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Forord.
Budskapet i denne lille boken kom fra White Eagle og gitt til studenter på veien
til åndelig utfoldelse. Han taler fra et høyere bevissthetsnivå enn vi ennå har,
som bare har kommet et ganske kort stykke på veien. Hans dype medfølelse og
forståelse av menneskelig behov er et resultat av erfaring og endelig
beherskelse av det jordiske liv; og han kjenner altfor godt slitet,trengslene,
store og små, som plager oss alle når vi er begrenset til å kjempe med våre
menneskelige problemer.
Han har gått utover grensene for våre jordeliv og har vært vitne til den
ubeskrivelige livslykken når det er fullkommengjort. Han kjenner rikdommen i
den åndelige ¨gylne høsten¨, som venter hver mann og kvinne som arbeider trofast
og tappert på jorden. Ettersom han, som alle ¨de eldre brødrene¨ i
menneskeheten, har forstående kjærlighet til menneskeheten, kommer han her
tilbake for å fortelle hvordan mennesket kan så og høste denne lykken, i dette
livet så vel som i det neste.
Denne boken, den tredje i denne serien, skiller seg noe fra de to foregående
bøkene ---Morgenlys og soloppgang (Morning Light and Sunrise) - der detaljer kan
leses på slutten her. For selv om den har en utvikling, som vil være lett å
finne, er den ikke ment å skulle leses fra perm til perm sammenhengende, og
deretter legges bort. Hver del er komplett i seg selv, slik at når boken åpnes
tilfeldig, vil hver del gi sin skatt av visdom og svare på leserens spesielle
behov.
De som har satt den sammen, har gjort det i håp om at den kan bli leserens faste
følgesvenn både i glede og sorg, alltid veiledende og trøstende; og at den
praktiske visdommen den inneholder, kan bli en levende virkelighet; og fremfor
alt at essensen av kjærlighet som fløt som en velsignelse over tilhørerne da
budskapene ble gitt, også kan finne veien inn via det trykte ord og dermed inn i
leserens hjerte.

1
Lysets vei
Hvis du ser opp på himmelen på en klar natt, blir ditt lille jordiske sinn
forbløffet av de utallige stjernene og stjernesystemene som sees. Likevel ser du
bare det ytre aspektet av himmelen. Hver eneste av disse stjernene og planetene
er under ledelse av en stor sjel - skal vi til og med si en "Gud"? - som
overvåker livet og aktiviteten av det. Mediter litt over tanken på de utallige
vesenene som bare eksisterer i ditt eget solsystem og som er redskaper for Guds
kjærlighet; alle forkynner gjennom sitt liv i tjeneste den samme sannheten om
kjærlighet og brorskap.
Tenk på en sommerfuglsvinge; prøv et øyeblikk å forestille deg dens skjønnhet,
dens delikate form, dens mange farger. Eller ta en liten villblomst med sine
juvelbesatte kronblader og støvbærere. Undersøk deretter begge disse under et
mikroskop, og du vil bli overveldet av den vidunderlige sammensetningen eller
komposisjon som da vil sees. Likevel er dette bare uendelig små aspekter av
skapelsens herligheter. Gjennom hele det fysiske livet og som strekker seg ut
til de høyere etere, finnes det ubeskrivelige herligheter som bare venter på at
mennesket skal oppdage det.
Du har i din egen makt, det
å kontrollere og disiplinere
begrensede bevisstheten som
oppdage de finere eterne som

å nå disse høyere verdenene, når du først har lært
dine ønsker og følelser og dermed heve deg over den
preger ditt fysiske liv. Det å gå inn i og se
trenger inn i grov fysisk materie.

Herligheten i Guds skapelsesplan ligger utenfor evnen for det begrensede sinn,
å forstå, men når du utvikler deg åndelig, faller begrensningene bort, og du er
i stand til å gå inn i de himmelske riker, og der ser du Guds plan for din egen
fremtid og for fremtiden av hele menneskeheten.
Fullkommengjørelse eller 'kristus-nivået' eksisterer ikke bare for noen få
utvalgte; alle Guds barn går den samme veien. Du er Guds barn, og har i deg
mulighetene å nå dit. Som en del av den store planen har du fått fri vilje og
valg, og gitt akkurat de betingelser som du trenger for utviklingen av din
sjel, og utfoldelsen av din ånd.

Et frø eller en løk her i seg alt
det vakre som blomsten etterhvert
vil vise. Når den plantes i
jorden, begynner den i sin natur å
vokse og senere å blomstre, og når
dette skjer sier du: 'For et
mirakel! Ut av det lille frøet har
denne herlige blomsten kommet!' >>
Er ikke dette en illustrasjon av
menneskets virkelige natur og liv,
dets vekst fra et frø, dets
oppblomstring til åndelig liv.

Ved dets begynnelse er ånden sådd i hjertet; det er frøet til det fullkomne
Kristus-mennesket, som det en dag skal bli. I løpet av sine mange inkarnasjoner
vil det konfronteres med forhold, gjennomgå opplevelser, heve seg over
vanskelighetene, fristelsene og svakhetene som er en del av jordelivet, for til

slutt å utvikle og bringe frem denne blomstringen av det fullkomne,
'Kristusånden.'
Hvis du kunne være konsentrert på dette synspunktet, ville det hjelpe deg så mye
i ditt daglige liv ved å gi deg tålmodighet og mot til å fortsette med det
fantastiske arbeidet som er blitt betrodd deg

Testen av styrke.
Svaret på alle dine personlige og menneskelige problemer ligger i din
overgivelse til Guds vilje, i ditt ord i ditt hjerte, 'Din vilje skje, Gud!' Men
denne overgivelsen er veldig vanskelig for de av dere som nettopp begir seg ut
på den åndelige veien, spesielt når dere tror dere allerede vet mer enn i
virkeligheten du virkelig kan forstå eller prøve å gjennomføre.

Alle som ønsker å bli brukt i mestertjenesten må tåle stort press og bli grundig
testet. La oss anta at Mesteren ba deg om å gjøre et veldig viktig stykke arbeid
som kan påvirke velværet til mange sjeler; og antar at du ikke tidligere har
blitt testet og godt bevist? Det er mulig at du bryter sammen under stress. Vi
forteller deg dette for å hjelpe deg i dine bestrebelser på å følge lysets vei,
med alle dens medfølgende tester og skuffelser.

