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En tidskrift som visar Den goda viljans energi i världen.

E tt nytt m e d veta n d es f ö d s lo vå n d a
Vi lever i en tid av snabba förändringar
– förändringar som också innebär förändringar i medvetandet, med motsvarande nya trender och influenser.
Två viktiga energier, som blir mer lättillgängliga är energierna för planering
och syntes. De är ännu relativt obekanta och därför håller mänskligheten
fortfarande på att lära sig att använda
dem, och ibland blir resultaten allt
annat än perfekta. Så till exempel är
syntesen en enande kraft, men den
kan också användas som en organiserande, likriktande kraft, genom att
man skapar stelbenta byråkratier som
inte kan hantera undantag som bygger
på sunda förnuftet. Den tankegången
kan ni läsa mer om i artikeln Flytande
byråkratier för en kreativ tidsålder.

mer och mer åtkomlig när de elektroniska kommunikationsformerna expanderar och sprids. Parat med detta
växer individens jagkänsla, känslan av
att man kan ge ett unikt bidrag i den
offentlig debatten i olika viktiga frågor.
Det ligger en fara i att denna tillväxt i
rösternas mängd, styrka och särprägel
kan bli till ett högljutt skrik som dränker det sunda förnuftet. Motgiftet till
detta är att alla som berörs går in i en
diskussion med den goda viljan som
ledstärna. Det innebär att tillåter att
olika åsikter inte bara att antecknas,
utan fullt och helt blir hörda och respekterade. Den goda viljan - grunden
för en upplyst allmän opinion och Avslöjandenas kris är artiklar som undersöker detta närmare.

En annan viktig dimension av
den mänskliga medvetandeutvecklingen är en större förmåga att förstå
det som händer och orsakerna till det.
Det är inte bara det att media får allt
större räckvidd, utan det allmänna
medvetandet blir mer och mer omdömesgillt vad gäller det media informerar om. Med förmågan att förstå följer
också ett ökat ansvar för våra ord. Att
tala ut eller uttala en åsikt, är en kraftfull form av handlande, och den blir

Tanken på allmänhetens bästa
blir allt viktigare efter hand som
mänskligheten vidgår att planetens
resurser är begränsade och att vi måste
dela dem. Ekonomen Jeffrey Sach har
skrivit en bok i ämnet, som vi recenserar i det här Nyhetsbrevet. Ni kan också
ta del av en blänkare om World Goodwills blogg Goodwill in Action, plus lite
nytt om broschyren Techniques of
Goodwill.

Den goda viljan - grunden
för en upplyst allmän opinion
Avslöjandenas kris
Flytande hierarkier för en
kreativ tidsålder

Den goda viljan - grunden för en upplyst allmän opinion
Mobiliseringen av den goda viljan
hänger tätt ihop med kraften i den allmänna opinionen. Det kan finnas
många skäl till att man länkar samman
den goda viljan och den allmänna opinionen, men ett skäl som speciellt talar
till vår tid är att vi inte kan räkna med

