra människors hjärtan och sinnen.
VII. När Den stora invokationen läses visualiserar vi hur ljus, kärlek och kraft strålar
in i det mänskliga medvetandet:
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Från ljusets punkt i Guds Sinne
Låt ljus strömma in i människornas sinne
Låt ljus stråla ned över jorden.
Från kärlekens punkt i Guds Hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan
Må Kristus återvända till jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt människornas små viljor
Ledas av ett högre syfte Det syfte som mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt kärlekens och ljusets plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.
Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta planen på jorden.
OM

OM

OM

Arcane School bedriver undervisning för den nya tidsålderns lärjungaskap. Den tidlösa visdomens principer presenteras genom esoterisk
meditation och studier och genom tjänande som ett sätt att leva.
Kontakta Arcane School för mer information.
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