Vi har lov til å peke ut veien. En ting er veldig sikkert, og dette er Guds
varige kjærlighet. Gud er alltid med deg selv om han til tider kan synes å
skjule sitt åsyn. Hold fast ved troen på hans kjærlighet og visdom, og du vil
alltid komme gjennom tåkene inn i lyset. Vær trygg på at hver gang du blir
testet og klarer (med Guds styrke) å stå opp til testingen din, vil du gå et
skritt videre på veien. Vi vil kalle hver av disse prøvelsene, som virkelig er
sjeleprøver, 'mindre innvielser'.
Innvielse er en oppvåkning av ånden i mennesket; og som et resultat av denne
oppvåkningen, en fortsatt utfoldelse av Kristus -kraften inne deg. Det fører til
en utvidelse av bevisstheten som vil avsløre de himmelske mysteriene. Du kan
lytte til mange ord, lese mange bøker; men inntil du faktisk har bestått en av
disse sjeletestingene vil du bare vite det med ditt dagsbevisste sinn, og ikke
med hele ditt vesen; du vil ikke ha tilegnet deg den kunnskapen ved varer.
Testene eller innledningen som kommer til deg på den åndelige veien, faller inn
i fire hovedkategorier og går på de åndelige elementene i ditt vesen. I den
første innvielsen, den til Vannet, blir sjelen som består alle testene, en
innvielse i Vannelementet; som innebærer at følelsene styres og beherskes.
I neste grad lærer sinnet hvordan man kan kontrollere tanken - hvordan man
skiller mellom det virkelige og det uvirkelige, det falske og sanne, det svarte
og hvite, det negative og positive, det lavere og det høyere sinnet.
Kandidaten lærer skjelneevne. Det er 'luft-innvielsen'. Ildinnvielsen er
disiplin og klok bruk av kjærlighetens kraft; og til slutt kommer jordelementets
innvielse, når den lavere naturen blir korsfestet eller overvunnet, og mennesket
bare søker å tjene Gud og sin neste. Så ser vi den oppstandne Kristus, eller
sjelen som har frigjort seg, og ikke lenger er påvirket av det kjødelige eller

heftige følelsesmessige begjær-instinktet i det lavere jeget, eller av den
dominerende entiteten som er drepende -for faktisk kan det jordiske sinn være
drepende. Bare når den blir trent og disiplinert gjennom kontakt med den
guddommelige kjærligheten, endres menneskets intellekt til guddommelig
intelligens. Det er derfor alle store sjeler blir milde og enkle, søte,
barnslige - men med god intelligens. Den oppstandne Kristus er født fra
hjertet,og ikke fra intellektet.
Uansett hvilken stress eller vanskelighet du blir bedt om å tåle, se opp til det
himmelske lyset, vær konstant i den guddommelige Ånd. Du vil aldri angre på din
tro, din tillit til Guds kraft, ikke bare vil den bringe deg gjennom din
spesielle skjebne, men også velsigne deg med forståelse av hensikten med din
sorg eller trengsel.
Når du har begynt å gå denne veien, husk at du da ikke kan gå på akkord. Du må
være streng, ikke mot andre, men mot deg selv. Ting er enten rett eller galt.
Når du først har sett denne veien av selvdisiplin, renhet, kjærlig tjeneste,
mildhet og perfeksjon åpenbart, så følg denne veien i stillhet. Vi snakker
ikke om en personlig belønning; ikke desto mindre er gleden som blir av et slikt
liv, hinsides all jordisk forståelse. Vi ber dere ikke om å fornekte alt
kjødelig, men snarere å herliggjøre det ved frigjøring av Kristus-ånden i det
indre, og huske at kroppen også er av Gud og må bli opplyst og renset,
herliggjort av 'Guds Sønns ånd'.

"Ring for sannheten".
Mange påbegynner denne veien, og tror at for å komme videre, må de lære mange
okkulte og magiske hemmeligheter. Men de blir til slutt skuffet, fordi de
åndelige mysteriene aldri kan formidles til en sjel gjennom ord alene.
Den virkelige kraften til å utføre såkalte mirakler kan bare komme til deg
gjennom egne bestrebelser for å oppnå det. Du kan lese alle bøker i bibliotekene
i verden, og lære mange interessante fakta, og fortsatt forbli 'uvitende'. Den
eneste måten du vil lære å bli oraklet, er gjennom flittig arbeid i hverdagen.
Det nytter ikke å drømme, håpe og ønske. Du må brette opp ermene og komme igang
med virkelig praktisk tjeneste for menneskeheten. Dette er kanskje bare å
skrubbe et gulv grundig, eller å gjøre noe enda mer usmakelig; det kan bety å
yde ydmyk og oppriktig tjeneste til en som du ikke føler noe for, eller å gi
rekke ham hånden i brorskap - som kanskje er en vanskelig oppgave. Det kan bety
å kontrollere din egen egensindige tunge og tanker, og finne ut at verden ikke
gir deg noen ære, fordi ingen kjenner den kampen som du har med deg selv.
Dette er den typen arbeid vi mener når vi sier: 'brett opp ermene, gå ned på kne
i ydmykhet, og skrubb gulvet i din egen bolig eller tempel.' Dette innebærer
også å ha mot når du er i motgang, og møte tilsynelatende urettferdighet med en
rolig ånd, trygg i vissheten om at Gud i sin kjærlighet har ført deg fram til å
kunne møte urettferdighet på en klok måte.
Vær ærlig. Dette er essensen av det åndelige liv. Prøv alltid å "klinge sant."
Tonene av din ånd høres på de høyere planene, og de slagene du mottar i
hverdagen skjer for å teste om du virkelig kan 'klinge i sannhet'. For å 'klinge
slik' må du alltid være i harmoni med Guds tone som er i deg.
Den rolige, trofaste ånden som bærer gjennom alle opplevelser i livet, både i
motgang og skuffelser, så vel som i suksesser, vil gi adgang til de himmelske
stedene.