I detta nummer

att våra ledare, speciellt inte de som
sitter i en regering, ska lösa alla världens problem åt oss. Ämnet är så
genomgripande och livsviktigt att problemens lösning ligger i något så vitalt
som transformationen av det mänskliga medvetandet. Och det kan inte
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ske bara genom att man stiftar nya lagar (det
spelar ingen roll hur många). Inte heller kan det
ske bara genom att man upprättar fördrag och
överenskommelser eller förstärker poliskårer
och militära styrkor. Dessutom är politikens
väsen sådant att våra valda representanter är
underkastade pressen från valmanskåren och
från själva valprocessen. Det betyder att den
allmänna opinionen har stor makt och ett stort
ansvar när det gäller att bestämma en regerings inriktning.
	Den välinformerade allmänna opinionen kräver yttrandefrihet, fullständiga medborgerliga rättigheter och att hänsyn tas till
avvikande synpunkter. Men samtidigt måste
den allmänna opinionen vila på sanningens
grund. Som den framlidne amerikanske senatorn Patrick Moynihan en gång sade, så har var
och en rätt till sin egen åsikt, men inte rätt till
en egen uppsättning fakta. Sanningen är ofta
mångdimensionell, och i vår polariserade tid
höves det alla deltagare i det offentliga samtalet att påminna sig att tänkandets nyanser och
komplexitet asfalterar vägen mot ett erkännande av den viktiga enkelhet som är den rena
Sanningen – en enkelhet som man kommer
fram till genom en bred aveny av en inkluderande synpunkt, inte genom en smal stig
instängd i fanatismens trångsynthet.
En välbekant plattityd lyder: ”Säg vad
du menar, och mena vad du säger.” Men vi
måste också påminna om att den offentliga
debatten är beroende av att man skapar en respektfull miljö för de med avvikande åsikter. Vi
måste vägra ge efter för sådana inrotade tänkesätt som ser alla konflikter och kriser som Harmageddon – som katastrofer. För den som
fortfarande är i livet och som kommer ihåg
världskriget, kan den nuvarande atmosfären
mycket väl vara en överdrift, sådan ser den

nuvarande allmänna opinionen ut. Demonisering av dem som hyser motsatta uppfattningar,
giftigheter och icke förtäckta hot karakteriserar
en alldeles för stor del av det offentliga samtalet idag.
	Miljörörelsen har bidragit till det positiva att det nu finns ett brett erkännande av att
olika giftiga ämnen utgör ett hot mot miljön.
Nu måste mänskligheten acceptera att giftigheter även kan tränga in i den mentala och
känslomässiga atmosfären, och förgifta de
naturriken där tankar och känslor skapas. Det
ger upphov till en skoningslös toxisk atmosfär i
vilken emotionell instabilitet och okunskap
kan växa och frodas.
”Använd dina ord oklanderligt och felfritt.” Så lyder ett av de fyra löften, som Don
Angel Miguel Ruiz har lanserat. Tala med integritet, säg bara det du menar, försäkra dig om
att det står pall för ett test av sanningsenlighet
så långt som du kan uppfatta det och tala med
ett orubbligt erkännande av den djupa essentiella mänsklighet som förenar oss alla. Att
förena det som splittrats är en djupt känd längtan hos alla människor av god vilja idag. Det är
en reaktion på energin från den inströmmande
syntesen. Den kommer inte att kunna förnekas
– inte av terrorism eller hat, inte av våld eller
fruktan. Vi kan alla underkasta våra åsikter en
noggrann granskning utförd i ljuset av den
goda viljan och kärlek till sanningen. Vi kan alla
träna oss i att uttrycka våra tankar på ett språk
som kan testas mot förnuft och förståelse,
hellre än att stärka barriären av misstänksamhet, kritik och stolthet – denna tysta lilla röst
inom oss som säger – ”Jag har rätt. Jag vet att
jag har rätt!” Detta är bara avslöjande varnings
tecken på glamour, och de dödar den goda
viljan som vi verkligen behöver i denna övergångstid.

Avslöjandenas kris
När kommunikationssystemen ökar fart och
kapacitet blir ett naturligt resultat att information som tidigare var otillgänglig blir lätt
åtkomlig liksom möjligheten att sprida den till
jordens alla hörn. Med ett enda enkelt klick på
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datorn kan information med djupgående och
omfattande konsekvenser bli tillgänglig för
alla. Detta visar på styrkan i information och
reser naturligen frågor om urskillning och
ansvar. Skall en viss information spridas vida

