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En tidskrift som visar Den goda viljans energi i världen.

R a s m i nnets u p p g i f t i m ä ns k l i gheten
Ett problem som är ständigt aktuellt och olöst är att missförhållanden i form av folkmord,
stamkonflikter, etniska/ras- och andra olösta djupt rotade konflikter fortgår och vidmakthålls. Hur kan vi gå mot en värld, där vi ser rasåtskillnader och nationella identiteter som
något som berikar helheten?
I nästan alla kulturer och samhällen
finns nedärvda myter och minnen som
är viktiga delar av det samhällets traditioner och syn på världen. Tidigt i livet
förs de vidare till barnen av föräldrar
och samhället, och förstärks sedan via
utbildningssystemet under barnens
formbara år.
	I många fall är detta ett relativt
harmlöst sätt att fostras in i en ordning
som ett samhälle behöver för att
bevara sin egen identitet. Men i en del
fall stelnar förfädernas minne och varseblivningen av verkligheten förvrängs, vilket förstärker känslan av
isolering från världen utanför. Man
upplever sig som offer. Denna känsla
kan ligga och gro och potentiellt bli en
källa till våld i framtiden. Ibland kan
denna förödande känsla av orättvisa
gå tillbaka till mycket gamla strider
som man förlorat, eller till långvarigt
förtryck av mäktigare krafter. Det
uttrycker sig i en blandning av offermentalitet, av unikt och ojämförligt
lidande och av en utvaldhet som
avskiljer denna grupp från resten av
mänskligheten.
Vi kan idag se faran av att
bevara och hålla liv i alla klagomål i
form av stamkrig, etniska konflikter
och andra olösta, allvarliga konflikter
baserade på misstro och hat. Alice
Bailey ger en del tänkvärda insikter i
detta. Lösningen verkar vara någon

form av psykologisk rehabilitering
genom att man införlivar en ny världsåskådning, grundad på en enda
mänsklighet och återfödelsens verklighet, som är en fundamental och
ytterst viktig grupperfarenhet.
Historien är beskrivningen av
grupper av själar som återkommer och
sammanförs cykliskt genom en samhörighet av astrologiska och strålfaktorer, påpekar Bailey. Joseph Campbell
gjorde noggranna studier av denna
samhörighet på en undermedveten
nivå. Hans utforskande av olika kulturers mytologiska traditioner avslöjade
en bakomliggande gemensam grund.
Denna har bevarats i gemensamma
myter och folkkulturer även i vitt skilda
samhällen. På en mer vetenskaplig
nivå bekräftas också denna gemensamma grund. Migrationens påverkan
och rasblandningen, något som dokumenterats från människans allra äldsta
historia, har accelererat det senaste
århundradet. Genom de båda världskrigen som medförde en invasion av
”främmande element” och orsakade
omflyttningar av enormt stora befolkningsgrupper, liksom kontakter som
blivit möjliga genom ökat resande och
globala kommunikationer, försvinner
alla illusioner om ”rasrenhet”. Nyare
kunskap om vårt DNA stöder detta,
och validerar blandningen av olika
raser och etniska grupper som finns i
många individer även om de kanske
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identifierar sig själva med en speciell grupp eller
ras.
En vision av denna nya värld får vi i Alice
Baileys böcker. De bekräftar att ett nytt sätt att
leva kretsar över mänskligheten och kommer
att materialiseras när man besegrat själviskheten, när goda relationer har blivit en vision och
när idealet för denna nya värld gjorts fri från all
nationalism och gruppåtskillnad. Det blir en
värld som bygger på att man erkänner att alla
ska ha samma möjligheter till utbildning och på
den elementära insikten att ”Gud har skapat alla
folk på jorden av ett blod”. Det blir då en värld,
säger hon, där skillnader i ras och nationell identitet ses berika helheten och bidra till mänsklighetens meningsfullhet. Skillnader i ras och
nationalitet kommer att finnas kvar och förfinas,
inte i en splittrande isolering, utan i att man förstår att de många aspekterna av mänskligt
uttryck och differentiering skapar en upphöjd
helhet, och att alla delar av denna helhet är
ömsesidigt beroende. ”Alla kommer att förstå
sina inbördes relationer i en enda progressiv,
syntetisk, mänsklig strävan. Att leva tillsammans