Å finne sannheten.
Søk alltid den rolige veien, min bror; rens hjertet ditt for all konflikt, all
frykt; dette vil du gjøre når du lærer å forstå betydningen av kjærlighet.
En historie fortelles om en nyfødt som dro ut i villmarken for å søke sin
Mester. Mesteren tok vennlig imot ham, men fortalte ham at han som alle nyfødte
må vise seg klar til å gå videre på veien som fører til åndelig opplysning,
innsikt og styrke. Eleven var overivrig, og sinnet hans overaktivt; han ville ha
makt; han ville gå raskt videre på den åndelige veien. Men han manglet en
essensiell egenskap – fullstendig kjærlighet til Gud og hele menneskeheten. Han
kjente mange ting med sinnet, men hjertet var bare delvis våknet.
Så hans Mester tok ham til kanten av en innsjø og førte bestemt, men forsiktig
eleven ut i vannet; han senket og holdt ham under overflaten i lang tid. Da
eleven endelig fikk reise seg, gispet etter luft, og sa at det hadde vært en
forferdelig opplevelse, sa Mesteren: 'Min sønn, når du lengter like desperat
etter Gud som du her lengtet etter luft når du var under vann, DA vil du finne
Gud; og når du finner Gud, finner du alt.'
Mange tror på Gud; de har mye teori på det intellektuelle planet. De går gjennom
seremonier og følger utspekulerte veier, alltid i håp om å finne Gud, men går i
stedet rundt og rundt i sirkler og deres hjerter forblir golde. Det er én ting å
kjenne esoteriske sannheter, og noe helt annet å bli en del av, oppleve og
faktisk etterleve dem. Den eneste sikre måten å komme inn i himmelriket på, er
gjennom hjertet, gjennom kjærlighet, gjennom å bli i ett med Gud, som bor i
hjertets stillhet. Aspirasjon mot Gud må bli en lengsel, en virkelig drivkraft i
deg, inntil du føler deg klar til å gi avkall på alt du tror du eier, for å bli
i ett med Gud. Når du oppriktig og virkelig lengter så mye etter å elske Gud og
å kjenne Guds kjærlighet, at ingenting annet betyr noe, da vil du finne ham, og
all sannhet.

'Led oss ikke inn i fristelse'
Mitt barn, du har valgt å følge den åndelige veien, og mange, mange ganger har
du bedt:
'0 Gud, forlat meg ikke - la meg ikke falle - led meg ikke inn i fristelse.
Gi meg styrke, så jeg ikke svikter når fristeren taler.'
Likevel mislykkes du; gang på gang triumferer fristeren med sin verdslighet over
deg, og du forlater Kristi vei, kjærlighetens vei.
Hvorfor må sjelen tåle disse fristelsene? Svaret er enkelt: uten fristelsene som
livet bringer, ville Kristi ånd i deg aldri kunne utvikle seg og bli sterk. Du
ville da aldri danne deg en klar visjon slik at du kunne se hvor du skulle gå,

men du ville fortsette å leve,
så mange gjør.

i en tilstand av vaghet og forvirring, slik som

Nesten hver dag, hver time og hvert minutt av ditt daglige liv blir du
konfrontert med fristelser som vil avlede deg fra den åndelige veien; og du
trenger hele tiden å samle styrke i din ånd for å motstå fristeren, inntil
Kristi ånd I DEG blir sterk nok.
Kanskje du aldri trodde at alle dine daglige fristelser var bundet sammen med
Karmaloven. For sannelig; 'det en mann sår, det skal han også høste'. Dette er
både en guddommelig lov og en naturlov. Slik som du sår og pleier frøene på din
jord, vil de vokse. Slik som du sår frø i tanker, ord og gjerninger, så må du
også høste resultatene av din såing/planting.
0 mitt barn, du er som innkapslet i leire og kan ikke forestille deg
herlighetene som venter på deg når du har lært å adlyde åndelig lov ved å leve
rett, tenke rett og rett handling.
Hva betyr dette i sum? KUN dette. Ikke kom med unnskyldninger for deg selv. Ikke
protester: 'Jeg er bare et menneske, så hva annet kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg
hjelpes til ikke å mislykkes?' Nei, du kan ikke unngå å mislykkes, men du kan
virkelig streve og be oppriktig om at du ikke må falle igjen 'når du er i
fristelse'.
(Martinus sier til dette at det betyr at man ber om at all ens i fortiden innhøstede
erfaringer underbevisst koples på, slik at man kan unngå å gjøre "gamle feil" på nytt.)

Og hvis du holder deg ren i hjertet og holder fast ved den enkle kjærligheten
og troen som et lite barn, og alltid ser mot Kristus, Sønnen, som er Guds
menneskeliggjorte manifestasjon, og ber: 'Herre, vær med meg! Jeg ville alltid
være med deg,' da, mitt barn, vil du ikke svikte.
Viljen i deg til å gjøre rett må være sterk og varig. Du må ha viljen til å
ville gjøre Guds vilje. Du må be om styrke, til å gjøre deg i stand til å leve
som et Guds barn.

Tilgivelse og takknemlighet.
Det er to egenskaper som mennesket må verne om i sitt hjerte hvis han vil gå inn
i tempelet til den stjernen som førte de vise menn til Kristus: disse er
tilgivelse og takknemlighet, enkle egenskaper som er nøkler som kan åpne portene
til himmelens mysterier . Du kan ikke passere gjennom portene før du har mestret
slike enkle menneskelige leksjoner.
Jesus sa: 'Tilgi oss våre overtredelser som vi tilgir dem som overtrer oss.'
Tilgivelse er en av de vanskeligste leksjonene menneskeheten må lære; men som
mennesket tilgir, slik blir det selv tilgitt. Dette er loven om tilgivelse. Det
er ikke så vanskelig å tilgi de store tingene; men vi mener ikke den slags
overtredelse; vi har i tankene de små tingene i livet forhastede dommer,
utålmodigheten med menneskelige skrøpeligheter. Vi er alle mennesker og vi
mislykkes alle til tider og trenger tilgivelse. I åndeverdenen må alle være
veldig tilgivende. Så vil du også måtte prøve å tilgi de som feiler, som gjør
feil i stor grad fordi de ikke forstår? Tilgi dem også selv om de forstår i
henhold til din kunnskap. Tilgivelse i hjertet bringer solskinn, sjelefred og ro
inn i livet ditt. Tilgi derfor ikke bare den store gjelden, men også trivielle
menneskelige skrøpeligheter. Når forhastede følelser truer med å overvelde deg,
så bare tilgi. Da skal alt også bli tilgitt deg, og Gud vil velsigne deg.

Den andre egenskapen, kvaliteten, er takknemlighet. Stopp aldri å føle
takknemlighet for Gud. Dette er hemmeligheten bak et perfekt liv, for ved å
takke Gud blir du i harmoni med ham.
Takk Gud for alle velsignelsene i livet ditt, og for hver mulighet som tilbys
deg under denne inkarnasjonen som gjør deg i stand til å vokse nærmere Kristus.
Ikke la dagene gli målløst forbi, men vær alltid på utkikk etter meningen bak
hver episode som kommer. Livet er ikke noe som bare skal rotes gjennom, men gitt
slik at du kan ønske velkommen og glede deg over enhver opplevelse; for disse
erfaringene er ikke ment som en hard tukt eller straff, men som muligheter for
deg til å lære å forstå visdommen i Guds lover og kraften til det åndelige lyset
som kommer fra Gud. Ta med begge hender det som verden vil kalle bitterhet, for
i den bitterheten finner du nektaren, søtheten.
Det er måten hvorpå du aksepterer dine erfaringer, som betyr noe; måten hvorpå
du lar dem vekke Kristi ånds kjærlighet i ditt hjerte.
Uansett hvilken prøvelse som ligger foran deg, mitt barn, husk Kristi nærvær,
for den vil aldri forlate deg, og det bringer fred og mot. Du kan være dypt
takknemlig for hans kjærlighet.
Sa han ikke: 'Se! Jeg er alltid med deg'?

del II
Det hvite broderskap.
Det er Visdommens Mestere både i denne verden og i verdener utenfor; de og enda
mer utviklede sjeler, er formet som et enormt brorskap ('søsken-skap') som er
aktivt på alle av livets mange plan, og kalles 'Det Store Hvite Brorskap'.

