World Goodwill
N YHETSBREV

Nr 4 2009

En tidsk rift som visar Den goda viljans energi i världen.

Himlen
På himlen finns det inga skiljemärken för öst och väst. Folk skapar skiljemärken i sina hjärnor
och tror sedan att de är sanna.
		
Buddha

I detta nummer:
Det elektriska klimatet
Konferensserien
Redaktör:

dominic dibble
www.worldgoodwill.org

År 2009 har kallats det internationella
het. Ändå är det just denna slöja som är en av de
astronomiåret1, och det kan vara värt att fundera
viktigaste källorna till liv, källan till andning, till
över de underverk som vi kan se både via
luft. Hur lätt vi tar för givet det faktum att vi är
Hubble- och andra teleskop, och över lufthavet
omgivna av en osynlig blandning av gaser som
som vi spanar ut över himlen genom. Med hjälp
är avgörande för alla livsformers existens. Luften
av en rik uppsättning instrument kan vi se himlaär både ogripbar när den är stilla och en mäktig
fenomen som slår an en sträng av vördnad i hjärkraft som kan utmejsla landskap och ödelägga
tat. Vi är omgivna av ett kosmos som pulserar av
städer när den är i rörelse. Specifika årstidsvariafärger och strukturer, ständigt i rörelse. Hela
tioner av väder och vind har integrerats i den
tiden lockade att förstå dess natur på ett djupare
mänskliga kulturen – vem kan till exempel tänka
sätt. Under det att vi kan känna oss försvinnande
sig Indien utan monsunvindarna? Väder och
små i förhållande till storleken av det vi ser, är
vind är uttryck för de väldiga cyklar av energi
det knappast mindre mirakulöst att vi kan
och materia som driver på planetens ekosystem.
omfatta en så stor del av skapelsen med våra
Atmosfären är sålunda en viktig främjare av
instrument, men än viktigare, genom våra
kretsloppet. De viktigaste kretsloppen i atmosfäsinnen och vårt medvetande.
ren är vattenångans, syrets,
Inom oss har vi ett slags inkän- Inget som det mänskliga ögat kan se är koldioxidens och kvävets. Alla
nande princip, som genljuder, mer ägnat att framkalla bävan än en
dessa kretslopp övervakas
och som låter oss expandera natthimmel tätt beströdd med stjärnor. kontinuerligt av en samling
och börja omfatta rymdens
satelliter och väderstationer,
Llewelyn Powys där FN spelar en ledande roll
mysterier.
Detta är inte för att
genom WMO (World Meteorolåta påskina att mänskligheten kommit nära till
logical Organization)
att avslöja stjärnornas slutliga hemligheter. Med
regelbundna mellanrum tillkännager astronoCYKLISKA KRETSLOPP
merna att de är förbluffade över alla nya och
Kretsloppen är livets grundval. Precis som
oväntade observationer, som inte passar in i
vinden blåser fritt över jordytan, så cirkulerar på
deras gällande modeller. Vetenskapens historia
samma sätt luften i lungorna och blodet i
uppvisar perioder av etablerad kunskap som
ådrorna. Så symboliseras den universella sanplötsligt kastas över ända av nya idéer – astrononingen att ett fritt flöde är en väg till hälsa, inte
min som sådan undergick en anmärkningsvärd
en stockning i en del av systemet, åtföljd av en
revolution. Man har gett den namnet den koperoundviklig åderlåtning av ett annat. Våra ekononikanska revolutionen. Tillsammans visade Nikomiska och politiska system skulle må väl av att ta
laus Kopernikus, Tycho Brahe, Johannes Kepler
hänsyn till denna enkla men djupa sanning. Vatoch Galileo Galilei att jorden inte var universums
tumannen är ett lufttecken och sägs hänga ihop
medelpunkt. Vem kan säga att en liknande revomed principen allmängiltighet och delaktighet,
lution inte skulle kunna inträffa igen? Det finns
något som den fysiska luften så tydligt förfaktiskt alltfler bevis för att många astronomiska
kroppsligar. Allteftersom vi gradvis går in i Vatfenomen enklare skulle kunna förklaras om man
tumannens tidsålder, kan vi vänta oss att få se
gav rummets elektriska kraft större uppmärkdessa principer manifesteras med ökande tydsamhet – det ämnet utforskas mer i detalj i vår
lighet och kraft i alla våra institutioner.
artikel ”Det elektriska klimatet”
Jordens atmosfär skiljer oss från kosmos
MOLNEN PÅ HIMLEN
underverk genom en hinna av gas, en slöja, som
Det kretslopp som är mest synligt för oss är vattverkar vara förskräckligt tunn och ömtålig när vi
nets. Solens värme framkallar vattnets avdunstser till rymdens väldighet och skenbara ovänligning. Tillsammans med jordens rotation skapas

