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Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det, den rammer.
Dette gælder også den gode viljes energi, som den strømmer gennem
menneskehedens aura. Virkningen modificeres af de karakteristiske egenskaber ved
det, der kontaktes. Gamle etablerede forhold modsætter sig altid forandringer. Den nye
tidsalders gode vilje er i sin essens den samme som tidligere tiders gode vilje, men den
rummer en ny tidsalders egenskaber og bruges i en ny tidsalders tjeneste. Den nye
tidsalders gode vilje er anderledes og har en anden virkning — den er kraftigere.
Den gamle tidsalders krystalliserede energier modarbejder automatisk den nye
tidsalders energier, men den nye tidsalders gode vilje som sådan møder endnu ingen
aggressiv modstand. Den er derfor den mest praktiske form for energi, Hierarkiet kan
bruge, den mest effektive grundenergi, den nye verdenstjenergruppe kan bruge, og
også den mest værdifulde energi, verdenstjenere generelt kan anvende.
Den er imidlertid stadig noget vi må anvende, og Hierarkiet er i henhold til den åndelige
lov, nødt til at overlade det til os, om vi vil bruge den eller ej. Den gode vilje er så
dynamisk, at virkningen selvom vi kun gør ganske lidt, er uundgåelig, om end meget
langsom. Vi kan forsinke Guds plan, men vi kan ikke stoppe den. Forsinkelse betyder
lang tids fortsættelse af unødvendig grusomhed, uretfærdighed, sult og lidelse for
millioner. Dette kan ægte menneskelig kærlighed ikke længere tolerere. Denne
kærlighed er det største, der er i verden, den stærkeste, guddommelige kraft af alle.
Derfor tilskyndes vi som disciple til at elske menneskeheden mere bevidst og mere
dynamisk, end vi nogen sinde før har gjort.
Mænd og kvinder med den gode vilje gør som regel dette automatisk, idet deres hjerte
ikke er kvalt af deres sind, men som disciple opfordres vi til at gøre mere, yde en større
indsats, bære os klogere ad og være mere konstante. Et liv, der er gjort nyttigt for
andre ved hjælp af kærlighed, er det mest tilfredsstillende liv af alle de forskellige
livsformer. Det giver indre fred og ligevægt, glæde og fortrøstning, selvtillid og ingen
angst. Det stopper udviklingen af dårlig karma og resulterer i selvstændighedens
frihed.
Gennem forsøg og fejltagelser og gennem mange livs lidelser har vi, menneskeheden,
erhvervet os mange guddommelige egenskaber. Mennesker med god vilje er venlige,
retfærdige, ærlige, harmløse og samarbejdsvillige. De rummer intet had, ingen vrede

og dømmer ikke andre. Disse guddommelige egenskaber, som det har kostet så
mange lidelser at erhverve, opfordres de nu til at udvide med kærlighed til alle
mennesker overalt i verden. Nu, hvor vi træder ind i den nye tidsalder og bevidst
reagerer på den nye tidsalders kræfter, er erhvervelsen af denne nye
bevidsthedsudvidelse og guddommelige egenskab ikke så vanskelig og behøver ikke
tage så lang tid, som det f.eks. tog at erhverve sandfærdighed i den gamle tidsalder.
Vi kan fremskynde processen og sikre os, at den bliver vellykket ved at sætte
idealbilledet af den kærlighedsfulde menneskehed som det faste mål for vores
bestræbelser og på den måde drage nytte af den nye tidsalders forøgede viljekraft. Vi
kan grunde over kærligheden til andre mennesker, dens karakter og virkemåde, og på
den måde bruge sindet som hjælp til at nå det mål, vi har sat os. Påskyndelsen af dens
værdi og ønsket om at realisere den øges, når vi glæder os over hver eneste
kærlighedsgerning, vi møder. Da bliver kærligheden til vores medmennesker en fast
bestanddel af vores liv. Da vil vi automatisk være mere magnetiske og til større nytte
for Hierarkiet.
I 1942 nåede den ældgamle kamp i menneskeriget mellem de gode og de onde kræfter
sit endelige højdepunkt hos mange. Sejren blev vundet af lysets kræfter. Kampen er
ikke forbi, den fortsætter endnu, men vægtskålene blev uigenkaldeligt tippet over. Det
var den største begivenhed i Hierarkiets lange historie. Det var en hierarkisk krise og
en hierarkisk sejr. Dette drager mestrene i Hierarkiet fuld fordel af.
Hierarkiet er hjertecentret i det planetariske legeme. Dets medlemmer er mennesker.
Dette hjertecenters væsentligste egenskab er kærlighed. Den egenskab, der er mest
karakteristisk for Kristus, Hierarkiets overhoved, er kærlighed til menneskeheden, hele
menneskeheden. Kærlighed omfatter alt på alle planer.
Djwhal Khul har fortalt os, at den gode vilje er så stor en del af den guddommelige
kærlighed, som vi mennesker på nuværende tidspunkt er udviklede nok til at acceptere
og bruge. Derfor er det den bedste energi, Hierarkiet kan bruge i denne
mellemliggende periode, og den største hjælp det kan give os. Det er derfor, hele
Hierarkiet har samlet opmærksomheden om at overskylle menneskehedens aura med
den gode viljes energi. Vi kan som disciple fokusere på det samme mål, idet vores
opgave består i at bruge den nye tidsalders vilje til at hjælpe menneskeheden med at
reagere på energien.
I den sidste fjerdedel af dette århundrede vil menneskehedens kamp for at blive mere
kristuslignende, for at reagere på og blive præget af hjertecentrets kærlighedskraft, nå
sit højdepunkt. Det vil være vores kamp og vores sejr. Sejren er sikker, fordi
vægtskålene tippede over i 1942. Hierarkiets virksomhed, som nu blokeres i mindre
udstrækning, vil være mere effektiv, og der vil være en overflod af god vilje.
Hvis en kraftig energi rammer en personlighed, vil den frembringe en virkning eller blive