skapar ett inre arbete som kommer att blomma
ut i en skönhet och rikedom, som kommer att
utmärka mänskligheten som sådan. Alla
kommer att delta, med visdom och en planerad
effektivitet, som ger planeten och oss sina
bidrag. Detta blir möjligt eftersom hela mänskligheten kommer att förstås vara en viktig
helhet och av större andlig betydelse än delen,”
säger Bailey. (Externalisation of the Hierarchy,
pp 241-242).
När man förstår detta finns utrymme för
förlåtelse och accepterande av det som varit. En
gammal regel för den andliga vägen påbjuder
”låt det inte finnas några minnen men låt ändå
minnet råda.” När vi lägger betoningen av
utbildning och av föräldra- och kollektiva
värden på världshistorien och på det alla grupper, alla kulturer, raser och nationer kan ge för
att berika helheten, kommer fokus att skifta från
att bevara känslan av ett ärofullt förflutet och/
eller orättvisa till att bygga en framtid, där varje
individs värde och gruppens bidrag erkänns
som oundgängliga för helheten.

P r o f e t i o r o c h f ö r u t s äg e l s e r
Förmågan att se och föreställa sig framtida möjliga utfall, och att skatta sannolikheten för att de ska
inträffa, har alltid varit utmärkande för människosläktet... Ändå är det så att sådana komplicerade förutsägelser eller profetior är helt beroende av det konkreta sinnets förmåga att tränga in i det högre sinnet,
i intuitionen, där den högre motsvarigheten till profetiorna, finns.
Vi lever i en tidsålder med s.k. stordata (eng. big
data). Företag (t. ex. Shell och dess famösa scenarioplanering) och regeringar samlar in information om snart sagt allt som går att mäta.
Därefter används datorernas kapacitet för att få
fram sofistikerade modeller, som används i
prognoser för framtiden. Förenta nationerna är
också en av de större aktörerna på det här området. Deras internationella konferenser och rapporter söker diagnostisera och föreslå lösningar
på en mängd problem, och dessa är beroende
av datainsamling i en global skala, och omvandling till meningsfull statistik.
Denna förmåga att förutsäga, att se in i
framtiden, och beräkna sannolika utfall har
alltid varit ett starkt framträdande drag hos vår
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art. Det är något som vi hela tiden försöker
expandera. Men trots det är vi ändå beroende
av händelser som gäckar alla prognoser. Detta
beror helt enkelt på att ”kartan inte är terrängen”
– ingen modell kan någonsin fånga in varenda
variabel i ett verkligt komplicerat system. Och
även om den kunde det, så visar kaosforskning,
matematisk komplexitet och kvantfysikens osäkerhet att det är praktiskt taget omöjligt att
exakt förutsäga framtiden för ett sådant system.
Detta betyder att vi måste vara ödmjuka.
Dessutom förlitar man sig på det konkreta sinnets förmåga, som inte kan tränga in i
det högre sinnets och intuitionens områden,
där den högre motsvarigheten till förutsägelser
och profetior finns. ”Profetia” är ett ganska otids-

enligt ord, som de flesta förknippar med profetior i de erkända religiösa texterna. Vi kanske
behöver omdefiniera termen, för att profetera
är en förmåga att kontakta en högre vision, att
vara i samklang med potentialen för ett högre
uttryck av folkets själ eller till och med för hela
mänskligheten. Det kräver sålunda en enorm
sympati för människans villkor, en förmåga att
varsebli den komplexa dynamiken i ett samhälle genom hjärtats ögon, och att lyfta denna
varseblivning upp till det rike där de gudomliga
tankarna alltid söker arbeta sig fram till en manifestation.

så måste han väga in sådana oförutsägbara faktorer som den mänskliga masspsykologin. Profeten, å sin sida, måste ta hänsyn inte bara till
människans psyke i största allmänhet utan
framför allt två av dess mer grundläggande
egenskaper: tendensen att klamra fast vid
gamla vanor och den relaterade aspekten, människans fria vilja. Den förstnämnda tendensen
vill profeten bryta upp och skingra. En profet
kan i slutändan bara visa vägen, hur övertygande det än görs är det ändå upp till mänskligheten att reagera på visionen och göra de
förändringar som behövs.

	Under det att en prognosmakare t ex en
meteorolog försöker analysera hur redan existerande komplexa mönster av krafter kommer att
utvecklas över tid, sysslar en profet istället med
att känna av vilka nya energier som kan komma
in i det mänskliga medvetandet och åstadkomma förändringar. Dessutom kan man säga
att prognosmakaren i allmänhet är intresserad
av det konkreta resultatet – ett datum, ett antal,
ett tidigare definierat mått av lyckad prognos,
såsom ekonomiskt välstånd eller politisk stabilitet. I motsats till det ser man en profet djupt
involverad i att visa vägen. ”Bereden väg för
Herren, gör hans väg rak.” (Markus 1:3 om Johannes Döparen). Han proklamerar en vision och
håller den envist och orubbligt framför människor som ett sakernas idealtillstånd som man
ska aspirera på. Alltså har profetian alltid en
moralisk, ja t o m en andlig dimension, i den
vidare bemärkelsen av den mänskliga andens
och medvetandets framåtskridande. Vi kan säga
att prognosmakaren försöker göra rätt under
det att profeten försöker skapa rättfärdighet.

