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Släpp in ljuset
I den andliga filosofin sägs att ”det finns ett ämne LJUSET, som ligger bakom och
är grundläggande för syftet med vår planet.” Sådan är ljusets lockelse och storhet –
andlig och fysisk – att det i alla tider har dragit till sig uppmärksamhet från tänkare
på olika områden, såsom filosofi, konst, naturvetenskap, religion och liknande. De
senaste hundratalet år har man gjort anmärkningsvärda vetenskapliga framsteg, som
vidgat horisonten för forskning och upptäckter. Det artificiella ljuset lyser upp våra
städer, byar och genomfartsleder.
Man använder ljusbaserade teknologier – i all synnerhet gammastrålar, röntgenstrålar och ultravioletta strålar – inom medicinen. Och med alla resurser, all förmåga och allt starkare fokus från det vetenskapliga etablissemanget – vem kan då
förutsäga vad åren framöver kommer att ge när man utforskar ljuset och de ljusbaserade teknologierna i jakten på mänskligt välstånd?
Bidrag från stora artister, som också genom sin konst, har demonstrerat vilken kraft och betydelse ljus och färg har i att väcka upp en känsla av bävan och
undran inför naturen. Den store landskapsmålaren William Turner, som är känd som
”ljusets målare” fann faktiskt sin inspiration hos Goethe, speciellt i dennes färglära.
Turners fascination över ljuset var så stor att hans sista ord innan han lämnade den
här jorden sägs ha varit ”solen är Gud”.
Solen befinner sig 149,6 miljoner kilometer från jorden, men dess fysiska
ljus upprätthåller allt liv på jorden på ett otal olika sätt. Dess förebyggande strålar
(av ljus och värme) ger liv åt den fysisk-eteriska formen vilket är nödvändigt för att
bevara hälsa och välbefinnande. Dess närvaro drar också upp små frön genom materiens mörker ut i fullt dagsljus för att visa sina strålande gåvor. I ett högre varv i
spiralen lyser alltid den inre solen, och söker hela tiden avslöja sina pärlor av visdom
och den gudomens härlighet som ligger bakom de manifesta världarna.
Inom esoteriken menar man att ljuset är en effekt av själva livsimpulsen. Vad
det betyder i grund och botten är nästan omöjligt att förstå. Hur som helst säger den
andliga filosofin vidare, att när livet och formen (ande och materia) förs samman
visar sig ljuset. I samma mån har förlusten av Shamballaenergin (som förkroppsligar
Livsenergin) under de senaste decennierna, och dess direkta interaktion med människosläktet, åstadkommit en intensifiering av ljuset som är avslöjande, som aldrig
förr de viktiga underliggande andliga, psykologiska och strukturella utmaningar som
konfronterar oss alla idag. Dessa avslöjanden utarbetas i och genom medvetandet,
som är det mänskliga livets och erfarenhetens domän.
Det vore ingen överdrift att säga att mänskligheten håller på att vakna upp
från sin långa mörkersömn. Ett ljus gryr som lyser upp människans tänkande och
skingrar de skuggor av splittring och uppdelning som alltid finns. Medvetandets ljus
avslöjar storheten i de progressiva idéer som arbetar sig fram och ut i yttervärlden
och väntar på att förankras. Låt oss alltså arbeta hårt för att försäkra oss om att ljuset
alltid tränger igenom de utmattade jordiska dalarna och drar i sitt kölvatten den goda
viljans transformativa kraft.

Tankar om ljuset

Planetens nätverk

Man måste alltid komma ihåg att LJUSET är
ett viktigt ämne som ligger bakom hela vår planets ändamål och syfte.
Alice Bailey

tensens enda syfte att tända ett ljus i varandets
mörker.
Carl Jung
Det är faktiskt i mörkret som man finner ljuset,
så när vi sörjer, är detta ljus som allra närmast
oss.
Mäster Eckhart

Ibland kommer vårt eget ljus ut och tänds på
nytt av en gnista från en annan person. Var och
en av oss har orsak att tänka med djup tacksamhet på de som har tänt elden inom oss.
Albert Schweitzer
Jag måste inte vinna, men jag måste vara sann.
Jag måste inte lyckas men jag måste leva vid
det ljus jag har. Jag måste stå bredvid den som
står fast vid det rätta och stå bredvid denne så
länge han har rätt, och skiljas från honom när
han har fel.
		
Abraham Lincoln
Själen som faktum kommer till slut att bevisas när man studerar ljuset och strålningen och
genom en kommande evolution av ljuspartiklarna.
Alice Bailey

Både vinter- och sommarsolståndet uttrycker
kärlek. De visar oss motsatserna ljus och
mörker, utvidgning och sammandragning, som
karakteriserar våra erfarenheter i den jordiska
skolan, så att vi kan erkänna våra valmöjligheter när vi rör oss genom livet.
Gary Zukav

Internationella ljusåret
År 2015 har deklarerats vara FN:s internationella
år för ljus och ljusbaserade teknologier. Det har
gjorts tillsammans med UNESCO och ett konsortium av vetenskapsorgan.