kastet tilbage. Når den gode viljes energi rammer et menneske, som er fuldkommen
isoleret og ikke formår at reagere på åndelig energi, har den ingen virkning på dette
menneske, men går heller ikke tabt. Den forbliver i det reservoir af god vilje,
menneskeheden lever i. Den vil senere have en virkning et eller ender sted.
Der er mange tusinde sådanne mennesker i den menneskelige familie, men det er en
forbavsende lille procentdel af det samlede antal på omkring 3½ milliard.
De fleste mennesker er emotionelt sensitive. De er ikke specielt stive, og deres
almindelige meninger er ikke hårde og ubøjelige. Som klasse betragtet er de bedre i
stand til at reagere på den gode viljes energi end de få intellektuelle, som er meget
selvoptagede. Størstedelen af menneskeheden modarbejder ikke bevidst den gode
vilje eller betragter den som tåbelig. Derfor er den hurtigste og mest effektive måde at
påvirke dem at oplade den planetariske aura, de lever i, med den gode viljes energi, så
de lever deres fysiske liv i en mættet oplysning, så at sige, af denne yderst
virkningsfulde åndelige substans. Substans og energi er i denne henseende synonyme
begreber.
Ved at fokusere på den gode vilje, som er et direkte udtryk for kærlighed i aktivitet,
øger Hierarkiet den mængde af denne specielle form for energi, det har til rådighed og
udvider sin egen aura og gør den mere magnetisk. Ved at rette denne energi mod
menneskeriget nærmer de sig for alvor menneskeheden som helhed.
Menneskeriget kan nu bedre modtage denne energi end nogen sinde før — især siden
1942. Således bliver der opbygget en ny menneskelig aura, og der er mindre og
mindre modstand mod dens indflydelse. Denne overstråling af menneskeheden med
god vilje er en del af den proces, der fører til Hierarkiets fysiske manifestation og Kristi
genkomet. Den giver os også et hårdt tiltrængt hjælpemiddel i vores bestræbelser på at
overvinde verdenskrigens destruktive aspekter.
En meget lille del af den gode viljes levende energi ødelægges af de snævresynedes
direkte fordømmelse, men det er forsvindende lidt og kan ikke bekymre os. Hierarkiet
presser imidlertid ikke folk til at acceptere den gode vilje, og det bør vi heller ikke gøre.
De giver os den i overmål og lader den have sin virkning. Resultatet er uundgåeligt. De
oplader uafbrudt og i stigende grad menneskerigets aura med god vilje, og i denne
umiddelbare verdenskrise er det deres væsentligste måde at hjælpe os på. Derfor kan
vi som individer kun tage ivrigt imod den og lade den arbejde i os, idet vi idealiserer
den og bruger den i stadig større udstrækning.
Den gode viljes energi er den primære energi, den nye verdenstjenergruppe bruger
som gruppe, og de bevidst accepterede disciple i denne gruppe gør dette muligt ved at
bruge den individuelt og som en gruppe. Vi kan alle deltage i denne virksomhed, og
efterhånden som flere og flere af os rent privat tør sige til os selv: »Jeg vil indtage min
plads i denne nye gruppe verdenstjenere og optræde som medlem af denne gruppe«,
gør vi det mest praktiske, vi kan gøre for at samarbejde med Hierarkiet.
Den kanal, hvorigennem den gode vilje strømmer, begynder med visdommens mestres

