Menneskehedens fest
uddrag fra bogen:
”Fuldmånemeditation” af Kenneth Sørensen
Fuldmånen i Tvillingerne er den sidste af de tre årlige højdepunkter. Den kaldes for
Den gode viljes fest og Menneskehedens fest, fordi det er det tidspunkt, hvor det tredje
store planetariske center, menneskeheden med Kristus i spidsen, modtager energierne
fra de to foregående fester og distribuerer dem ud til menneskeheden.
D.K. fortæller:
»Den gode viljes fest: dette vil blive højtiden for menneskeåndens stræben mod Gud,
søgende sin overensstemmelse med Guds vilje, og viet til at blive et levende udtryk for
de rette menneskelige relationer. Denne højtid vil fejres i forbindelse med fuldmånen i
Tvillingerne og vil blive dagen, på hvilken man anerkender menneskehedens åndelige
og guddommelige natur. På denne dag har Kristus i to tusind år repræsenteret
menneskeheden og stået foran Hierarkiet overfor Shamballa som gudsmennesket,
leder for sin flok og »den førstefødte blandt mange brødre« (Rom. 8.29.). Hvert år på
denne tid har Kristus fremsagt Buddhas sidste prædiken for det samlede Hierarki.
Dette vil derfor blive en højtid for dyb invokation og en appel til den fundamentale higen
i alle mennesker mod åndeligt fællesskab og menneskelig og åndelig enhed og vil
dermed være resultatet af Buddhas og Kristi indflydelse på den menneskelige
bevidsthed«.
”Hierarkiets fremtræden” af Alice A. Bailey s.419
Og han tilføjer:
»Stående i sit eget domicil i Centralasien, fjernt fra menneskemylderet og dets pres, vil
Kristus velsigne verden på det nøjagtige tidspunkt for fuldmånen i juni. Han vil så
gentage Buddhas sidste ord eller prædiken, såvel som saligprisningerne fra sidst han
var på Jorden og som har været så mangelfuldt og vildledende oversat – en
oversættelse baseret på hukommelse og ikke direkte diktat«.
Ibid. s. 476
Kristi og Buddhas samarbejde under fuldmånefesterne i Tyrens og Tvillingernes tegn
forener de to store guddommelige kvaliteter kærlighed og visdom med det
guddommelige viljesaspekt. Ved Wesakfesten var det især forbindelsen mellem

Hierarkiet og Shamballa, der blev udbygget, da Buddha i sig optog indstrømningen fra
den guddommelige viljes dynamiske energi. Under Den gode viljes fest er det
forbindelsen mellem Hierarkiet og menneskeheden, der er i fokus. Menneskeheden,
repræsenteret af verdenstjenergruppen, vil gennem fremsigelsen af Den Store
Invokation udtrykke menneskehedens samlede hensigt. Derfor kaldes denne dag også
for Verdensinvokationsdagen.
Juni er kærlighedsenergiens højdepunkt
Der er en lang række forskellige energiindstrømninger til stede på Jorden under
specielt fuldmånen i juni. D.K. fortæller:
»På fuldmånetidspunktet for hvert års juni-fuldmåne når Guds kærlighed, solildens
åndelige essens, sit højeste udtryk. Dette opnås med Hierarkiet som mellemled, denne
store gruppe af sjæle, som altid har været vogter af lysets princip, af den oplyste
kærlighed, og som altid – ned gennem tidsaldrene – har fokuseret sin opmærksomhed
på menneskeheden, når den åndelige påvirkning er på sit højeste. Det sker ved hjælp
af en af de store gudesønner. Ved juni-fuldmånen i 1943 nåede denne udstrømning af
guddommelig kærlighed sit hidtil højeste udtryk, og det i en grad som også for denne
særlige gudesøn er det højeste, han har opnået. Sådan er loven. Når en legemliggjort
Kristus i tid og rum når målet for sin indsats, høster han erkendelsen ved junifuldmånen, for i tegnet Tvillingerne fuldbyrdes og fejres livets endelige sejr over
formen, og åndens over stoffet«.
”Strålerne og Indvielserne” af Alice Bailey s. 101
Der vil nok være mange astrologikyndige, der undrer sig over, at Guds kærlighed er på
sit højeste i Tvillingernes måned. Karikaturen på mennesket født i Tvillingerne er, at de
er nogle omflakkende og noget overfladiske mennesker, der aldrig når at opbygge
noget varigt. Alle tegnene kan dog udtrykkes på et højere og lavere niveau afhængigt
af menneskets udviklingstrin. Nøgleordet til forståelse af forbindelsen mellem
Tvillingerne og Guds kærlighed er, som det fortælles i nedenstående citat af D.K.:
»Opgaven for Kristus (som udtryk i tid og rum for det andet guddommelige aspekt) er
at etablere relationer«.
Ibid. s. 101
Normalt forbinder vi kærlighedsnaturen med følelseslivet, men det er kun dets lavere
udtryk, for den højeste kærlighed er forbundet med intuitiv forståelse, der er virkningen
af sammensmeltningen af hjerte og hovede, følelse og tanke. Intuition er evnen til at se
helheden og se bag om de tilsyneladende forskelle. Kærligheden overskrider dualisme
gennem intuitiv indsigt, alle skel mellem mennesker, racemæssige, sociale, religiøse
og kulturelle, opløses i det oplyste menneske, der ser sjælen og den åndelige gnist i
alle. Kærlighed er en bevidsthedstilstand, der skaber forening og rette menneskelige
relationer.