de vindar som driver molnen till platser där de fälls ut och
ska vi dämpa vår oro i övertygelsen att saker och ting rör
fyller på vattenflödena i världens sjöar och floder. Vi känner
sig åt rätt håll. Det är lätt att bli besviken för att ett enda
alla omedelbart av nederbördens verkningar, och förstår
möte inte har löst allting, men låt oss inte glömma det
vilken stor betydelse den har i alla väsens livscykel. Efterenorma nätverket av underordnade möten och icke protosom kretsloppen för syre och koldioxid är osynliga, är det
kollförda underhandlingar som föregår varje större konfelätt att förbli okunnig om deras betyrens, och som kommer att fortsätta efter
delse, och detta trots att forskningen nu ”Detta att ta ett andetag och att dela klimatmötet. Genom dessa nästan ändallt mer uppmärksammar dem. De spelar luften med alla andra människor tyder lösa kontakter, kämpar sig mänskligheen stor och viktig roll i debatten om kli- på ett individuellt livscentrum men ten långsamt in i ljuset av en mer upplyst
matförändringarna. Dessa två cykler är också på en delaktighet i allas gemen- syn på de andra naturrikena, och ser
nära sammanflätade genom eldens samma liv.”
dem som medvarelser som förtjänar resmedverkan, för syret är huvudbeståndsEsoterisk läkekonst, p.110 pekt och förståelse och inte som passiva
del i förbränningen, och många substanresurser som man kan utnyttja.3
ser som innehåller kol brinner och alstrar
En del kanske tycker det verkar
koldioxid. Enkelt uttryckt är det faktiskt så att andningen är
konstigt att man ser kvävecykeln som viktig, för den spelar
en form långsam förbränning, försedd med bränsle av kolingen känd roll för andning eller fotosyntes. Ändå är kväve,
hydraterna (såsom socker och stärkelse) i födan, och fotoi form av nitrater, proteiner och aminosyror, enormt viktigt
syntesen är i själva verket en omvänd förbränning. Den tar
i växters och djurs näring. Hur hamnar luftens kväve i dessa
nämligen koldioxid och ombildar den tillbaka till kolhydraekologiska cykler? Svaret står huvudsakligen att finna i
ter, och frigör samtidigt syre.2 Så djur- och växtriket är djupt
jordmånen, där bakterier, antingen fria eller i förbindelse
involverade i båda dessa kretslopp. Men det är mänskligmed växter, ’ordnar till’ kvävet till användbara former.
hetens intensiva och utbredda inblandning i dessa kretsSålunda får djuren allt sitt kväve från växtriket. En annan
lopp – mest anmärkningsvärt genom användande av
bidragsgivare, som tillhandahåller kväve, är blixten. Och
fossila bränslen – som gett upphov till en stor del av den
eftersom mänskligheten vet hur viktigt kvävet är som
nuvarande diskussionen om klimatförändringen.
näring, är det ingen överraskning att man lärt sig att induDet finns inget behov av att upprepa olika omstänstrialisera framställningen av det. Men, som för andra
digheter i klimatförändringen här. Alla som är tillräckligt
atmosfäriska kretslopp, har detta lett till problem av överintresserade är i det stora hela insatta i frågan. Men en sak,
utnyttjande – i detta fall av kvävegödsel. Ännu en gång
värd att ta i beaktande, är att de fysiska och biologiska
verkar det som om vi måste lära oss att det är viktigt med
ett visst mått av återhållsamhet när vi ingriper i naturens
system som forskarna försöker utforma, och som de gruncykler, givet vår begränsade kunskap om deras subtilitet
dar sina förutsägelser på, är komplexa, subtila och av
och komplexitet.
enorm omfattning. Och modellerna bygger på antaganden, som nog inte ligger så nära sanningen som man
SKÖLDEN
kanske tror. Detsamma gäller för den moderna astronoAtmosfären är inte bara en viktig pådrivare av jordens cirmins modeller. Under det att vetenskapen antas vara ett