'Disse er de som kom ut av 'den store trengsel' og har 'vasket sine klær og
gjort dem hvite i Lammets blod.'

De venter alltid i stillhet for å tjene. Hvis vi kunne heve deg opp til deres
tanke- eller bevissthetsnivå, ville du straks blitt bevisst i deres
tilstedeværelse og styrke. De gjennomtenker og observerer alt som skjer både i
'himmelen og på jorden'; de går opp i den universelle bevissthet, og er 'ett med
Gud'.
I prosessen med menneskets sjelutvikling, avlegges én etter én av de materielle
slørene, som blinder ham/henne for denne store mengde av åndelig kraft.
Alt som er godt, sant og vakkert på jorden ble påbegynt, inspirert og brakt til
manifestasjon under Gud av dette sanne brorskapet, hvis symbol er
Kristusstjernen. Prøv å utvide bevisstheten din og innse det enormt omfang av
denne verdenstjenesten som skjer via dette store hvite brorskapet. De fysiske
kroppene du bor i er som små lukkede bokser; men ved aspirasjon kan du frigjøre
deg selv og bli at kontaktpunkt til dette eldgamle og grenseløse broderskapet,
som virker utover det fysiske livet.
Så når du føler deg distrahert av materielle ting, hold deg rolig og stille;
husk 'stillhetens brødre', hvis selve skaperkraft ligger i denne stillheten.
Hvis du kan komme i kontakt med denne stillheten, vil dens kraft strømme inn i
deg og oppløse all din frykt.
Men ikke tro at
tenker kjærlig,
neste/'broder',
kommende livet,

alt som kommer til deg er dårlig karma. Tvert imot, hver gang du
vennlig og konstruktivt, hver gang du hjelper din
sår du god karma som du ikke kan unngå å høste, ikke bare i det
men også i din nåværende livstid.

Å lære å bli bevisst på Kristi nærvær i deg, vil gjøre mer enn bare å skape
hyggelige åndelige opplevelser for deg; det vil også hjelpe deg å bygge sunne
sjelskropper,(de åndelige legemer) og som et resultat av dette; sunne fysiske
kropper for dine fremtidige (-kroppslige-)'boliger', i mange kommende liv. Hele
tiden kan du lage finere 'kjøretøy' for deg selv; -fysiske, eteriske,
emosjonelle, mentale og himmelske; å bo i fremtidige liv på jorden eller i
høyere sfærer.

Fordi at så mange anliggender i livet venter på Guds barn. Du kan ikke se
skjønnhet hvis du er blind, eller nyte parfymen av en blomst hvis du ikke har
luktesans; du kan ikke høre sfærenes musikk hvis du er døv. Derfor må du utvikle
de åndelige sansene, de organene hvorigjennom du, som en guddommelig sjel, kan
oppleve og realisere herlighetene, i alle de andre livssfærene som du er arving
til.

Kjærligheten som styrer livet ditt.
De 'eldste brødrene' søker fremfor alt å hjelpe sine jordiske søsken mot den
store overgivelsen til Gud. Ikke desto mindre er det ikke Brorskapets arbeid å
gjøre veien din for enkel, eller å hindre deg i å lære leksjoner, hvis mestring
vil gi deg en utvidelse av åndelig visjon og bevissthet. Vær av godt hjerte, vær
enkel i troen, vær klar til å overgi dine bekymringer og byrder til den åndelige
kjærligheten som våker over, veileder og leder Lysets barn.
Vi er i stand til å gi deg hjelp når det blir bedt om uselvisk. Når hjertet er
fylt med kjærlig ønske om å tjene menneskeheten, strømmer hjelpen til deg
uhindret. Ved din kjærlighet setter du i gang visse hjelpsomme krefter; din ånd
gir et tydelig rop i himmelen, og befaler livets kreative krefter som kommer
over deg, akkurat som de små blodlegemer skynder seg for å helbrede et sår når
de blir bedt om det. Alle lysets krefter stiger opp for å hjelpe deg når du
først lærer å kalle på dem på den rette måten. Dette er helt logisk og
vitenskapelig og kan skje på alle plan; men aspiranten må først disiplinere seg
selv på alle livets plan før han får makt til å virke i sfærer av åndelig
aktivitet. Mestring av det egne selvet, kan bare skje som et resultat av
kontinuerlig, konsekvent praktisering av Guds nærvær.

Bli selv et senter for kjærlighet.
Misforståelsene og konfliktene som oppstår mellom mennesker og nasjoner knuser
menneskets sinnsro og tilliten til sin egen fremtid. Men med en visualiseringskraft som strekker seg utover din dødelige visjon, ser vi en vidunderlig indre
vekst som skjer i mennesket. Stråler av lys og kjærlighet blir projisert til
jorden fra det universelle Stjerne Brorskap. Dere snakker om kjærlighet på
jorden, men dere har liten forståelse av kjærlighetens kraft og undere, slik den
eksisterer og praktiseres på høyere plan. Denne kjærligheten, dette lyset, denne
godheten og forståelsen blir hele tiden utløst over jorden for å hjelpe
menneskeheten å heve seg fra mørke til lys.
Det budskapet som alltid kommer fra 'Stjernens brorskap', er nødvendig for at
mennesket skal lære å leve som et senter for kjærlighet og velvilje til alle
skapninger. Dette er ikke en umulig oppgave, men det krever konstant
oppmerksomhet og selvdisiplin.
Det er mange karaktertrinn av menneskeheten, og du kan ikke dømme noen av dem.
Alt du kan gjøre er å selv bli et senter for kjærlighet, og erkjenne ditt eget
behov for større forståelse av det menneskelige livet, ditt behov for øvelse, og
for videre utvikling. For når du sammenligner deg med 'de opplyste', vil du føle
deg veldig ydmyk - men det gjør de også.
Bevar et hjerte av kjærlighet og medfølelse og hold tankene dine gode, konstruktive og
kjærlige. Du kan ikke yte større tjeneste for Gud eller mennesker.