omkring i allas intresse? Eller tjänas helheten
bäst genom att den stannar i det privata och
konfidentiella? Skall vi välkomna den allmänna
trenden till avslöjanden som förebud om en ny
tidsålder av transparens grundad på ”rätten att
få veta” och yttrandefrihet, eller se den som
slutet på privatliv, förtroende och diskretion?
	Man diskuterar mycket om vad som bör
och vad som inte bör avslöjas, vad som äventyrar individens privatliv och trygghet, den nationella och internationella säkerheten, och vad
som undergräver den journalistiska friheten.
Motiven bakom ett avslöjande är ibland omöjliga att avgöra, och de omedelbara konsekvenserna av publicering kan ibland dölja de ämnen
som avslöjas och den mer långsiktiga synpunkten. Men diskussionen om vad som tjänar helheten bäst för det största möjliga antalet
människor skärper mänsklighetens diskrimineringsförmåga, vidgar dess perspektiv och fördjupar dess ansvarskänsla. På det hela taget
kan sägas, att det spelar ingen roll vad som är
rätt eller fel i varje avslöjande - vi har ändå gått
in i en tidsålder när ”allt ropas ut från hustaken”.
Det lämnar föga andra alternativ än att arbeta
med de kriser som följer av avslöjandena. Vi
behöver anpassa oss i enlighet med detta.
Nu då medlen till globala avslöjanden
finns, är det troligt att antalet avslöjanden, om
de är akter av tjänande eller nedbrytning,
kommer att stiga. Om vi tar detta för givet, hur
ska då den mänskliga familjen anpassa sig till
den ständigt ökande exponeringen, och varthän leder detta i det långa loppet? Om vi bortser från frågan om rätt eller fel i varje avslöjande,
kan det ur ett vidare perspektiv, vara så att allt
detta är en del av en stökig återlösande process, där aspekter av mänsklighetens undermedvetna börjar komma upp till ytan av
släktets medvetande för att utsättas för granskning? Är detta det viktiga förebud om mäktiga
avslöjanden av andlig natur? Historien bär vittnesbörd om de förödande effekter som kraftiga religiösa sanningar och principer kan ha
när de påverkar ett orent psyke. Sådana sanningar kan leda till vantolkningar, fantism och
konflikter beroende på oförmågan att assimilera och uttrycka dem korrekt. Detta förklarar

varför moraliska resningar måste äga rum före
upplysningen. Djupt inne i mänsklighetens
psyke verkar en sådan helandeprocess äga
rum.
I den tidlösa visdomen sammanfattas
en mycket gammal lag för helande så här: Det
fullkomliga drar det ofullkomliga upp till ytan.
Det goda driver bort det onda från människans
form i tid och rum. Detta betyder inte att man
sätter någon information på piedestal som en
räddande ängel, för det kräver osjälviska motiv
och det är något väldigt sällsynt. Många avslöjanden är dåligt kontrollerade och ibland nära
nog anarkistiska. Det är oftare fallet att avslöjaren helt enkelt är en faktor i en mycket större
process varigenom fasetter i det mänskliga
medvetandet dras upp till ytan och granskas
och förkastas (om det behövs) innan mottagande och förankring av högre, andliga principer i mänskligheten. De psykologiska faserna i
denna helandeprocess är kris, spänning, framträdande. Man kan se detta i följande sekvens
av händelser avslöjandets kris föder spänning i
en plötsligt övergående aktivitet av skadebegränsning och överläggningar om hur man ska
göra för att försäkra sig om att det inte upprepas. Ramaskri och diskussioner förekommer
allmänt. Trots detta, framträder en knappt
märkbar förändring i känslan för värden i riktning mot det goda, det vackra och sanna.
	Den tidlösa visdomen lär oss att den
dolda andliga sanningen avslöjas när det mottagande medvetandet vibrerar i harmoni med
den, men innan dess måste den hållas borta
från den blivande mottagaren. Fastän alla andliga hemligheter sist och slutligen måste bli
kända så måste tidpunkten vara den rätta. Vad
är det som ska avslöjas och vad är det som ska
undanhållas, när ska man tala och när ska man
förbli tyst – det är den färdighet som måste förvärvas när man ska dela med sig av information till andra. Vi lever i en tid då människor blir
allt känsligare och mer intuitiva, och om man
kan godta telepati som en evolutionär möjlighet, vilka blir då konsekvenserna av att var och
en helt korrekt kan förnimma och kanske till
och med läsa andras tankar? Det står klart att
våra hemliga motiv och intentioner kommer
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att bli kända och alltså behöver vi ta itu med
våra tankar, vårt tal och våra handlingar redan
vid källan. Detta gör vi genom harmlöshet.
Som den gamla lagen för helande vi tidigare
hänvisade till fortsätter: Den metod som den
Fullkomlige använder sig av och som den gode
använde är harmlöshet. Detta är inte negativt
utan en perfekt jämvikt, en fullkomlig synpunkt
och gudomlig förståelse.