kulation. Den är också en ett skydd. De flesta har hört talas
objektivt sökande efter sanningen om den fysiska världen,
om ozonlagret, och är medvetna om att det skyddar oss
utförs den likväl av bristfälliga människor som kan ha sina
från några av de skadliga effekterna av ultraviolett (UV)
egna fördomar. Och det är tveksamt om vetenskapen har
strålning. Upptäckten av ozonhålet över Antarktis, dess
all relevant kunskap om förändringarna i jordens viktigaste
livsuppehållande system: det esoteriska tänkandet förutsamband med klorfluorkol-föreningar, kallade CFC:er
sätter att det finns ett inflytande på planetens klimat, inklu(övers. anm. CFC förkortning av det engelska ChloroFluorosive människans tankar, som ännu inte godtas av den
Carbon compounds är freoner.) och det internationella
traditionella vetenskapen. Detta betyder inte att man
samarbetet för att komma till rätta med problemet, är ett
rekommenderar en fullständig skepticism mot alla vetenstycke samtidshistoria. Montrealprotokollet är en internaskapliga uttalanden, eller sådana som rör klimatförändtionell överenskommelse för att fasa ut tillverkningen av
ringar. Snarare vill man föreslå en generös öppenhet för
ett antal ozonförtunnande kemikalier. FN:s tidigare genealla förklaringar, parad med sunt förnuft och en djup
ralsekreterare Kofi Annan har kallat den för ”den hittills
ödmjukhet inför naturens mysterier.
kanske enskilt mest framgångsrika internationella överVare sig nuvarande koncensus om klimatförändenskommelsen”. Den är än en gång ett exempel på den
ringen och den roll koldioxiden spelar är helt riktig eller
viktiga Vattumannavärderingen om delaktighet – i detta
inte, är mänsklighetens viktigaste lärdom av denna kris
fall i vetenskapens kunskaper och det politiska ansvaret.
helt klart att vi behöver lära oss inta en mycket klokare och
Det intressanta är att ozonet faktiskt skapats av just strålrättvis syn på hur vi ska använda jordens resurser för alla
ning – UV – mot vilken den följaktligen skyddar. Och ozonnaturrikena. Och det finns faktiskt hopp om att det är detta
lagret är inte den enda sköld som finns i atmosfären.
som håller på att bryta fram, även om det går långsamt, i
Ovanför ozonlagret finns jonosfären, ett lager som också
de överläggningar som International Panel on Climate
ger skydd mot olika former av skadlig strålning, samtidigt
Change (tillsammans sponsrad av WMO och FN:s Environsom det tillhandahåller en viktig elektrisk länk till det större
ment Programme) och de åtföljande förhandlingarna som
solsystemet.
regeringarna håller. Den kommande konferensen i Köpenhamn i december kommer att bli ytterligare en milstolpe i
Bron
denna process. Om resultaten inte blir vad alla hoppas på,
Bevis börjar nu dyka upp att jonosfären har samband med
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både åskvädrens blixtar (som äger rum långt under den)
och med elektriska fenomen i magnetosfären – ett område
som sträcker sig långt utanför jonosfären, dominerat av
jordens magnetfält och dess samspel med de partiklar från
solen som kallas för solvinden, och det interplanetariska
magnetfältet. Jordens magnetfält kanaliserar solvinden
ner till jonosfären vid nord- och sydpolen, och ger upphov
till norrskenets (och sydskenets) majestätiska skönhet. Färgerna i norrskenet skapas av den elektriska joniseringen av
olika gaser i atmosfären, precis som i ett lysrör. Och nu
verkar det som en periodisk interaktion äger rum mellan
magnetosfären och jonosfären över hela jordytan, inte
bara vid polerna. De djupare implikationerna av denna
elektriska förbindelse kommer vi att utforska närmare i
nästa artikel.

