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Kärlekens blomster
Blommor har länge fungerat som en symbol för kärleken. Vi dras rent instinktivt till
dem och uttrycker med dem vår kärlek, vår tillgivenhet, vår sympati. De hjälper till
att dra oss samman i en kärleksfull gemenskap. De lyfter oss. Blommor är såsom naturens hjärtcentrum. Blommorna växer upp ur sina egna, individuella frön. De skapar en imponerande färgpalett. Mångfalden färger i växtriket smälter samman och
bildar en perfekt harmoni. Det finns ingen färg som är så skärande och disharmonisk
att den fördärvar helheten. Blommor tjänar där de växer. I denna oöverträffade relation är blommorna växtrikets eget sätt att visa världen kärlek.
På samma sätt finner vi också kärlekens blomma i människans hjärtcentrum,
där blombladen just håller på att breda ut sig. Av alla de större centren i eterkroppen
är hjärtcentret nu det ojämförligt viktigaste. Den upplyftande, magnetiska kraften i
dess energier behövs för att neutralisera de starka, emotionella, personliga tendenserna i solarplexus. Solarplexus behövs för att syntetisera alla de lägre centrens energier och krafter, men på grund av dess tendens att uttrycka själviskhet och splittring
kan den inte skapa den kärlekens universella kvalitet som vi så väl behöver idag.
Bara hjärtcentret kan tillfredsställa det behovet. Allteftersom hjärtcentret utvecklas
genom impulsen att tjäna, ökar dess attraktiva kraft i styrka, och dras uppåt och färgar alla självcentrerade tendenser. Dess kärlekskraft absorberar själviskheten och
skapar ett jag, en person, som tänker och tjänar bara i grupptermer eller generellt.
Kärleken som strålar ut från ett hjärta som håller på att vakna är inte längre
kärleken från ett individuellt jag. Det finns fortfarande men är nu mindre viktigt. Den
förhärskande egenskapen är mera allmängiltig. Den är känslig för och känner vad
världen som helhet behöver. Det är detta som är den enda själens renande kärlek.
Tjänandet är själens drivfjäder och grunden för dess existens.
Den kärlek som strålar ut från det vaknande hjärtat tjänar inte bara till att
relatera horisontellt, d.v.s. i yttervärlden, utan också vertikalt och inåt mot det högre sinnet och intuitionen. Hjärtats universella kärlek riktar in sig mot och vibrerar
i harmoni med intuitionens förfinade energier, och skapar på så sätt en relation till
Guds sinne. Det sägs, att ”i varje människas hjärta döljer sig intuitionens blomma”1.
Vägen till intuitionen finns i hjärtats kärlek och avslöjar skapelsens bakomliggande
motiv.
Det motivet avslöjas i kärlekens blomma – det spelar ingen roll om den är
en människas eller en plantas. I den eteriska uppsättningen blomstrande hjärtcentra
skapar vi mönster av färger överallt i världen. Triangelverksamheten ordnar dem, så
att de bildar en balanserad gemenskap. Där kärleken kan flöda fritt och obehindrat
kommer man varandra närmre i världen. Vi tjänar också där vi växer och utvecklas.
1. Alice Bailey, Strålarna och invigningarna, (2007) p. 22.

Tankar om kärleken
Många tänkvärda ting har sagts om kärleken.
Nedan finner ni citat från så vitt skilda håll
som Ridveda och Dag Hammarskjöld, från
Victor Hugo och Gandhi till Eckhart och
Alice Bailey, för att bara nämna några.

ett kärlekens sinne – att jag må tjäna dig,
ett trons sinne – att jag må förbli i dig.

”Från kärlekens punkt i Guds hjärta
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må den kommande återvända till jorden.”
Den stora invokationen,
alt II, andra versen

Och om jag har profetisk gåva och känner
alla hemligheterna och har hela kunskapen,
och om jag har all tro så att jag kan flytta
berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag
låter bränna mig på bål, men saknar kärlek,
har jag ingenting vunnit.

”Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara
ekande brons, en skrällande cymbal.

När jag var ung tittade jag upp mot himlens
skyar och sökte utröna deras väldiga omfattning. Där fann jag Gud, hans synliga kraft.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är
inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten men gläds
med sanningen.