Eftersom avslöjandena duggar tätt
måste mänskligheten lära sig harmlöshetens
läxa. För det är den kvaliteten som ger energi åt
det omdömesgilla sinnet och som till slut
kommer att föra oss ut ur mörkret och in i en
strålande framtid. Avslöjanden av ett högre,
andligt slag kommer då att strömma fram och
göra så att mänskligheten kan utveckla sin
evolutionära potential i enlighet med det.

Flytande hierarkier för en kreativ tidsålder
”Den gamla ordningen förändrar sig, och ger plats
för en ny.
Och Gud når full utveckling på många sätt
På det att inte en god vana korrumperar världen.”
Tennyson

ras i någon större utsträckning så måste systemet antingen förändras eller så kommer det att
komma i otakt med sin tid. Ibland leder detta
till en dramatisk kollaps, såsom i kommunismens fall i Ryssland och Östeuropa.

Inneslutna som vi är i våra samhällen och vårt
sätt att leva, kan det vara svårt att stiga ut och
se förändringarna i medvetandet, speciellt
större förändringar, på ett sakligt sätt. Men det
är viktigt att vi ändå försöker, för att uppfatta åt
vilket håll förändringen går, och vilka hinder
som kan stå i vägen. Detta är speciellt viktigt i
en övergångstid som vår idag, där det mänskliga medvetandet gör de existerande institutionerna levande igen, med all åtföljande splittring.
Att uppfatta sådana förändringar i samhället är
en svår sak, och människor har en inneboende
tendens att stå emot förändringar, speciellt när
deras levebröd och kanske hela deras identitetskänsla, har investerats i det nuvarande systemet. Men medvetandet utvecklas faktiskt,
och mänskligheten måste lära sig att anpassa
sina institutioner och sitt sätt att leva till detta
centrala faktum.

Eftersom denna förstening äger rum
under mycket långa tidsperioder kan den vara
svår att upptäcka till en början. Ett närbesläktat
och mera kortvarigt hinder mot förändring, är
inflexibiliteten när de moderna samhällena har
ökat i skala och komplexitet. Alla tillräckligt
stora mänskliga system, om det så är en regering eller ett företag, dukar oundvikligen under
för detta i någon mån. När det växer, dyker ett
eller flera lager av byråkrati upp, som ett mellanled mellan individen och de varor eller tjänster som denne efterfrågar. Svaren från den
byråkratiska apparaten kan då bli allt mer förstenade i rutiner, regler och föreskrifter. Ett
exempel är det s.k. call centret, ett stort kontor
av arbetare som förväntas svara på kundens
frågor i enlighet med fasta rutiner som allvarligt begränsar deras handlingsfrihet och ansvar.
Att använda sig av sådana call centra verkar
vara en växande realitet i det moderna samhället. Först skiljer man ut telefonfrågan i en trädstruktur – det vill säga man får en rätt begränsad
meny av valmöjligheter, som inte alls svarar
mot våra behov. Och när vi sedan äntligen får
prata med en levande person, bollas vi fram
och tillbaka mellan olika avdelningar, eftersom
frågan faller mellan stolarna och ingen kan
behandla den nöjaktigt. Kafkas arbeten förebådade detta nattmareliknande fenomen.