Brødrene er nære.
De tause brødrene er nær deg i ånden; de kjenner både problemene og gledene i
livet ditt, og forstår behovet til din sjel.
Selv om du kan lide ensomhet, er du aldri helt alene; din ånds følgesvenn, din
elskede, er med deg hele tiden. Du er bare ensom hvis du isolerer deg selv i
ditt fysiske liv og bevissthet. Din ånd kan heve seg over denne begrensningen og
bli ett med dine kjære. Men dette betyr kontinuerlig innsats, en oppvåkning av
den indre vissheten om at du kaller 'tro'. Du må ha tro på Guds kjærlighet. Ved
døden er det fysisk separasjon, men ingen separasjon av den menneskelige ånd som
er det virkelige selvet. Hvis du virkelig elsker din følgesvenn, er han med deg,
nærmere enn pusten, fordi du og han er begge en del av Gud.
Hev deg over støyen, bablingen fra markedsplassen, og opphold deg på åndens
stille steder hvor du vil høre stemmene og kjenne følget av 'de strålende'. Hvis
du kan gjøre dette, vil du bli en kanal for helbredelse av menneskers sjeler og
kropper.
Ikke vær engstelig, redd, eller tvilsom på din vei; begge bevirker at du blir
trett. Lev i Kristi utstråling, og hans kraft vil holde deg oppe. Du vil bli
veiledet av brødrene i alt du gjør. Godta og følg Kristi vei.

del III
'Vær stille'.
Måten å skille mellom egenvilje og guddommelig intuisjon er å først lære å styre
det lavere selvet og dets stormfulle følelser og ønsker, for uregjerlige
følelser er en hindring for utviklingen av intuisjon. Turbulent vann gir en
ødelagt refleksjon, eller ingen i det hele tatt; men når vannet er rolig, klart
og rent, kommer det perfekt refleksjon. På samme måte, når sjelen har trent seg
til å være stille og fredelig, reflekterer den virkelig de åndelige verdenene.
Dette er intuisjon, en indre kunnskap.
Åndelige budbringere eller engler er sendt av Gud for å hjelpe deg, og vil
snakke gjennom din intuisjon. Ikke steng dem ute, verken på grunn av mental
arroganse eller av noen annen grunn.
Være rolig! Vær stille! Gjør én ting om gangen stille, rolig, og du vil gjøre
veien klar i sjelen din for en større tilstrømning av åndelig kraft. Som
Mesteren trøstet disiplene på det stormfylte vannet, slik vil han trøste deg.
Vann-innvielsen, dåpen, er gjort for å bringe kontroll over følelsene. De eldste
brødrene kan ikke samarbeide med deg hvis sjelen din er som et opprørt hav.
Mangel på følelsesmessig kontroll er den største hindringen i Mesterens
tjeneste. Mental og sjelsfred - oppnåelse av kontrollerte og klokt styrte
følelser - er avgjørende for fremgang.

Hvor du skal lete etter veiledning.
Det kommer øyeblikk i livet ditt når du føler deg helt ute av stand til å
håndtere en krevende situasjon som oppstår; når du ikke vet hva du skal gjøre
for å finne den beste løsningen, og heller ikke klarer å ta en avgjørelse. Noen
mennesker liker å ta sine problemer til åndsvennene og be om veiledning i slike
situasjoner. De føler at kun et åndelig vesen virkelig kan hjelpe dem; men de
klarer ikke å innse at det ikke er en eller annen (-ytre-)ånd de skal henvende
seg til for å få hjelp, men til Guds Ånd, Den Store Hvite Ånd (det guddommelige
selvet i dem selv) som de tilber.
Kristus sa: 'Se, jeg er med deg alltid' - ikke
bare under bestemte tider eller under religiøse
seremonier, men alltid; for dere er sønner og
døtre av den levende Gud, og dere har i deres
hjerte noe av Guds natur og egenskaper.
Det som sjelen din søker, kan finnes i ditt eget
vesen. For å finne den, lær å være stille og 'kast
din byrde på Herren'. Med andre ord, gi slipp,
overgi deg, legg ned dine problemer. Ikke prøv å
løse opp knuten, som bare blir strammere og
strammere jo mer du trekker i den. >>
Legg det vekk. Konsentrer hele ditt hjerte om den
milde, kjærlige personligheten, Herren Jesus
Kristus, og alle knuter vil bli løst, alle
problemer løst.

Se nå i din fantasi den menneskelige skikkelse av Herren Jesus; se ham komme til
deg kledd i skjønnhet, med hendene utstrakt for å hilse på deg. Kjenn hans
milde, rene, søte kjærlighet stråle ut. . . .
Han kommer, mitt barn, for å heve
fred. Han kommer for å hjelpe deg
livet; å skille det virkelige fra
jorden. Han kommer for å frigjøre
deg å bære alene.

deg over det fysiske livets uro til åndens
slik at du kan se en sannere, renere visjon av
det uvirkelige - som er ditt daglige liv på
deg fra byrder som til tider er for tunge for

Overgi deg selv til denne vakre innflytelsen, og du vil bli trøstet, helbredet
og velsignet; frynsete nerver vil bli beroliget og trøstet, og en ubeskrivelig
glede vil utfolde seg i ditt hjerte.

Det hemmelige stedet i hjertet.
Hensikten med menneskets liv på denne jordplaneten er at det kan demonstrere
Guds Sønns ånd; at skjønnheten i Kristuslivet til slutt skal manifestere seg
gjennom materien. Mennesket må lære å gå ærbødig til hjertets hemmelige kammer
og finne Kristus-mennesket, Guds barn. Han må lære seg selv den indre
hemmeligheten. Vi ber deg om ikke å vie for mye oppmerksomhet til materielle
ting, men å søke først hemmeligheten bak ekte skaperkraft, dypt, dypt inne og
bak all fysisk form.
Prøv å finne deg selv, dvs. det virkelige "jeg" under den ytre kappe av 'kjøtt
og bevissthet', som skjuler det. For å gjøre dette prøv å tenke i termer av
disse tre punkter;
1. Tenk først på den vanlige personen du er i dagliglivet;
2. deretter, tenk på sjelen, kjent bare for deg selv (eller slik tenker du);
og
3. For det tredje, prøv å finne stedet for stillhet og ro midt i sentrum av
ditt vesen, det virkelige ‘jeg’.
Når du lærer å trekke deg inn i ditt indre, vil det ytre jeg liksom oppløses; og
det indre jeg begynner å vise seg. Dette indre jeg er en personlighet, en sjel og noe mer. Hvis du vil trene deg selv i kontemplasjon, vil du finne at under
sjelen, er det et sted for stillhet, av tomhet, av tilsynelatende 'ingenting' om
du vil. Men når du blir konfrontert med den tilsynelatende intetheten som ligger
under det bevisste selvet, vil du gradvis bli klar over en totalhet, en følelse
av tilhørighet med universelt liv og samhold med Gud. I denne tilstanden kan det
ikke være noen separasjon, ikke noe mørke, ingen frykt:
ingenting eksisterer annet enn kjærlighet og en utsøkt glede som gjennomsyrer
hele ditt vesen.