Hvor Buddha indledte opløsningen af verdensblændværket gennem det oplyste sinds
lys, så indledte Kristus nedbrydningen af det mentale plans illusioner. Disse illusioner
er guddommelige ideer, som er blevet forvrænget gennem menneskehedens fejlagtige
fortolkninger af dem. Hitlers idé om det ariske overmenneske var en fuldkommen
forvrængning af ideen om Mesterhierarkiet.
Kristus udfører dette nedbrydningsarbejde på det mentale plan, gennem energien fra
det plan der ligger over mentalplanet, det buddhiske, det rene kærligheds og intuitions
plan. Når vi ser i kærlighedens lys, er alt ét. Derfor kaldes det buddhiske plan også for
enhedsplanet. At etablere relationer er et kendetegn for mennesker født i Tvillingernes
tegn, og at etablere rette menneskelige relationer mellem nationer, grupper og
individer, baseret på alment anerkendte rettigheder og pligter, gennem anvendelsen af
den gode vilje, kærlighed i aktion, er hovedmålet for evolutionsprocessen. Samarbejde
mellem nationer er kærlighed udtrykt på internationalt plan. Kommunikation der bygger
broer, ret tale der fordeler intuitiv indsigt og kærlighed til omgivelserne, er centrale
temaer under denne fuldmåne og hele måneden. Derfor kaldes denne fuldmånefest
også for Den gode viljes fest.
Rekonstruktionskræfterne
En anden central kvalitet, som er aktiv under fuldmånen i Tvillingerne, er
rekonstruktionskræfterne:
»I juni 1945 satte Kristus rekonstruktionens kræfter i gang, de, der er forbundet med
guddommens viljesaspekt, og som endnu er de mindst virkningsfulde af de tre
energistrømme, der blev udløst under de tre fuldmåne højtider i 1945. Disse
rekonstruktionskræfter er især virksomme i forbindelse med sådanne enheder, som vi
kalder nationer. Hierarkiet forsøger for tiden at lede dem ind i De Forenede Nationers
generalforsamling; brugen af disse upersonlige energier er afhængig af kvaliteten af de
nationer, der modtager dem, af deres udviklingstrin og det mål af oplysning, de måtte
besidde. Nationerne er i dag udtryk for et folks samlede selvoptagethed og instinktive
selvopholdelsesdrift. Disse indstrømmende energier kan derfor yderligere forstærke
denne side af nationernes væsen. De kan imidlertid også, på trods heraf, forstærke det
potentielle formål, som FN teoretisk holder op for øjnene af alle mennesker.
Hovedformålet med Hierarkiets bestræbelser er at udbrede disse konstruktive,
synteseskabende energier på en sådan måde, at teorien om en forenet verden
langsomt kan begynde at manifestere sig i praksis og ordet »forenet« få sand
betydning og virkelig mening. Det er med denne type af energi, at Syntesens Avatar er
specielt forbundet«.
”Kristi Tilsynekomst” af Alice Bailey s. 91-92
D.K. uddyber det:
»Rekonstruktionskræfterne. Disse vil indvarsle en æra af udpræget skabende aktivitet
og vil føre til genopbygningen af den håndgribelige verden i overensstemmelse med de
nye retningslinjer. Det vil den totale ødelæggelse af de gamle former nødvendiggøre

(skrevet efter krigen, udg.). Det er disse store grupper af kræfter som vil blive sat i
bevægelse af Kristus ved fuldmåne i juni; fokuspunktet for deres virke vil afgjort være
på det fysiske plan. Deres opgave er at manifestere på det fysiske plan, hvad
genopbyggelseskræfterne og oplysningskræfterne har muliggjort på de indre plan«.
”Hierarkiets Fremtræden” af Alice Bailey s. 477
Junifesten er kulminationen på tre måneders højtid. De energier, som de foregående
måneder har opbygget, skal nu fordeles og forankres på Jorden. D.K. fortæller i
ovenstående citat, at rekonstruktionskræfterne skal manifestere, hvad de to forrige
højtider har muliggjort på de indre plan. De tre højtider er, som jeg også nævnte i
starten af dette kapitel, én forenet og fokuseret åndelig begivenhed, med det formål at
kloden bliver forberedt (påske) til at modtage oplysning (Wesak), så vi kan manifestere
Planen (juni-fest). Derfor har vi en lang række kvaliteter, som manifesterer sig ved
fuldmånen i Tvillingernes tegn:
1. Kærlighed gennem Kristus, der er legemliggørelsen af denne kvalitet.
2. Vilje formidlet gennem Kristus i samarbejde med Syntesens Avatar og
Genopstandelsens Ånd.
3. Lys eller intelligent aktivitet udtrykt gennem menneskeheden via det praktiske
arbejde med at etablere rette menneskelige relationer ved hjælp af den gode
vilje og anvendelse af Den Store Invokation.