Musik är ljudets aritmetik precis som optiken
är ljusets geometri.
Claude Debussy

En förordning för medkänsla
Karen Armstrong, engelsk författare och kommentator vann år 2008 TED Prize. TED är en
internationell community (gemenskap) som
söker förstå livet på ett djupare sätt. Hon fick
det för sitt initiativ att skapa en ’förordning för
medkänsla’ Många tusen personer hakade på och
lämnade sina bidrag till projektet och i november
2009 sjösattes det.

Först när förnuftets ljus dämpas av visdomens
strålande sol kommer allting ses i sina rätta
proportioner.
Alice Bailey

Varenda människa måste bestämma sig för om
hon vill vandra i den skapande osjälviskhetens ljus eller i den destruktiva själviskhetens
mörker.
Martin Luther King jr

Om det finns ljus finns det mörker. Om köld
så hetta. Om höjd så djup. Om fast så flytande.
Om hårt så mjukt. Om skrovligt så slätt. Om
lugnt så stormigt. Om framgång så motgång.
Om liv så död.
Pythagoras.

På samma sätt som man gräver upp skatter
ur jorden, så kommer goda sidor ur goda gärningar och visheten ur ett rent och stilla sinne.
För att vandra tryggt genom människolivets
labyrint behöver man visdomens ljus och goda
egenskapers vägledning.
		
Buddha

Hur långt når inte det lilla stearinljuset med
sina strålar! Så långt lyser också en god gärning i en utmattad värld.
William Shakespeare
Idéer är för litteraturen vad ljuset är för måleriet.
Paul Bourget

Om ljuset ska kunna skina ljust måste även
mörkret vara närvarande.
Francis Bacon

Ljuset är den bästa bron mellan det synliga och
det osynliga.
Agni yoga

Träd fram i tingens ljus, låt naturen bli din
lärare.
William Wordsworth
Så långt vi kan urskilja är den mänskliga exis-
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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

med sig medkänslan i allt de gör och ta ansvar
för att tända medkänsla i det vanliga samhället
att ta hand om varandra och för välbefinnandet
hos alla samhällets medlemmar från födelsen,
genom barnaåren, tonåren, vuxenlivet och till
åldrande och död.
Charter for Compassion
PO Box 10787,
Bainbridge Island, WA 98110, USA
http://charterforcompassion.org/
Sällskapet för kulturell integration
Sällskapet startade redan 1951, inspirerat av Sri
Aurobindos filosofi om ett integrerande liv, som
ett center för universell religion och andlig träning och praktik.

www.light2015.org

De tre huvudsakliga grundsatserna i Cultural Integration Fellowship är: interkulturell
förståelse och harmoni, icke-sekteristisk universell religion och kreativ självutveckling och
självuppskattning.
Sedan 1951 har Sällskapet varit värd för
ett antal specialarrangemang- kulturella, religiösa, musik- och dansarrangemang. Man fortsätter också erbjuda föredrag om universella värden
och undervisning om de stora världsreligionerna,
andliga och visdomstraditioner. Sammanslutningen förklarar: Genom att hedra andliga traditioner från olika kulturer och religioner främjar
CIF utbytet av idéer kulturer emellan från öst
och väst, och skapar en starkare känsla av crossover- kulturell harmoni och världsfred.

Förordningen för medkänsla vänder sig till oss
alla att göra medkänslan till ”en klar, lysande och
dynamisk kraft i vår polariserade värld”. Den
fortsätter: ”Medkänslan kan bryta ner politiska,
dogmatiska, ideologiska och religiösa gränser.
Eftersom den föds ur vårt djupa ömsesidiga beroende av varandra så är medkänslan viktig för
mänskliga relationer och för en tillfredsställd
mänsklighet. Det är en väg till upplysning, och
oundgänglig för att skapa en rättvis ekonomi och
en fredlig global gemenskap.

2650 Fulton Street at 3rd Avenue, San Francisco,
Kalifornien, USA
Tel. 1 415 668 1 559
e-post culturalfellowship@sbcglobal.net
hemsida www.culturalintgrationsfellowship.org

Förordningen för medkänsla är dedicerad
till att bygga ett världsomspännande nätverk av
medkännande communities där människor från
alla sektorer – affärsvärlden, hälso- och sjukvård,
utbildning, regeringar, religioner och ekumeniska
gemenskaper, fred och ickevåld, konst och konsthantverk och alla som arbetar för miljön – kan ta
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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:
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.

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.
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 starkare över hela
planeten genom mänsklighetens förenade åkallan.
(Utdrag ur broschyren Tre andliga högtider)

Wesak.
Detta är Buddhas högtid. Buddha är den andliga
länken mellan planetens högsta andliga center,
Shamballa, och hierarkin. Han är uttrycket för
Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det Påsk					
gudomliga syftets vägvisare.
Wesak					
Kristushögtiden/världsböndagen
Den goda viljans högtid.
Detta är högtiden för den mänskliga andens
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