Hvorfor frykter du da?
Når vi kommer ned gjennom den astrale verdens tåker og inn i de enda tettere
tåkene som omslutter jorden, føler og ser vi hvor mye lidelse som skyldes frykt;
vi ser faktisk at grunnlaget for de fleste lidelser er frykt. Vi ser
menneskesinnet i stor grad domineres av frykt for fremtiden, frykt for det
ukjente. Sikkert vet du nå at uansett hvilken floke du befinner deg i, hvilken
følelsesmessig belastning som er din, kan disse ikke vare evig, men er
forbigående faser, som bare kommer som leksjoner for å lære deg noe av verdi? Du
er her for at du kan lære, kan få kunnskap som er avgjørende for ditt velvære;
og det er den faktiske opplevelsen av å leve med dine medmennesker som gir deg

visdom.
Visdom kommer også direkte fra himmelen som et resultat av at du strekker deg
oppover til himmelen,
til høyere plan av himmelsk forståelse; og visdom sier at bitre og smertefulle
opplevelser blir enda mer smertefulle hvis du lar dem forstyrre/påvirke deg
følelsesmessig og mentalt. Alternativet er å lære å legge dem til side, og i alt
å stole på Guds kjærlighet.
Forvirring vil forsvinne hvis du kan kontakte det guddommelige hjerte ved enkel
bønn ytret i tro og tillit, og mest av alt i ydmykhet.
Ettersom bølgene ble stille etter Jesu befaling, vil alle dine urolige følelser
bli stilnet når Mesteren tar ditt hjerte i besittelse.
Så aksepter med kjærlighet, alt som skjer. Se etter leksjonen som må læres av
enhver erfaring, dårlig eller god. Se opp til Gud hver dag, hver time, og bli
fylt med det guddommelige lys og kjærlighet. Den strømmer som en gylden stråle
inn i hjerte- og hodesenteret ditt, renser, helbreder, oppløfter, stabiliserer,
og gir deg kontroll over all din svakhet.

Den dype roen der hvor kjærligheten er.

Brødre, fra sentrum av alt liv, fra stedet for dyp stillhet, hvor alt er
kjærlighet, gir vi dere fred. Hvis du vil trekke deg tilbake fra trelldommen til
din fysiske eksistens og søke kilden til alt liv, vil du finne en dyp fred som
ingenting kan forstyrre. Ved den guddommelige vilje innenfra, trekk deg tilbake
fra det ytre og søk fred og sannhet i sentrum av alt liv. Selv om stormer kan
rase på det ytre planet, er denne dype indre freden kilden til all din styrke;
fra det senteret henter du den næring og veiledning du trenger til enhver tid.
Fred er en dynamisk kraft. Fra fredens hjerte kommer den riktige handling. Når
mennesker tenker og handler i hastverk, oppstår vanligvis konflikter og smerte.
Så strev etter indre ro i ditt eget daglige liv. Riktig handling vil da være
ditt resultat. Etter å ha handlet riktig, vent tålmodig på at Guds vilje blir
utført.

Lær å være stille. Når du er i tvil, gjør ingenting. Vær konstant i ro, og hvil
i bevisstheten om den evige kjærlighet og visdom. .
Vend deg, mitt barn, til
deg heve deg opp og lede
freden som er sannheten,
vekk, bort. Det er ingen
å bære - og alle av dere

kilden for alt liv, og la den guddommelige kraften i
deg. Denne kraften kommer når du berører den dype
som er Gud... Nå kjenner du at byrdene dine glipper
byrder, mitt barn... bare de som du lager for deg selv
gjør dette.

I Guds fred forlater vi deg. Vær klar til enhver tid til å akseptere Hans vilje,
til å akseptere den veien som åpner seg foran deg, vel vitende at det ikke
finnes noen annen; så følg ydmykt den veien og stol på den skapende ånd.

Det evige nærvær.
Herren Kristi nærvær skulle bli veldig reelt for deg. Ingen menneskelig sjel
trenger noen gang å leve separert fra dette samværet, for Kristus utelukker
eller trekker seg ikke tilbake fra noen. Men du må skille deg fra verdslige
tanker og ønsker før du kan bli klar over hans nærvær.
De av dere hvis plikt og arbeid bringer dere under forhold med hard daglig kamp
for overlevelse, vil finne det vanskelig å holde dere innstilt på fredens og
kjærlighetens evige ånd. Men husk, mitt barn, at du til enhver tid bør ha i ditt
hjerte tanken på Kristi nærvær. Husk også at Kristus, da han manifesterte seg
gjennom Jesus fra Nasaret, alltid var fredelig og rolig midt i verdens uro.
Hans disipler må søke å finne denne stillheten og roen midt i mengden. Det er
lettere i ensomhet å holde seg nær ham; men den prøvede, den glade og den store,
er den som holder sin oppmerksomhet på sin Mester, til tross for mengdens press.
Streb derfor, selv midt i uroen, å holde ekte fellesskap med din Mester.
Ingenting, bortsett fra dine egne tanker og følelser, kan skille deg fra ham og
fra Lysets Sentrum.
En annen verdifull leksjon som du som Mesterens elev må lære er tålmodighet tålmodighet når du blir konfrontert med materielle vanskeligheter; tålmodighet
til å vite at alt er i Guds hender, og vil virke til det gode, for Gud. Bær
tålmodig på dine vanskeligheter og problemer, vel vitende om at Gud, all
kjærlighet og all visdom, holder deg og hele menneskeheten i sitt hjerte.
Hvis du vil være lykkelig og gi større lykke til alle du kontakter, søk åndens
stille steder; søke å skille mellom det uvirkelige, som er av verden, og
virkeligheten, som er av ånden.

del IV
Aksept.
Menneskene er uforsiktige og hensynsløse med sine tanker, trygge i troen på at
de kan skjule dem for sine medvesener. Men i åndens rike er det ingen tildekking
av tanker. Alt er her kastet fram; alle tanker er kjent. Tenk om det skulle vært
slik på jorden! Hvis menn og kvinner bare visste at tankene deres kunne bli sett
og hørt av andre, slik deres fysiske kropper blir sett og hørt, ville de raskt
lære å kontrollere dem.
Mesteren ser inn i aspirantens hjerte, for han vet at det han ser i hjertet vil
bli uttrykt i tanken, og det som uttrykkes i tanken vil ta form på det fysiske
planet. Så vokt tankene dine godt, hold dem rene i Guds kjærlighet. Søk alltid
den sanne tolkningen av alt du ser og hører. Gjør alltid en anstrengelse for å
leve i henhold til åndelige verdier, og avvis å bli viklet inn i, og holdt nede
av falske forestillinger. Når du ser 'til høyre', hold fast 'i den retningen' og
gjør det rette, upåvirket av materielle forhold eller konsekvenser. Den åndelige
loven er slik at den aldri vil føre deg på villspor. Følg det virkelige, og du
kan ikke gå feil; men du må ha mot til å holde fast ved den bestemmelse du måtte
ta.
Se opp til 'den strålende', og
styrke skal gis deg.