Ett stort hinder mot förändring är att
tankesystemen och deras tillhörande institutioner förstenas - det spelar ingen roll om de är
religiösa, politiska eller samhälleliga. Detta
kanske är oundvikligt för alla ideologier eller
dogmer som finns under en längre tidsperiod.
Eftersom ett tankesystem framträder i ett speciellt ögonblick, kommer det oundgängligen
att ha en dialog med de sociala, politiska eller
religiösa villkoren vid dess uppkomst. Det
kanske t o m framträder specifikt för att ta itu
med just dessa villkor. När dessa sedan föränd4

Inom sådana byråkratiska labyrinter blir
individen bara ett nummer, en post i en data-

bas, en siffra i statistiken. När man tar bort det
individuella blir det tråkigt nog också enklare
att behandla människor med mindre deltagande, omtanke och noggrannhet. Ytterligare
en faktor i denna alienations- eller avståndstagandeprocess är att datasystemen som lagrar
och bearbetar informationen ofta är alltför
rigida för att kunna hantera undantag som
bygger på sunt förnuft. Slutresultatet kan vara
att situationer som snabbt skulle kunna lösas
mellan två personer öga mot öga istället kan
dras ut i all oändlighet.
I juridiska kretsar finns det ett talesätt
som säger att ”knepiga fall skapar dåliga lagar”.
Med det menas att en lag eller en policy utformas i termer av en förväntad genomsnittssituation, inte i termer av något ovanlig eller
exceptionellt. Av samma skäl utformas byråkratier och datasystem för att hantera huvuddelen
situationer, och tenderar att bryta ihop när det
står inför ett undantag. Man kan göra gällande
att den tid man sparar in genom en snabb
bearbetning av ett stort antal individer kompenserar för det mycket tillfälliga undantaget.
Men det är att missa en viktig poäng med
evolutionär förändring –det är alldeles precis

längst fram på förändringens våg som evolutionen visar undantagen mot de tidigare reglerna och sätten att hantera livet. Om
byråkratierna och de anslutna datasystemen
inte ska kväva välbehövliga förändringar,
måste de bli mindre mekaniska och rigida – de
måste införliva mer flytande och organiska sätt
att fingera, sätt som ger utrymme för individuellt ansvar och kreativitet. Och faktiskt är detta
i harmoni med andemeningen för vår tidsålder
– individen blir mer och mer medveten om det
unika bidrag han eller hon kan ge i ett fritt samarbete med andra. Genom att vidga varje persons egna ansvarsområde kan man förenkla
systemen och klara sig med färre nivåer. Den
anmärkningsvärda flexibilitet som de nyare
redskapen för socialt nätverkande lagt i händerna på folk har visat sig i de senaste omvälvningarna i Iran och Mellanöstern. Och dessa
aktioner var delvis inspirerade av den större
visionen om frihet som har blivit så lättillgängliga, genom internet och satellitteve. Visioner,
frihet och kreativt ansvar är kännetecken på
förändringar i medvetandets utveckling, och
alla människor av god vilja kan bidra till att de
expanderar.

Den goda viljan i handling – En WORLD GOODWILL-blogg
tid. Här vill vi belysa just den här typen av verksamhet. Som en vidareutveckling har vi
dessutom skapat en blogg: Goodwill in Action
(lucis.typepad.com/goodwill-in-action). Här vill
vi samla information från nätet, framhäva
exempel på den goda viljan i många olika situationer. Nedan ger vi några exempel på artiklar
från bloggen:

Ett av World Goodwills varaktiga syften är att
mobilisera den goda viljan i världen. Som en
del av det ansvarsområdet försöker vi informera våra kontaktpersoner om de många värdefulla initiativ, som grupper och enskilda
överallt i världen utför för vårt gemensamma
bästa. Sådana planer och projekt är otroligt
varierande. De omfattar alla de många utmaningar – politiska, sociala, miljömässiga – som
vi står inför i den prövande situation som planeten för närvarande befinner sig. Grupper
beskrivs som ngo:er, frivilligorganisationer eller
sociala företag. Den sammanbindande länken
är den goda viljans energi. Den driver på deras
ihärdiga ansträngningar att skapa en bättre
värld för alla.

“Vietnam to help Chad improve food security
(http://bit.ly/9Iy4pB)*. Ett positivt exempel på
samarbete syd-syd, främjat av Förenta nationernas FAO (Food and Agriculture Organisation) FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation,
som visar att utveckling och ömsesidigt samarbete håller på att bli alla nationers ansvar.”