l

1. Internationella Astronomiska Unionen, tillsammans med UNESCO,
firar 2009 det internationella astronomiåret. Många evenemang har
ordnats ”i en global ansträngning att hjälpa världens invånare att
återupptäcka sin plats i universum genom himlen, både dag och natt,
och därigenom få en personlig känsla av under och upptäckt.” Ett
annat mål är att lära allmänheten ”hur vetenskapens kunskaper kan
bidra till ett mer jämlikt och fredligt samhälle.” Se www.astronomy2009.org/general/about/
2. Detta faktum om fotosyntesen – att den kan ta bort koldioxid ut
atmosfären och ’fixa’ kol som kolhydrat för växternas livslängd – förklarar varför trädplantering ses som ett sätt att uppväga eller kompensera för koldioxidutsläppen från andra källor, såsom från fossila
bränslen.
3. World Goodwills meditationsprojekt The Cycle of Conferences har
som ett av sina huvudämnen tanken på ett förvaltarskap för jorden.
Se den sista artikeln i detta nyhetsbrev för mer information.

DEN GODA VILJAN ÄR… vidsynthetens syre.
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Det elektriska klimatet
Såsom vi diskuterade i World Goodwills nyhetsbrev
”Vad är livet?” ser den esoteriska filosofin livet som ”ett
konstant flöde av elektrisk energi, under det att formerna är tillfälliga uttryck som livet manifesterar sig
genom på den fasta fysiska nivån”. Hela manifestationen är alltså levande – till och med atomen har ett
rudimentärt medvetande. Med detta i åtanke ska vi ta
en ny titt på ett av vår tids stora bekymmer – de globala väder- och klimatförändringarna. Vi ska se dem
som en aspekt av intelligent, elektriskt liv.
Vetenskapen diskuterar fortfarande orsakerna
till de tusentals elektriska urladdningar som hela tiden
sker över hela vår planet via åskväder och blixtar. I allmänhet tänker man sig att de beror på atmosfäriska
störningar och en eventuell påverkan av laddade partiklar från solen (solvinden). En annan gåta har varit
nyligen upptäckta elektriska urladdningar högt ovanför åskvädren, som kallas Transient Luminous Events
TLE (ung. kortvariga lysande företeelser, övers. anm.).
Dessa bländande uppvisningar är kolossala torn av
rött och blått ljus, kända som Sprites, snabbt expanderande lysande ringar, kallade Elves, och fingrar av skinande klart ljus, som stiger upp ur molnen, kallade
Gnomes. Dessa fenomen är svåra att förklara rent
mekaniskt, dvs som ett resultat av vinddriven urladdningsseparation som äger rum i molnen långt nedanför. Men i kontrast till den atmosfäriska vetenskapens
ortodoxa teorier betraktar pionjärerna inom plasmakosmologin jorden som en del av en elektrisk strömkrets, där solen och planeterna agerar som elektriska
motpoler.