D.K. uddyber det således:
»Juni festen, som er så specielt en Kristus-fest, og som understreger Hierarkiets
forbindelse med menneskeheden, strækker sig i virkeligheden over tre hele dage, hver
med sin grundtone:
1. Grundtonen kærlighed i hierarkisk betydning – fri for sentimentalitet, emotion og
personlig betoning – en kærlighed som er opofrende og forstående, som
handler med styrke og beslutsomhed, og som arbejder for helhedens vel og
ikke i nogen gruppes eller persons interesse.
2. Grundtonen opstandelse, med vægten på den nye tone af liv, af den levende
Kristus og af det »liv i større fylde« som krigen har muliggjort ved at
gennemtvinge en tilbagevenden til de virkelige værdier.
3. Grundtonen kontakt, en tættere forbindelse mellem Kristus og hans folk, mellem
Hierarkiet og menneskeheden.

Ordet »grundtone« er valgt med omtanke og betegner lyden som går forud for enhver
stor indstrømning ved maj festen; disse energier vil blive frigivet ved en højtidelig
ceremoni på hver af de tre dage. Ved hver ceremoni vil Kristus sige den nye invokation
alene, og derefter vil det samlede Hierarki intonere strofen alene, påkaldende lys,
kærlighed og vilje-til-det-gode (en på hver af de tre dage). De disciple eller indviede

hvis interesse og opmærksomhed gælder triangel- eller goodwill-bevægelsen, vil have
dem i tankerne når de siger den første og tredje strofe, og den nye gruppe af
verdenstjenere vil få opmærksomhed når den anden strofe fremsiges.
Jeg vil derfor gøre jer opmærksom på den interesse, Hierarkiet viser for de
embryoniske bestræbelser I er engageret i og som jeg indledte; jeg vil imidlertid betone
at den udviste opmærksomhed ikke er enestående, men at hvor som helst to eller tre
er samlede i Hierarkiets og mestrenes navn, vil energien flyde; at hvor som helst den
gode vilje er et mål og fremkalder bestræbelser, uanset i hvilken form, vil energien fra
viljen-til-det-gode gøre sig gældende, og at den nye verdenstjenergruppe er langt
større end de få som I kender. I dag omfatter dens antal flere millioner.
Denne højtid af tre dages invokation vil blive fulgt af en kulminerende dag hvor
Hierarkiet i forening, og ledet af Kristus, fremsiger hele invokationen. Den indledes med
hver strofes tilhørende grundtone, som også intoneres samlet. Disse toner kan I ikke
have kendskab til, men hvis fx et meget stort antal af den nye verdenstjenergruppes
medlemmer var samlet, kunne deres forenede OM nogenlunde svare til den behørige
grundtone«.
Ibid. 550-551
Som det fremgår af de foregående sider, er alle tre aspekter til stede ved fuldmånen i
Tvillingerne, men fordi de fokuseres gennem planetens strubecenter, menneskeheden,
så forvandles de således, at den overordnede energi, der påvirker menneskeheden er
aktiv intelligens omsat til god vilje.
Højtidernes fremtid
Efterhånden som menneskeheden udvikler sig vil samarbejdet mellem de fremskredne
disciple i inkarnation og Hierarkiet intensiveres. D.K. fortæller:
»Det er hensigten hos Buddha og Kristus at der i hvert land til sidst vil være én, der kan
fungere som deres repræsentant på tidspunktet for de to fester, således at
distributionen af åndelig energi fra det første store aspekt – eller den første stråle – vil
ledes direkte fra Buddha (og senere fra Shamballa) til Kristus, og derefter fra Kristus til
de disciple i alle lande som kan overskygges og på den måde fungere som kanal for
den direkte strøm af energi.
Den samme fremgangsmåde vil blive fulgt på tidspunktet for junifuldmånen, bortset fra
at Shamballa ikke vil være så direkte involveret, og med den forskel, at ved maj festen
vil det være første stråle disciple som vil blive overskygget, mens det ved junifuldmånen vil være en anden stråle discipel som repræsenterer Kristus i hvert land. Det
kan være disciplens sjæls- eller personlighedsstråle.
Det har ikke været muligt at organisere denne udvikling i år, men næste år kan der
gøres en begyndelse, selv om kun tre eller fire lande kan arbejde under denne
inspiration. Virkningen af denne udvikling vil være omfattende, men ikke umiddelbart
synlig for iagttageren«.
Ibid. s. 548-549

Som konklusion på ovenstående kan det siges, at efterhånden som menneskeheden
frembringer oplyste personer, der kan påtage sig ansvarsopgaver, som mestrene før
har stået for, så vil det automatisk medføre, at disse vil få nye arbejdsopgaver.
Buddha står overfor en sådan begivenhed. Han vil kun i en meget begrænset periode
være tilknyttet planeten. Han er nu så fremskreden, at han inden længe vil gå videre i
solhierarkiet.