	I Alice Baileys böcker har alla som förstår
människans villkor och reagerar kärleksfullt på
hennes möda genom att transcendera ras-,
klass-, tros- eller nationalitetsgränser, fått en
speciell roll. Dessa ”världstjänare” som återfinns
i många olika grupper (för en av deras utmärkande kvaliteter är viljan att arbeta i grupp),
håller en profetisk framtidsvision framför
mänsklighetens ögon. I den är den goda viljan
och bra relationer målet för all samverkan
mellan personer, grupper och nationer. Faktiskt
visar världstjänarna vägen mot målet, och i
deras egna inbördes relationer står de som
lysande små exempel på hur samhället en dag
ska se ut. Som individer ser de sig nog inte som
profeter. Det är snarare i aggregationen av de
många individuella visionerna som man får en
bättre bild av en värld där mänskliga rättigheter
respekteras, ekosystem bevaras och uppskattas,
kreativitet prioriteras i livslångt lärande och kulturellt engagemang, och som gör att arbetare
kan finna bra och verkligt värdefulla jobb, där
alla medborgare uppmuntras att delta aktivt i
det politiska livet, där gammal visdom och ny
kunskap berikar civilisationen, och tillvarons
heliga natur firas genom ritualer, som delas
mellan folk av alla religioner. Att leva upp till en
sådan profetisk vision kommer att ta all energi
och kräva allt engagemang som mänskligheten
kan uppbåda – men ändå – kan det finnas ett
högre kall?

	Precis som prognosmakarna har olika
mycket sakkunskap på sitt område, så varierar
också profeternas fackkunskap – spännvidden
är stor mellan de med mer och de med mindre
kunskap. En del profeter kan ge vidare framtidsperspektiv av gudomliga möjligheter än andra.
Och profetior, liksom prognoser, är beroende av
omständigheter utanför deras kontroll. Som vi
redan konstaterat behäftas prognosmakaren av
inneboende matematiska och fysiska begränsningar, ett faktum som de med tiden lärt sig ta
med i sina beräkningar. Och när prognosmakaren dristar sig till att förutsäga sociala trender,
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Recensioner
Financing the Global Sharing Economy. En rapport från Share the World´s Resources.
(går att ladda ner som pdf-fil på www.stwr.org/financing-the-global-sharing-economy).
Share the World´s Resources är en ngo som sammanställt en rapport med förslag hur man ska
kunna få fram 2,8 biljoner dollar för att förhindra
att livshotande brister uppkommer, vända
åtstramningstrenden och försvaga människans
negativa påverkan på klimatet.

vi har råd med. De ställer sedan upp tio politiska
alternativ för att få fram mer än 2,8 biljoner
dollar varje år för att stärka den gemensamma
ekonomin både inom och mellan nationerna.
Dessa handlingslinjer listas här nedan, tillsammans med förklaringar där det behövs.

	I Financing the Global Sharing Economy
menar författarna att vi står inför en dubbel
global kris. Å ena sidan visar statistiken att
extrem fattigdom och klimatrelaterade katastrofer kostar mer än 40 000 människor livet
varje dag, och kännbart påverkar ytterligare
miljoner. Samtidigt gör många av de rikaste länderna nedskärningar i sina välfärdssystem. Då
blir det svårare för många människor att tillgodose sina grundläggande behov. Författarna
länkar dessa båda omständigheter i ett koncept
”sharing economy” – som är ett system för välfärd och omfördelning på lokal, nationell och
global nivå. Det finansieras av bidrag från
enskilda personer, grupper, nationer och från
andra institutioner. De omspänner de rikare ländernas avancerade sociala trygghetssystem,
sociala trygghetssystem under utveckling i låginkomstländer och utvecklingshjälp. Det är
deras åsikt, att denna ”sharing economy”från
mitten av nittonhundratalet, nu undermineras
av regeringarna. I en värld som redan är mycket
ojämlik, menar de att denna vanskötsel och
nonchalans från de politiker som fördelar välfärden har resulterat i en global kris.

1)	Lägg skatt på ekonomisk spekulation. En
ekonomisk transaktionsskatt kan hjälpa till
att reglera marknaden genom att motverka
den mest destabiliserande handeln.