Ändå kände jag i mitt hjärta, att det i denna
kraft, fanns ett lika starkt bevis för att hans
kärlek även var en ädlare gåva.
Där kärleken finns, där finns det liv.

Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den,
allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.

Livet är blomman och kärleken är blommans
honung.

Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall
förgå.

Vilken oerhörd glädje som strömmar ut i
rosenskimrande vågor, som strömmar från
kärlekens hjärta, som är Herren Gud.

Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det
fullkomliga kommer skall det begränsade
förgå.

Vi älskar Gud med hans egen kärlek. Medvetenheten om den upphöjer oss till gudar.
Kärlek är att hantera kraften som vägleder
alla världar och som leder till den integration, enhet och det som inkluderar allt, som
driver gudomen själv att handla.

När jag var barn talade jag som ett barn,
förstod som ett barn och tänkte som ett barn.
Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort
det barnsliga.

I begynnelsen uppstod kärleken.
		
Kärleken är oförstörbar. Dess heliga flamma
brinner för evigt. Den kom från himlen och
den återvänder till himlen.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi
se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap
begränsad; då skall den bli fullständig som
Guds kunskap om mig. Men nu består tro,
hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem
är kärleken.”
		
		

Ge mig ett rent sinne – att jag må se dig,
ett ödmjukt sinne – att jag må höra dig,
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Planetens nätverk
The Love Foundation

The Institute for Research on Unlimited Love

Institutet bildades 2001 med hjälp av ett anslag
från John Templetonstiftelsen. Syftet är att lägga
fokus på den osjälvisk kärlek ur ett vetenskapligt och filosofiskt perspektiv, och söka stöd i de
stora andliga och etiska traditionerna.
Hittills har institutet kunnat delta i nära
nog 50 olika forskningsprojekt vid flera universitet, t.ex. Harvard, Yale, Stanford, Princeton och
Case Western Reserve University. Man har tagit
upp ämnen i stil med: ”Hur kan vi fostra våra
barn, så att de gestaltar sina liv med osjälvisk
kärlek som ledstjärna och vill tjäna mänskligheten? Hur kan vi utveckla kulturella och pedagogiska miljöer som gynnar uppkomsten av ett
sådant handlingssätt? Är det sant att vänliga och
generösa människor i allmänhet upplever högre
nivåer av välbefinnande, lycka och hälsa? Hur
kan kärleken fås att bli mer bestående i äktenskap och familjeliv? Hur kommer det andliga
in i praktiserandet av kärlek och rättvisa? Är
osjälvisk kärlek – om man ser den evolutionärt,
utvecklingsmässigt och andligt – den djupaste
och mest meningsfulla grundvalen i den mänskliga naturen? Hur kan katastrofer som den elfte
september och tsunamin locka fram sådana reaktioner av medlidande och barmhärtighet? Hur
kan vi bättre förstå räddningsmanskap som sätter
sina liv på spel för andra, absoluta främlingar?
Är kärleken den ’varandets grund’ som filosofer
och mystiker ständigt talar om?”
Institutet skickar varje månad ut elektroniska nyhetsbrev, Works of Love, som tar upp
sådana ämnen som kärlek, vänlighet, medkänsla
och villkorslös kärlek. Man har också gett ut
böcker med följande titlar: Forskning om altruism och kärlek, Villkorslös kärlek, Kärlekens vägar och makt, Kärlekens lära och Kärlek som
fungerar. Mera information kan ni hitta på hemsidan www.unlimitedloveinstitute.org