Våra läsare av Nyhetsbrevet är redan
bekanta med våra nyheter i sammandrag
under rubriken Aktiviteter under en övergångs-

”Ärlighet och hyckleri i mötet med terrorism.
(http://bit.ly/eQ9wrz)* De oförlösta, anonyma
aspekterna av personligheten hos en individ
5

eller ett folk utgör ett hinder för själen. Den
goda viljan hjälper till att uppamma en atmosfär av klarhet, mod och ärlig utvärdering av
jaget i vilken denna blinda fläck kan erkännas
och besegras. I artikeln sätter Ziad Asali och
Hussein Abish strålkastarljuset på attityderna
mot kristna i arabvärlden och ger konstruktiva
förslag till förändring.”
”Hälsovård och konsten att sköta en motorcykel
(http://nyti.ms/c3YTl4)*. Tsepo Kotelos historia
visar på det trängande behovet av något som
inte så ofta finns på den globala att göra-listan
för hälsan i tredje världen: att sköta en motorcykel.
	Lesotho har bland världens högsta förekomster av aids och tuberkulos, och en stor del
av Kotelos tid går åt till rådgivning om och
tester av dessa sjukdomar. Han håller föredrag
om aidsprevention och hjälper folk att hålla sig
till sina behandlingsplaner och klara biverkningarna. Han kollar också vattentillgång, hjälper bybor att förbättra det sanitära, väger och
vaccinerar spädbarn, undersöker gravida och
behandlar enklare sjukdomar.

	Fram till 2008 kunde Kotelo bara besöka
tre byar i veckan eftersom han måste gå till fots,
kilometer efter kilometer. Men i februari det
året fick han en motorcykel – det bästa färdmedlet för att komma till landsbyarna i Afrika.
De flesta ligger långt från riktiga vägar. Lika viktigt var att han fick verktyg att sköta mc:n plus
hjälm och mc-kläder. Han fick körundervisning
och lära sig att varje morgon göra en snabbkoll
av cykeln. En gång i månaden kommer en
mekaniker och finjusterar mc:n. Istället för att
tillbringa dagarna promenerande till jobbet
kan han nu faktiskt arbeta.”
* Länkarna inom parentes är i förkortad version, och måste skrivas exakt så som visas inom
parentesen här.

BOKRECENSION
Common Wealth (sv. Allmänt välstånd) av Jeffrey Sachs
”De mest utmärkande utmaningarna för vårt
århundrade kommer att bli att vi inte blundar
för att mänskligheten delar ett gemensamt öde
på en överbefolkad planet.” Jeffrey Sachs gör
det bestämda påstående i boken Common
Wealth (Penguin 2008). Vi är alla inblandade och
måste också alla engagera oss för att klara av de
många utmaningar som mänskligheten står
inför. Men utmaningarna upplevs alltför ofta
som överväldigande och olösliga, och många
tappar modet och visar en negativ attityd ”det
finns inget att göra”, vilket hindrar riktigt handlande.
	Därför är det uppfriskande och enormt
uppmuntrande att läsa Jeffrey Sachs bok. Han
gör mycket mer än bara rabblar upp de stora
problemen i världen som vi alla står inför. Han
6

ger oss också praktiska, realistiska lösningar.
Dessa är resultatet av statistisk analys, demografisk och vetenskaplig granskning och praktiska
pilotprojekt. Från klimatförändringar, via bristen
på rent vatten till hur man ska lösa malariaplågan avslöjar han nya framåtsyftande lösningar
som inte bara är utförbara utan dessutom billiga. Han anmärker faktiskt ofta att det blir mera
kostsamt att inte göra dem och att det kommer
att bli oundvikligt senare.
Ett centralt tema i boken är tanken att vi,
mänskligheten, faktiskt har ett val. Det finns
många praktiska beslut som vi måste fatta och
handlingar som vi behöver göra som enskilda
individer och samhällen, som nationer och
internationellt. Kollektivt kan dessa leda in
mänskligheten och världen på en annan och
mycket bättre väg.