absorber i ditt vesen Hans gyldne stråler. Hans

'Skje din vilje'.
Se ikke først og fremst etter fysiske eller materielle resultater som oppstår av
dine bestrebelser, men etter berøring av ren ånd. Lær å skille mellom det
virkelige og det uvirkelige. For det må bli en naturlig og spontan reaksjon for
deg å se bak de materielle hendelser, og gjenkjenne Kristi liv i arbeidet.
Kristi livsstil er den eneste virkeligheten (å bygge framtiden på.)
Du kan ikke stille krav til Gud verken verbalt eller mentalt; men du kan helt
sikkert gjøre deg fortjent til Guds velsignelse og hjelp ved å leve i henhold
til Hans åndelige lover, slik de sakte blir vist deg. Så snart aspiranten
begynner å leve det sanne indre livet, 'som en Guds Sønn', framstår han/hun med
en tone som gjenlyder gjennom det åndelige universet, som et stort mantra eller
maktord, og som følge, vil hans liv, uten at han stiller noen tankemessige krav,
trekke til seg alle de gode ting som den kjærlige Fader ønsker å skjenke.
Hvis du føler deg skuffet fordi det som du ønsker ikke skjer, forteller vi deg i
all oppriktighet og kjærlighet at dette er fordi du ennå ikke har oppfylt Guds
krav. Men hold oppe motet; fortsett å arbeide, fortsett å leve fra ditt hjerte
slik Kristus lærte deg å leve, inntil det blir like naturlig for deg som å
puste. Da vil du ikke lenger holde tilbake velsignelsene på alle livets plan som
selv nå venter deg.
Hvis du blir fristet til å stille krav til Gud eller de åndelige kreftene, kan
du ha grunn til å angre; fordi slike krav, selv om de kan innvilges, kan
resultere i dine egne ubehag, smerte og lidelser. Den sanne måten, den eneste
måten er å overgi seg til Guds vilje og kjærlighet ved å si: 'Skje din vilje på
jorden' - i dette jordiske tabernaklet som er meg selv - 'som det skjer i
himmelen' - i den tilstanden av fullkommen lykke, harmoni, kjærlighet, hvor alle
velsignelser strømmer uhindret fra kjærlighetens hjerte til alle dine barn.
Lær skjelneevne og tilmåling i bønn som i alt annet. Og all-kjærlighetens
velsignelse, vil være med deg!

Vent på Gud
Du, i hvem kjærlighet og ønsker om å hjelpe menneskeheten har blitt vekket, er
så ivrig at du kanskje prøver å skynde deg videre på veien. Men husk, du kan
ikke påskynde Gud, og du kan ikke gå forbi Gud. Hvis du prøver å skynde deg frem
for raskt, vil du kunne møte 'en smell' " som vil bremse deg, kanskje også
smertefullt. Vær derfor tålmodig og lær å vente på Gud. Din Bibel din forteller
deg at det er en riktig tid for Herren. Det er en riktig tid for alt; dette er
åndelig lov.
Guds vei er langsom og sikker; det er en tid for handling og en tid for stillhet
og passivitet. Når du må vente i en av disse periodene med passivitet, vær
tålmodig, trofast og tillitsfull. Du vil med tiden motta en større belønning enn
du muligens kan forutse eller forestille deg; en belønning som kommer til deg
som en glede, ikke så mye på grunn av ytre hendelser, men hovedsakelig fordi en
endring har funnet sted i ditt indre selv, som har brakt en glede som ikke blir
forstått av den verdslig tenkende, men som gir en fred hinsides all verdslig
forståelse.

Kilden til all styrke.
Slutt å tenke i termer av materiell tenkning. Ikke la tankene dine begrense
livet ditt, eller livskraften som kontinuerlig strømmer inn i deg. Du begrenser
denne kraften ved negative tanker, men dens innflyten øker i deg og i livet
ditt, når du tilpasser tankene dine til 'stjernen' som er Kristus. Det er
kanskje mye som skjer i din verden; i ditt liv på jordplanet, som kanskje er
overbelastet med slik aktivitet; men du må lære å bli klar over det indre livet,
åndsplanet som er dypt inne i deg.
Du skaper hele tiden; hvert øyeblikk av livet ditt skaper du din indre verden
som du vil trekke deg tilbake til, når din fysiske kropp har sluttet å fungere.
Når du gir deg selv i tjeneste, blir din livskraft fylles opp. All styrken du
trenger i din tjeneste for det ytre liv, strømmer inn i deg fra den åndelige
tilstanden. Sa ikke Jesus at du ikke skulle tenke på morgendagen, og at alle
dine behov ville bli dekket? «Tenk på liljene på marken, hvordan de vokser; de
sliter ikke, og de spinner ikke, og likevel sier jeg dere, at selv ikke Salomo i
all sin herlighet var kledd som en av disse.
Det er så mye tankeforvirring, så mye uro rundt deg i verden, at du trenger
hjelp for å gi deg mer selvtillit og styrke til handling. I stillhet skal din
styrke være.