	Författarna vidgår att de bakomliggande
orsakerna till de flesta av de brännande problem, som mänskligheten står inför är komplicerade och kräver omfattande reformering av
den globala ekonomin, reformer som kommer
att ta lång tid. Men hur som helst säger de att vi
inte kan vänta längre med att agera. Den tvingande nödvändigheten för många miljoner som
lever i en förkrossande fattigdom manar till
omedelbar handling. Det är i högsta grad något
4

2) Sluta subventionera fossila bränslen. Om
alla former av biobränslesubventionering
fasas ut successivt till senast år 2020, kunde
de pengar som frigörs säkra en global tillgång till energi, ge maximal nytta för en
betydande investering i förnybar energi och
finansiera program som gör att länderna kan
minska sin klimatpåverkan.
3) Dirigera om militärutgifterna: 25 % av de
globala militära utgifterna, skulle om de
omdirigerades frigöra mer än 400 miljarder
dollar för att spara liv och stärka FN:s fredsbyggande arbete. Ojämlikheten är en enorm
potentiell orsak till konflikter, vilket implicerar att framtidens globala säkerhetsstrategi
ska fokusera på internationellt samarbete
och ekonomisk fördelningspolitik.
4) Stoppa skatteplanering och skattesmitning. Hela skalan av mått och steg från att
klämma åt skatteparadisen och stoppa missbruket av bolags- och företagsbeskattning,
att stärka skattesystemen i den globala
södern och anta en mer progressiv skattepolitik i de rika länderna, är ett pragmatiskt sätt
för nationerna att fördela sina resurser mer
jämlikt.
5) Öka det internationella biståndet. En
kortsiktig ökning av det internationella

biståndet till en procent av BNP skulle ge en
välbehövlig knuff för att tillgodose de mest
trängande behoven i utvecklingsländerna.
6) Sluta stödja jordbruksnäringen. Om man
seriöst ska ta itu med den globala livsmedelskrisen och öka livsmedelssäkerheten i den
globala södern är det helt nödvändigt att ta
bort alla ödeläggande subsidier till mäktiga
jordbruksföretag.
7) Ta IMF:s resurser i anspråk. IMF:s tidigare
meriter för att eliminera fattigdomen i världen har varit kontroversiella. Hur som helst
så kan den skaffa fram och fördela stora
summor för att utplåna fattigdomen. Ett
intelligent ändrat fokus i dess arbete skulle
göra mycket för att återupprätta dess skamfilade rykte.
8)	Lägg skatt på smutsiga bränslen. En kolskatt på fossila bränslen är något som förordas av många forskare, miljögrupper och
ekonomer, och en del länder har redan infört
en sådan. Den ger incitament till en mer
effektiv användning av fossila bränslen och
främjar övergången till en framtid med lägre
kolanvändning.

logiska grunden för var och en och vilka fördelar
ett genomförande skulle få. Vill man studera
vidare i ett ämne finns en utförlig förteckning av
andra resurser att ta del av.
	Författarna menar att till och med en
implementering av de blygsamma förslagen i
rapporten kommer att kräva omfattande statligt stöd. De efterlyser ”ett deltagande från allmänheten i hela världen i ett rop efter reformer
som går bortom alla nationsgränser”, och
anmärker att ansvaret för handlandet inte bara
ligger på de vanliga aktivisterna och ngo:erna,
utan vilar också på vanligt folks axlar, om vi ska
kunna skapa en gemensam och välinformerad
allmän opinion som upprätthåller och stärker
en gemensam ekonomi i alla dess former. Share
the World´s Resources gör en övertygande
genomgång som helt säkert kommer att väcka
genklang hos människor av god vilja överallt.
Organisationen har hemsidan www.stwr.org
där ni kan få mer information.

9) Stryk alla orättvisa skulder. Trots att man
tagit några steg mot att stryka en del skulder
är utvecklingsländerna ännu mycket tungt
belastade av att behöva betala skulder, som
orsakats av diktatorer. Dessa pengar skulle
annars kunna användas för att bygga upp
egna sociala trygghetssystem. På så sätt
skulle upp till 81 miljarder dollar per år frigöras och bereda väg för en framtida total
skuldbefrielse.
10) Skydda importtullar. Nuvarande kretslopp och mängder av förhandlingar om
världshandeln påverkar länder i den globala
södern negativt genom att tvinga en del av
dem att sänka sina importtullar istället för att
ge dem utrymme att själva reglera sin nationella ekonomi mot egna utvecklingsmål.
Var och en av de här åtgärderna har fått ett eget
grundligt kartlagt (och genomgånget) kapitel i
rapporten. Här finns en uppräkning av den
5

(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.
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