koncentrerede opmærksomhed og skabes af deres kombinerede ashrammer, der nu
fungerer som en samlet ashram under Kristus’ ledelse. Derefter flyder strømmen
gennem de indviede i Hierarkiet og øges i kvantitet og styrke af dem. Hertil kommer
alle de accepterede disciple, som tager del i processen og bidrager med deres vilje til
at tjene. Denne kanal er nu en gruppekanal, som er kendemærket for den samlede,
verdensomspændende virksomhed, der udfoldes af den nye gruppe verdenstjenere,
hvori strømmen opsamles, genoplades og sendes videre gennem de velmenende
mænd og kvinder, som udgør de bedste indfaldsveje til den menneskelige aura. På
den måde vækkes stadig flere mennesker til live, og deres uopmærksomhed og
sløvhed overvindes. Denne sløvhed er på nuværende tidspunkt det svageste led i
kæden. Ved at deltage i den hierarkiske virksomhed bliver vi aktive medarbejdere i
Guds plan for mennesket.
Den mest betydningsfulde gruppe mennesker i verden i dag må siges at være de
mange mænd og kvinder, som har den gode vilje. Det vil sige, at de, set fra et
hierarkisk synspunkt, er den potentielle faktor, der kan sikre freden og enheden i den
fremtidige verden. Der er millioner af dem — nok til at løse opgaven. De er ikke så
magtfulde nu, fordi de er så optaget af unødvendige ting, som de, stort set af
vanemæssige årsager, betragter som nødvendige for deres personlige liv.
De er naturligt venlige, samarbejdsvillige, vidtfavnende og ønsker andre det godt.
Deres hjerte er ikke kvalt af deres sind. De fleste af dem er ikke dybe tænkere, men
mange er intellektuelle og sætter pris på kultur, ærlighed og personlig renhed. De er
overvældet af den moderne tilværelses indviklede karakter og kvier sig ved at tage
ansvaret for den almindelige velfærd, fordi de føler, at det er frugtesløst.
Disse intelligente mennesker med god vilje indtager en nøgleposition med hensyn til
udviklingen af den nye tidsalders bevidsthed. De findes overalt i verden, i alle racer, i
alle religioner og i alle nationer. Det er således af største vigtighed, at denne
overstråling af menneskehedens aura med den gode viljes energi vækker dem til
erkendelse af deres ansvar. De er intelligente nok til at reagere mere rationelt end de
følelsesbetonede masser. Potentielt har de en enorm magt. Deres synspunkter og
meninger kan bestemme karakteren af den nye civilisation. Deres værdinormer kan,
hvis de hæves en smule, dominere tilstanden i verden. Når menneskehedens aura,
som de også lever i, er lidt mere gennemtrængt af den gode vilje, vil de uvægerligt
reagere, og det på en mere bevidst og målrettet måde end en hvilken som helst anden
slags mennesker.
Hierarkiet siges at nå sine resultater ved i længere tid at koncentrere
opmærksomheden om de udvalgte mål. Lad os vedvarende samle vores
opmærksomhed om at aktivere mænd og kvinder med god vilje og regne os selv som
en af dem. Den gode vilje er ifølge sin natur blid, ren og munter. Den er smitsom og
magtfuld. Lad os derfor give den større magt i vores eget liv. Den daglige brug af Den
store påkaldelse forankrer den gode vilje i den menneskelige bevidsthed. Opbygningen
af et verdensomspændende netværk af lys og god vilje ved hjælp af tankens kraft øger

menneskets modtagelighed for den gode vilje. Der er behov for, at vi støtter den gode
vilje over hele verden, som vi bedst kan. På grund af den øgede opmærksomhed fra
Shamballa vokser Hierarkiet. På grund af den øgede opmærksomhed fra Hierarkiet
vokser menneskeheden. Alt sammen først og fremmest fordi planen for mennesket er
bevidsthedens vækst.

»Fra centret hvor Guds vilje er kendt lad hensigt lede menneskers små viljer«.