Den bildades år 2000. Syftet med The Love Foundation är att ”hjälpa folk att anlägga en praktisk
grundval för och kunskap om kärleken i enskilda
individer och i samhället som helhet.”
Man tänker sig förverkliga detta mål genom följande åtgärdsprogram:
Utbildning: annonsera i public service-media, ge
seminarier, hålla studiegrupper, anordna meditationer och presentationer för grupper.
Välgörenhet: ge ekonomiskt stöd till olika
samhällsprogram som utvecklar fred, kärlek och
självmedvetande, ge stöd åt program som stärker barns självkänsla och tillförsikt, ge resurser
till grupper och enskilda med syfte att främja
mänsklig utveckling och framåtskridande för
enskilda och för jorden som helhet.
Forskning: ge stöd till nya uppfinningar och
projekt som är till nytta för mänskligheten och
jorden. Skapa en databas och ett bibliotek med
informations- och referensmaterial.
Globala kärleksdagen lanserades i slutet av
2003. Den firades för första gången den första
maj 2004. Sedan dess firar man den varje år den
första maj, och i år är inget undantag. Syftet är
att göra människor mera medvetna om, att kärleken är en allestädes närvarande kraft, som läker
och förvandlar allt den kommer i kontakt med.
Folk i mer än 90 länder har anslutit sig denna
tanke och firar dagen. Ett flygblad, som berättar
om Globala kärleksdagen, finns nu på 20 olika
språk. Love Foundation har i anslutning till dagen startat ett specialprogram, där ungdomar
kan uttrycka sitt eget perspektiv på den globala
kärleken genom t ex bildkonst eller essäer eller
i poesins form. Man vill på det sättet uppmuntra
deras kreativitet och få dem att beskriva kärleken i olika former.
The Love Foundation, Inc.
P.O. Box 10114,
Tampa, Florida 33679-0114,
USA
Hemsida: www.thelovefoundation.com

Stephen G. Post,
Institute for Research on Unlimited Love
Located at Rm. TA214, School of Medicine
Case Western Reserve University
10900 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44106-4976, USA
tel: +1 216-368-6205
Fax: +1 216-368-8713
hemsida: www.unlimitedloveinstitute.org
e-post: Stephen.Post@case.edu
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Det stora närmandet
Varje år vid tiden för junifullmånen når Guds kärlek, soleldens andliga essens, sin högsta
uttrycksnivå. Den gör så genom en av Guds stora söner, Kristus, som är den andliga hierarkins ledare. Genom honom söker kärlekens hjärta i hierarkin framkalla gensvar från alla
som är mottagliga nog.
Om närmandet mellan hierarkin och mänskligheten ska bli resultatrikt hänger på
om den intensiva önskan är tillräckligt stark i världens aspiranter och lärjungar och bland
dem som genom meditation och tjänande har skapat ett sätt att närma sig hierarkin. Denna
satsning förstärks genom den meditation som utförs av avancerade tänkare på olika områden
– religion, naturvetenskap, filosofi, utbildning, politik eller inom affärslivet, ja faktiskt alla
som kan öppna sitt sinne mot de högre medvetandenivåerna.
Upphöjt och ädelt tänkande, förstärkt av en intensiv längtan efter framsteg, stimulerar det mänskliga medvetandet och hjälper till att skapa en ljusbro mellan det andliga
varandets värld och den mänskliga mödans värld. Den nya världstjänargruppen – en grupp
som fungerar som bro mellan mänskligheten och det andliga riket – spelar en nyckelroll i
att bereda vägen för hierarkins ankomst. De som arbetar på den inre sidan, och de lärjungar
som ansvarar för att utarbeta planen, stimulerar den nya gruppens hjärtan och sinnen, även
om man kanske inte medvetet förstår var inspirationen kommer ifrån. Idéer finns som energiströmmar på mentalplanet och kan kontaktas och styras in i manifestation av dem som är
tränade och mottagliga.
Idag finns det tecken på att viktiga förändringar äger rum, som ger upphov till det
man kan beskriva som en utpräglad ansvarskultur. Detta nya sätt att tänka som erkänner att
allt hänger ihop utmanar splittring och materialismens kultur.
När tillräckligt många personer har en medveten själskontakt kommer förändringar
av vidsträckt betydelse att sättas igång i olika nationer och samhällen. De som är känsliga
för själens intryck, inklusive triangelarbetare, kan skapa en kommunikationskanal genom
tankekraft mellan det andliga och människoriket. Triangelarbetet ser till att det finns en
kanal för konstruktivt tänkande – ett hjälpmedel för att förvandla jordens andliga klimat. Det
i sin tur skapar en väg som hierarkin kan närma sig mänskligheten på.
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