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Gruppmedvetande
I årtusenden har oerhört många personer framträtt och uttryckt andliga sanningar för
sina samtida och en del av dem såsom Lao Tze, Konfucius, Platon och Spinoza har
grundat skolor för filosofiskt tänkande. På olika ställen har också andligen upplysta
fungerat som sändebud för den gudomliga impuls som kommer från vår planets
hjärta, även kallad den andliga hierarkin. Deras uttryckta sanning har stått emot tidens påfrestningar, deras inflytande sträcker sig över tidsåldrar, deras ädla budskap
har nått oräkneliga personer vid det här laget och i en del fall är deras utstrålning lika
stark idag som när de först framträdde på jorden. Under deras arbetsperiod och på
sitt eget sätt har dessa tjänare hjälpt till att förankra andliga principer, att höja nivån
på det mänskliga tänkandet och att förvandla begäret till andlig längtan.
Fram till för ungefär hundra år sedan tog upplysta personer, med ett fåtal
anhängare, ansvaret för att göra något för allmänhetens bästa. När vi nu går in i
Vattumannens tidsålder kommer nya rytmer, impulser, energier och kvaliteter i förgrunden. De kräver att människosläktet anpassar sig till de högre energimönster som
strålar ner från ovan. En av de mest slående och basala förändringarna ligger i att
gruppmedvetande och grupparbete kommer alltmer i fokus. Överallt omkring oss
kan vi se hur folk träffas i grupper för att arbeta för en gemensam sak – som exempel
ett högt och ädelt ideal, en vetenskaplig tes, ett filosofiskt ämne, en politisk modell
eller ett affärsprojekt. Bakom alla dessa idéer finns en logisk grund – folk lär sig att
arbeta ihop i grupp. Teamwork betraktas som helt nödvändigt och en högt värderad
god egenskap.
Högre upp i spiralen finner gruppens andliga arbete och utvecklandet av
gruppmedvetande gensvar i ett litet men hela tiden växande antal arbetsgrupper.
En av de minsta enheterna i andligt grupparbete är triangeln. Tre likasinnade personer av god vilja kommer tillsammans i upplyst medvetande varje dag för att tjäna
mänskligheten. Den stund vi ägnar detta arbete anpassar vi oss efter den andliga
tonen hos de andra i vår triangel och hela den världsomspännande triangelgruppen.
I ett sådant heligt utrymme väver vi in ljus och bygger en ny himmel och en ny jord.
Idag är gruppmedvetande mer än bara en vision. Det visar sig i livet hos de
tänkande människor av god vilja som gemensamt arbetar för andras välfärd, vars primära motiv är tjänandet, vars kärlek till medmänniskorna står fast och orubblig och
som reagerar på hierarkins kallelse. Det är inte alltför många år sedan som en lärd
lärare från öster kommenterade: ”Det sakta frambrytande självmedvetandets härlighet måste förloras ur sikte i gruppmedvetandets fenomen och de främsta tänkarna
och arbetarna idag måste ha en ivrig längtan efter detta.”

Betraktelser över gruppmedvetandet
Tänk i det yttre på varandra i kärlek. Precis
bara det... enkelt och ödmjukt detta och inget
annat än detta för närvarande.
Alice Bailey

Det är grupparbete vi vill ha och inte dominans från en person eller grupp eller kontroll
från två eller tre. Detta innebär ett långsammare arbete men ett bredare inflytande. Det
är säkrare och mer fruktbart i långa loppet.
Grupparbete för med sig många saker och
mycket utveckling i gruppmedvetandet. En
av dem är att hitta nivån i tjänandet, så att
det som görs är ett grupparbete. Då kommer
det att bli framgångsrikt, för det baseras på
gruppens övertygelse och gruppens förståelse.
Alice Bailey

Den eviga andliga principen, i vilken roten
till allt finns, är medveten om sig själv i vårt
medvetande. Allt kommer från Gud, allt
leder till Gud, allt har sin kulmen i Gud.
Nicholas N. Strakhov
Än en gång måste vi erkänna att individen
inte bara finns i sig själv enbart utan i kollektivisering och att individuell fullkomlighet och befrielse inte är hela meningen med
Guds avsikt i världen. Den fria användningen
av vår frihet omfattar också befrielsen av
andra och av mänskligheten. Den fullkomliga nyttan av vår perfektion är, när vi i oss
själva förstått den gudomliga symbolen, att
kopiera, mångfaldiga och till slut göra den
allmängiltig i andra.
Sri Aurobindo