I den modellen, är åskvädren exakta motsatsen till det som man för närvarande anser att de är.
Snarare än elektriska generatorer är de energispridare
i en interplanetarisk krets – blixtarna är en gnista av
en himmelsk ström när den kopplas till jorden. Högt
upp i atmosfären där trycket är lågt tar blixten formen
av färgrika Sprites, Elves och Gnomes. Liknande fenomen framställs rutinmässigt i laboratorier när en lång
urladdningsgnista – motsvarigheten till ett blixtnedslag – införs i ett vakuumrör där den mesta luften
sugits ut. Den färgrika glöden och de trådlika strukturerna motsvarar Sprites.1
Den tidlösa visdomen betraktar hela universum som elektriskt till sin natur. Den elektricitet som vi
är bekanta med på det fysiska planet härstammar från
ett stort kosmiskt väsen som verkar på högre, subtilare nivåer av kosmos och som, med hjälp av härskaror
av intelligenta skapare, gav liv åt det yttre universum.
I detta scenario och så vitt jorden angår beror alla
fenomen av planetariska kretsloppsaktiviteter - luftens avkylning och upphettning, molnen, regnet, stormarna och vindarna - på de inre elektromagnetiska
naturkrafter som oavbrutet genererar elektriska
strömmar som återställer den störda jämvikten.2
Tendensen mot en dynamisk jämvikt är något
av ett mysterium för vetenskapen. Fysikern Paul
Davies kommenterar: ”De flesta datorsimuleringar av
jordens atmosfär förutsäger någon slags skenande
katastrof, såsom global nedisning, kokande världshav
eller massförbränning beroende på ett överflöd av
syre som sätter världen i brand... Ändå har på ett eller
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annat sätt den integrativa effekten av många sammankopplade komplicerade processer vidmakthållit
den atmosfäriska stabiliteten trots storskaliga förändringar och till och med under perioder av katastrofartade störningar.” 3
Detta ständiga återställande av jämvikten
kallas för homeostas – det är en känd egenskap hos
alla levande organismer när de justerar sin inre miljö
så att den bibehåller stabila villkor, och jorden som
sådan är en levande organism, dess globala väder och
klimat styrs av himmelska intelligenser i enlighet med
planetens och människans karma. Detta ligger förstås
långt från atmosfärforskarnas sökande efter mekaniska förklaringar, men de primära orsakerna till
klimat och väder måste sökas bortom de yttre verkningarnas värld i medvetandets subjektiva område.
För den traditionella vetenskapen återstår
ännu att upptäcka att elektriciteten är universums
grundläggande kraft, men när den väl gör det,
kommer upptäckten att underminerna de nuvarande
grundvalarna, gravitationsmodellen. Och tanken på
ett intelligent ordnat universum vibrerande av liv kan
då bli en seriös, vetenskaplig faktor. Kosmos är ett
enormt magnetfält – om än komplext och intrikat –
och alla väsen i det uppför sig som laddade partiklar
som för alltid interagerar och utbyter sina egna specifika kvaliteter med varandra. Plasmakosmologerna
David Talbott och Wallace Thornhill påpekar, att ”från
den minsta partikel till den största galaktiska formation, sammanbinder och förenar ett nät av elektriskt
strömkretssystem hela naturen, ordnar galaxer,
ingjuter kraft i stjärnorna, ger upphov till planeter och,
för vår egen värld, kontrollerar vädret och ger liv åt
biologiska organismer. Det finns inga isolerade öar i
ett elektriskt universum.” 4
Denna nya kosmologi skulle helt klart utgöra
grunden för en förnyad vetenskaplig undersökning av
ämnen såsom astrologi, telepati och psykiska fenomen i största allmänhet. Den kastar också ljus över
varför de andliga lärorna betonar det ansvar vi alla har
för våra tankar och det subjektiva klimatet som vi
befinner oss i. I ett sammanlänkat universum påverkar
tillståndet hos vårt medvetande alla andra väsen och
naturriken och antingen förbättrar eller försämrar
kvaliteten på vår omgivning. Den tidlösa visdomen
säger att ackumulerade mänskliga känslor till och
med påverkar vädret och att det faktiskt är sant att vi
skapar vårt eget klimat i en viktig bemärkelse.5
Detta är en spännande tanke med anledning
av nuvarande fokus på klimatförändringar och krisen i
världen, som växt fram ur dem. Under det att den globala uppvärmningen genom koldioxidutsläppen
mycket väl kan bidra till detta, så finns det många
andra faktorer i gång från en esoterisk synpunkt. För
att fokusera på en enda av dem, kan det vara så att vår