I slutkapitlet, som lämpligt nog har rubriken ”Kraften hos en enda” rekommenderar han
åtta saker som var och en av oss kan göra för att
”fullgöra en generations förhoppningar att
bygga en värld av fred och hållbar utveckling.”
Lär er om alla utmaningar vi står inför. Res och
bli en del av mänskligheten. Gå med i en organisation som jobbar för hållbar utveckling. Se till
att uppmuntra ditt samhälle att engagera sig
och inspirera andra. Främja hållbar utveckling
genom socialt nätverkande. Engagera dig politiskt. Involvera arbetskamrater. Lev personligen
enligt den standard som ställts upp i FN:s milleniemål och utfästelser.

offer. Vi kan vara medskapare i vår gemensamma framtid. Precis som han skriver: ”Vi är
den generation som kan få slut på fattigdomen,
vända klimatförändringen åt rätt håll och hindra
den massiva och tanklösa utplåningen av andra
arter. Vi är den generation som kan ge oss i kast
med och lösa det kinkiga problemet att kombinera ekonomiskt välstånd och miljömässig hållbarhet. Vi är den generation som kan ta i anspråk
forskningen och en ny etik för globalt samarbete och lämna en frisk planet i arv till kommande generationer.”

Boken är en fantastisk väckarklocka som
vill påminna oss om att vi inte behöver vara

Metoder för den goda viljan
Techniques of Goodwill heter en broschyr som
World Goodwill nu har uppdaterat. Häftet centreras kring sådana tidlösa principer som enhet
och kreativitet samt principen om att dela med
sig, och ger en serie reflexioner över hur den
goda viljan kan drivas upp och användas i praktiskt tjänande i alla livets skiften. Ni kan också ta
del av en meditation över den goda viljan. Ett
citat ur texten: ”Kraften i den goda viljan härstammar från dess egen inneboende natur –
den är en aspekt av den gudomliga kärleken,
och den gudomliga kärleken är den mest kraftfulla energin på vår planet. Det sägs att den
goda viljan är just så mycket av den sanna kärlekens energi som mänskligheten på dess nuva-

rande utvecklingsstadium kan reagera på och
uttrycka praktiskt. Genom att använda den
medvetet och rationellt kommer mänskligheten att kunna lösa de brännande problemen i
världen och skapa goda relationer mellan människor.”
Vill ni ha ett exemplar av häftet (på engelska) går det att beställa på World Goodwills
kontor i London. Adressen finner ni nedan. Ni
kan också läsa texten direkt på www.worldgoodwill.org . Klicka bara på länken World
Goodwill Literature till vänster.

Människor av god vilja är en nations potentiellt rikaste tillgång, och de kan
ha ett enormt inflytande när de sluter sig samman och koncentrerar sig.
Det finns förstås miljontals människor av god vilja idag, men många är så
nedtyngda av osäkerhet, av en känsla av meningslöshet och brist på en
tydlig vision och ledarskap att de förblir passiva. De behöver få inspiration,
uppmuntran och visas hur de ska använda den kraftfulla energi som de
har tillgång till. Behovet av ledarskap grundat i den goda viljan är stort.
Kollektivt handlande börjar med individen. En enda person som tar ställning för den goda viljan blir en samlingspunkt för andra personer av god
vilja. Ett positivt exempel är utan undantag den bästa signalen till handling.
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(omarbetad version)

DEN STORA INVOKATIONEN
Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.

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 Den kommande* återvända till 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 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.

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.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.

Om du vill skicka det här budskapet vidare till andra så finns två kort som du kan ta från vår engelska
hemsida www.lucistrust.org/ecard/ och www.lucistrust.org/ecard2/
*Många religioner tror på en världslärare som ska komma någon gång i framtiden. Han är känd under många olika namn
såsom Herren Maitreya, imamen Mahdi, Kalkiavataren etc. Ibland används dessa namn i någon version av Den stora invokationen av folk med olika tro.

ATT VERKA FÖR ATT SKAPA RIKTIGA RELATIONER
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