Att förstå det ömsesidiga beroendet ekologiskt betyder att förstå relationer. Det kräver
en förändring i medvetandet som är utmärkande för systemtänkande – från delen till
helheten, från objekt till relationer, från
innehåll till mönster. Ett hållbart samhälle är
medvetet om de många relationerna mellan
dess medlemmar. Att ge näring åt samhället
betyder att ge näring åt dessa relationer.
Fritiof Capra

Osjälviska människor är inte sällsynta.
Osjälviska grupper är extremt sällsynta.
Ren obunden hängivenhet hos en människa
är inte något sällsynt, men att hitta den i en
grupp är verkligen sällsynt. Att låta sina personliga intressen stå tillbaka för familjens
eller en annan persons bästa ser man ofta,
för människohjärtats skönhet har manifesterat sig i alla tider. Att få se en sådan attityd i
en grupp och se en sådan synpunkt bibehållas i en obruten rytm och visa sig spontant
och naturligt – det kommer att vara den nya
tidsålderns stolthet.
Alice Bailey

Vi går i sanning från storhet till storhet.
Individualiseringens svunna glans går över
i invigningens. Det sakta framväxande
självmedvetandets glans måste förloras ur
synhåll inför det underbara i släktets gruppmedvetande, och detta åstundar de främsta
tänkarna och arbetarna nu mycket intensivt.
Det ljus som man kan se lysa svagt i mänskligheten och den svaga låga som flämtar i
människan måste ge plats för den utvecklade
Gudasonens strålglans. Det krävs endast en
liten ansträngning och en rejäl uthållighet för
att göra så att de som nu befinner sig på det
fysiska erfarenhetsplanet kan lägga det strålande ljuset i dagen, och att skapa ett väldigt
centrum av ljus på jorden som kommer att
upplysa hela den mänskliga tankevärlden.
Alice Bailey

Kan människan någonsin skaffa sig, istället för det personliga och privata, isolerade
medvetandet, ett allmänt medvetande som
skulle göra henne ständigt medveten om att
hon är en del av en enorm andlig helhet.
Peter Yakovlevich Chaadayev
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Planetens nätverk
Planetens nätverk av ljus, kärlek och tjänande förvandlar det mentala klimatet på vår
jord. Det omorienterar mänskligheten mot
andliga attityder och värderingar. De grupper och aktiviteter som vi rapporterar om i
Bulletinen återspeglar olika aspekter av nätverket.

cial och andlig utbildning.”

Human Values Foundation
Human Values Foundation (ung. Stiftelsen
Mänskliga värden) bildades redan 1955 för att
”uppmuntra, främja och utveckla mänskliga värden hos ungdomar genom utbildningsprogram,
skrifter, utställningar, konferenser och personalens forskarmöten”. Den är en konfessionslös
och oberoende välgörenhetsorganisation, men
har täta band till olika utbildningsorganisationer
i England.

The Maimonides Foundation
The Maimonides Foundation är en interreligiös
välgörenhetsinrättning. Den har funnits sedan
1995 och arbetar för fred och dialog mellan
judar, kristna och muslimer på olika sätt. T ex
genom olika kurser och program, kulturella,
vetenskapliga och idrottsliga evenemang och
utbildningsinsatser.

The Coach House, Salisbury
Horsham;West Sussex, RHI3 0AJ
www.humanvaluesfoundation.com
e-post yes2values@hvf.org.uk
tel +44 (0) 1403 250711

Road,

Moses Maimonides (1135-1204), judisk filosof, teolog och ledare för den judiska
församlingen i Còrdoba, under en period i Spaniens historia som räknas som dess kulturella
guldålder. Han var också kunnig i den arabiska
och muslimska filosofin. Det sägs att Maimonides liv kan ses som en symbol för det bästa i
vårt gemensam arv och för mänsklighetens förmåga att gå bortom och övervinna intolerans,
hat, bigotteri och okunnighet.