stormiga begärsnatur och vårt själviska tänkande
bidrar till jordens instabila klimat. Även på den fysiska
nivån pekar nyligen gjord forskning på hur det kan
vara så. Ett exempel är upptäckten av biogen magnetit i människans hjärnvävnad genom vilken människans centrala nervsystem kan interagera med
magnetfält i omgivningen. Ny forskning letar för att
se om magnetiskt material finns specifikt i tallkottkörteln som hos fåglar och andra djur, genom vilken det
samspelar med jordens magnetfält för att navigera.
Tallkottkörteln finns i mitten av hjärnan i ett
litet hålrum eller en kavitet, som återkastar ljudet.
Denna kanske korresponderar med ett litet hålrum
eller kavitet, som återkastar ljudet mellan jordytan
och jonosfären – ett klotformigt skal som magnetiseras av blixtnedslag från de cirka tvåtusen åskoväder
som är igång samtidigt på jorden. Man har upptäckt
att de elektromagnetiska resonanser som skapas här
är av liknande frekvens som den mänskliga hjärnans
alfa- och theta-vågor och att det också finns andra
resonanser mellan olika skikt av jordens elektromagnetiska jonosfär och hjärnan.6 Den tidlösa visdomen
säger att denna interaktion även omfattar jordens
andliga aura, och lär ut att man genom meditation
kan skapa resonanser i hjärnans hålrum i sympati med
frekvenserna i planetens inre subjektiva naturriken,
och att deras krafter kan spridas i tjänande till alla
levande väsen.
Jonosfären är bara en del av den enorma magnetiska omgivning som intelligent elektriskt liv verkar
genom, och nyckeln till detta har vi haft hela tiden i
den vetenskapliga term vi använder för att beskriva
vädret och klimatet – meteorologin. Den tidlösa visdomen lär oss att en slöja av magnetiskt, meteoritiskt
stoft omger jorden och det är den periodiska utvidgningen och sammandragningen av denna magnetiska slöja som påverkar klimatet. Under det att mindre
mängd meteoritstoft motsvarar en nerkylning av
atmosfären och istider, motsvarar en ökning av mängden en upphettning av atmosfären och värmeperioder såsom under karbon. Geologiska registreringar
pekar mot att klimatförändringar har ägt rum upprepade gånger. Vetenskapliga expeditioner har tagit
borrkärnor i glaciärisarna och undersökt de små luftbubblor, som varit inkapslade i tusentals år och har
korrelerat höga temperaturer på jorden till högre
halter koldioxid i jordens atmosfär. Koldioxid och kolsyra är nyckelindikatorer för perioder av global uppvärmning, och intressant nog är de också framträdande
komponenter i meteoritiskt stoft. Vetenskapen erkänner det faktum att ”stoftpartiklar efter nedfallande
meteoriter kan stanna kvar i atmosfären i många
månader; och att partiklarna kan påverka klimatet,
både genom att sprida elektromagnetisk strålning
och genom att katalysera kemiska reaktioner i den
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övre delen av atmosfären. Men hur stor meteorernas
påverkan är på klimatet vet man inte än.
När man inser att meteoritiskt stoft är en integrerad del av den elektromagnetiska slöja som omger
jorden, och att det mänskliga medvetandet på ett
subtilt sätt kan påverka denna slöja, kommer också
det kollektiva ansvar vi bär gentemot de lägre naturrikena genom ett riktigt användande och rätt styrning
av tänkandet att bli uppenbart. Genom ett metodiskt
användande av meditation i enlighet med regeln att
”energin följer tanken”, kommer så mänskligheten att
få sin medfödda rätt att fungera som förvaltare av planeten, och det allt uppslukande syftet för det mänskliga livet kommer att vara att fullborda den gudomliga
befallning som inryms i Den stora invokationens ”Från
det centrum som vi kallar mänskligheten, låt kärlekens och ljusets plan ta form.” Det faktum att mänskligheten är ett elektromagnetiskt centrum i det
gudomliga uttryckets kropp och har ett ödesbestämt
ansvar för att låta denna kärlekens och ljusets plan ta
form i alla naturrikena pekar mot en verkligt respektingivande vision av framtiden. Kraften i ett tillämpat
grupptänkande kommer en dag att på ett ändamålsenligt sätt styra specifika krafter in i de lägre naturrikena för att lyfta och befria dem.
Sådana tankar kan verka revolutionerande.
Men vi har burit med oss tanken att all materia är
levande och består av pyttesmå elementarväsen ända
sedan den mänskliga civilisationens gryning. Den
finns i den storartade religiösa tanken om planetens
förlossning. Den är destinerad att framträda i mänskliga tänkandet igen i ett högre varv av spiralen när
mänskligheten tar på sig manteln av jordiskt förvaltarskap och tar ansvar för planetens utveckling. Att til�lämpa den praktiska goda viljans energi på alla
naturriken, som fördes på tal i förra nyhetsbrevet ”Bra
relationer till allt som lever” lyfter fram den trevande
inledningen på den processen. Det är viktigt att alla