Visionen är att se till att ungdomar i alla
delar av samhället, både i England och utomlands kan få praktisera mänskliga värden för
att bli ”ansvarsfulla, lyckliga, tillfredsställda
samhällsmedlemmar och längta efter mänsklig
spetskompetens.”
Stiftelsen marknadsför sig i fem
kärnvärden: sanning, kärlek, själsligt lugn, gott
uppförande och icke-våld. Stiftelsen rapporterar
att mer än 1000 skolor i England har sagt att den
undervisningeplanering i mänskliga värden som
man erbjuder är något skolorna länge letat efter
för att lösa nära nog olösliga samhällsproblem.
På deras hemsida kan man ladda ner exempel på
deras lektioner i pdf. Här kan man också läsa de
senaste nyheterna om stiftelsen från andra länder.
Stiftelsen definierar sin mission som att
”utveckla, stödja och uppmuntra en upplyftande
utbildningsprocess, särskilt hos ungdomar, lärare och sådana som arbetar med barn. Vi tillhandahåller universella resurser som gynnar
varaktiga, livsberikande värden som bidrar till
en integrerad, etisk, moralisk, känslomässig, so-

Stiftelsen säger sig vilja skapa möjligheter för de tre religionerna att mötas och förstå likheterna mellan dem och diskutera skillnaderna... Dialog är den enda positiva utvägen
att leva i harmoni i ett multireligiöst och mångkulturellt samhälle.
www.maimonides-foundation.org
info@maimonides-foundation.org
tel. +44 (0) 20 7287 3830
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Tre andliga högtider
I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter: påsken, wesak och Den goda viljans högtid.
Genom att många individer och grupper över hela
jorden då tålmodigt och utan avbrott mediterar,
håller dessa högtider på att få en individuell förankring i mänsklighetens medvetande.
I framtiden kommer alla människor med andlig
läggning att fira samma helgdagar. Det kommer att
leda till en koncentration av andliga krafter och en
gemensam andlig strävan, plus en samtidig åkallan.
Kraften i detta ligger i öppen dager. De tre årliga
stora högtiderna är koncentrerade till de tre vårmånaderna, och de leder till en stegrad andlig insats
som påverkar resten av året. De är:

Den goda viljans högtid. Detta är högtiden
för den mänskliga andens längtan efter Gud, när
den söker anpassa sig efter Guds vilja och försöker
uttrycka riktiga mänskliga relationer. Varje världsböndag de senaste tvåtusen åren har Kristus stått
inför hierarkin och inom synhåll för Shamballa.
Han har stått där som representant för mänskligheten, som gudamänniskan, som ledaren för sitt
folk och ”som den förstfödde bland många bröder”
(Rom. 8:29). Varje år vid detta tillfälle har han predikat Buddhas sista predikan för den församlade
hierarkin. Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap,
efter mänsklig och andlig enighet. Den kallas också
för världsböndagen.

Påsken. Detta är den återuppståndne
levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens
lärare och den andliga hierarkins överhuvud. Han
är uttrycket för Guds kärlek. Vid påskfullmånen
uppmärksammas den andliga hierarkin, som han
leder, och betoningen ligger på Guds kärleksnatur.

Dessa tre högtider är en del av ett för mänskligheten gemensamt andligt system, även om de ännu
inte fungerar hundraprocentigt ihop. Men stunden
närmar sig, då alla tre högtiderna kommer att firas
över hela världen, och genom dem kommer vi att
få en stor andlig enighet. Dessutom kommer effekterna av det stora närmande, som är på gång, att bli
Wesak. Detta är Buddhas högtid. Buddha är starkare över hela planeten genom mänsklighetens
den andliga länken mellan planetens högsta andliga förenade åkallan.
center, Shamballa, och hierarkin. Han är uttrycket
för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det (Utdrag ur broschyren Tre andliga högtider)
gudomliga syftets vägvisare.
2013:
Påskhögtiden den 26 mars
Wesak den 25 april
Kristushögtiden/Världsböndagen den 24 maj
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