som vaknar upp till denna förföriska vision av mänsklighetens roll i den gudomliga planen gör gemensam
sak för att tjäna denna sak – Goodwills meditationsgrupp, Triangelnätverket och de årliga konferenserna
är fantastiska exempel på hur man kan göra det.7 Världen genomgår just nu en riskfylld period av kriser och
beslut, men förhoppningen är att vi på nytt inriktar
oss mot den gudomliga planen. I detta kritiska skede
av människans historia, kanske nytt ljus och mening
kan kastas över Paulus häpnadsväckande uttalande
att ”hela skapelsen suckar och lider i smärtor och
väntar på manifestationen av Guds söner.”

1. The Electric Universe, p.49
2. The Mahatma Letters to AP. Sinnett, p.160
3. The Cosmic Blueprint, p. 132, Paul Davies
4. Thunderbolt of the Gods www.thunderbolts.info
5. Vit magi, p. 185, Alice Bailey
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances. Thetavågor
ligger grovt sett i området 6-10 Hz, alfavågor 8-12 Hz. Jordens egen
resonansfrekvens tänks vara 8 Hz. Skattningen gjordes först av uppfinnaren och elingenjören Nikola Tesla.
7. http://www.lucistrust.org/en/service_activities/
world_goodwill_1/more/goodwill_meditation_group

l
Vi har skapat en hemsida för den som är intresserad att fundera över de djupare aspekterna av vårt elektriska universum. (på engelska) www.lucistrust.org/en/arcane_school/
the_electric bridge/

Konferensserien

Earth Stewardship: Med den växande oron för klimatförändringarna, miljöförstöringen och utsugningen av jordens
resurser, stärker gruppen arbetet för dem som vill frammana
mänsklighetens ansvar för jorden.

World Goodwills projekt med årliga konferenser består av en
världsomspännande meditationsgrupp som tillsammans
visualiserar för att hjälpa till att andligt upplysa den atmosfär
som världskonferenserna, viktiga för mänsklighetens andliga framsteg, är beroende av. Deltagarna kan länka sig
samman på vår nerladdningssida som ger tillgång till en
visualiseringsform. Här finns också kommentarer och annan
intressant litteratur.

The Middle East Peace Project: Fred i Mellanöstern är en
grundläggande förutsättning för fred på jorden vid denna
kritiska tidpunkt i människans historia. Denna visualisering
fokuserar speciellt på Genèveöverenskommelsen, en
gemensam satsning som ger en detaljerad modell för en
fredsöverenskommelse för att få slut på Israel-Palestina-konflikten.
Mer information finns på www.worldgoodwill.org,
eller också på adress på sista sidan i nyhetsbrevet.

En webblogg med nyheter och journalistik av hög kvalitet
om olika aktuella projekt finns på http://lucis.typepad.com/
De som är med får mejl om viktiga nyheter/utveckling och
aviseras om de konferenser som är på gång. (på engelska)
För närvarande är gruppen inriktad på två större projekt:
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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.

* Många religioner tror på en världslärare som ska komma någon gång i framtiden (därav namnet Den som ska
komma). Han kallas vid olika namn såsom Herren Maitreya, imamen Mahdi och Kalkiavataren. Folk av olika trosuppfattningar sätter ibland in det namn de själva föredrar i Den stora invokationen.

Esoteriken grundar sig på den ändamålsenliga elektriska drivkraften hos den gudomliga viljan som har kontakt med substansen och påskyndar dess naturliga roterande rörelse. Gudomens kärleksaspekt styr den
rörelsen in i en spiralformad, cyklisk rörelse på vars grund former av alla fasoner och storlekar byggs. Från de
otaliga spiraler som utgör atomen till kundalinikraften som stiger upp i den uppvaknande människan som
en stav av elektrisk kraft, går spiralförloppet vidare. Den eleganta skönheten i denna gudomliga process kan
ses exoteriskt i DNA:s dubbelspiral, och i de långa spiraltrådarna av plasma i rymdens djup.
						
Från The Electric Bridge
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