Skapelse, ikke ødeleggelse.
Tanken om Kristus må bli virkelig; det levende bildet av Kristuslivet være
alltid til stede i ditt hjerte. Du må nekte å se ondskap og ødeleggelse. Du må
leve å skape skjønnhet i sinnet ditt slik Gud skapte skjønnhet i sitt sinn. Dine
tanker bør alltid være positive fordi dine sinnsbilder vil i løpet av tiden
registrere seg på andre sinn; og også fordi det du tenker i dag, vil du selv bli
i morgen. Kroppen din i sitt velvære eller syke vil reprodusere tankene dine.
Dette er åndelig og vitenskapelig lov. Hvis du vil ha en bedre verden, begynn å
skape den for deg selv, nå, akkurat i dette øyeblikket, i tankene dine; hold den
positive tanken kontinuerlig; nekt å la noen annen tanke forvise den fra din
bevissthet. Hev så din vibrasjon og din ambisjon til din Skaper og be.
Gud blåste 'livets pust' inn i Adam; og Gud vil blåse inn i deg dette samme
livspust hvis du vil holde tanken på dette perfekte liv i ditt sinn og hjerte.
Da vil du i sannhet kunne si, som Mesteren Jesus gjorde:
'Faderen og jeg er ett...'
'Jeg er i Faderen og Faderen i meg.'
Hold fast ved denne erkjennelsen av Lyset, av livet i deg. La Lyset manifestere
seg gjennom deg, la det skinne over hele verden!
Du som individ er av største betydning, fordi det perfekte uttrykk for Gud,
gjennom deg, kan påvirke utallige liv.
Hver menneskelig sjel er av største betydning, fordi hver sjel er potensielt en
reflektor av Guds liv.
Du kan best hjelpe menneskeheten gjennom brorskap, ved å søke visdom, tilskyndet
av kjærligheten i ditt hjerte; ved å lære å holde tilbake kritikk og
fordømmelse; ved å se Gud som kjemper for manifestasjon i/gjennom mennesket. Vær
på vakt for å adlyde stemmen i hjertet ditt; hold fast ved mot og en dyp tro på
at Lyset aldri kan slukkes. Alt annet kan mislykkes, men Lyset - Kristus Sønnen
- vil bestå.
Måtte kjærlighetens Gud velsigne deg, og puste inn i deres ventende hjerter,
livets pust...

Ny fødsel.
Den velkjente historien om Jesu fødsel i Betlehem, i stallen med kun dyr som
ledsagere, beskriver også i symbolsk form lysets, eller Kristus-barnets, fødsel
i menneskehjertene, som er av ydmykhet gjennom sorg, og gjennom åndelig søken.
Når all arroganse og frykt er borte og mennesket gir seg enkelt og fullstendig
over til Gud, skjer 'Kristus-barnets fødsel' i ham.
Når du lider gjennom denne fødselen, og du føler deg ensom og misfornøyd og
fristet til å stille spørsmål ved Guds kjærlighet; når de såre spørsmålene
'Hvorfor?' 'Hvorfor?' 'Hvorfor?' forbli ubesvart; prøv DA å huske at det er en
god grunn til ALT som skjer i livet ditt, og aksepter med tålmodighet og
ydmykhet det som kommer. For smerten, skuffelsen og ensomheten kommer for å
hjelpe deg å bringe til fødsel og full vekst, den vakre ånden til 'Guds Sønn' i
ditt hjerte, en begivenhet som vil velsigne deg utover alle dine drømmer.

del V
Den transformerende kraften.
Du blir engstelig for dine jordiske problemer fordi du utelukkende er avhengig
av deg selv og glemmer den grenseløse kraften du kan trekke på. Helt enkelt vil
vi råde å gjøre sitt beste i henhold til muligheter i jordelivet. Du kan da
trygt overlate arbeidet med planen til Den Store Hvite Ånd og til tjenerne og
budbringerne som kommer for å hjelpe enkeltpersoner, så vel som grupper og
nasjoner. Hvis du vil følge denne regelen, og handle og tenke og snakke rett i
henhold til den åndelige lov, som du begynner å forstå, trenger du aldri frykte
fremtiden. For Gud er kjærlighet og visdom, og ved bruken av hans guddommelige
lov kommer det gode ut av det såkalte onde. Det gode skjer virkelig: det er det
naturlige produktet av frøene til god vilje, ved anvendelse av kjærlighetsloven
på menneskelige anliggender. Gjør ditt beste med de evner som Gud har gitt deg,
og behold alltid din visjon på Det Perfekte, Det Perfekte Liv. Du vil da benytte
loven, og du vil gradvis se resultater, kanskje ikke på din måte, men vakrere og
mer perfekt enn du noen gang hadde tenkt og håpet på.
Universets hemmeligheter er inneholdt i Lyset, og av denne grunn vil det være en
frigjøring av naturens hemmeligheter til de som først søker Guds rike. Vær
utrettelig i arbeidet ditt, men stol ikke bare på din egen styrke. Det ville gi
deg begrensning. Se til Den Store Ånd, Den Hvite Ånd, for alle dine behov og for
frigjøring av den indre styrken i deg. Vær uforferdet, vær utrettelig, men stol
ikke kun på deg selv. Se på Sønnens, Kristi uendelige kjærlighet og herlighet.

Livets kilde.
Inne i deg er solens gylne lys, og bare du kan frigjøre denne strålingen fra
ditt eget senter. Prøv å innse at i ditt hjertesenter er den samme brennende,
gylne solen som den du ser på i dine lengsler, og at denne uendelige kilden til
kraft ER ditt eget vesen.
Solens store lys oversvømmer deg med hans herlighet og hans liv, og ved din
hengivenhet til Kristus-lyset og Herren Kristi personlighet vil du åpne deg for
solens kraft, som vil oversvømme ditt vesen og stimulere og frigjøre den
guddommelige ilden i deg selv.
Du skulle være som en konge og herske over alle negative forhold i livet ditt;
men altfor ofte bukker du under for de negative kreftene i stedet for å
frigjøre, med din egen nøkkel, kraften og lyset som er lagret INNE i deg, for å
bekjempe disse (-negative-) kreftene. Den eneste måten å bruke denne nøkkelen,
er ved konstant og kontinuerlig praksis med bevissthet om nærværet av dette
strålende Lyset i deg og rundt deg.

Så hver gang du føler deg deprimert og livet virker som en byrde for deg, bryt
bindingen til (den negative-) tanken, for å finne livets kilde i ditt vesen;
merk i ditt bryst, den kraften som er der. Den store hvite ånd - den gylne sol,
kilden til alt liv - vil ikke unnlate å heve deg opp hvis du bare lar deg løfte.
Dere holder dere selv i trelldom, i lenker! Kast av det jordiske mørkets lenker
og se dere selv som dere virkelig er, sønner og døtre av Guds 'brennende', gylne
lys.
I begynnelsen kom mennesker fra solen til jorden for å lære menneskeheten å leve
(-riktig); og strålingen fra hjertene til disse 'solmenneneskene' - fra de
fjerne tider, var slik at selv den menneskelige form, vokste til en stor
størrelse under deres påvirkning.
Hvis du med klart syn kunne se strålingen til 'et klokt/'stort' menneske, eller
en Mester, ville du se et gyllent, regnbuelys som strakk seg langt forbi den
lille menneskelige figuren i midten. Hver og en av dere er potensielt et slikt
'sol-menneske'. Du kan også bruke din vilje, din kjærlighet, dine bønner til å
utstråle dette lyset til dine medmennesker. Som Jesus sa: 'Og jeg, hvis jeg blir
løftet opp' - fra jorden - 'vil trekke alle mennesker til meg.
Dette er den rette måten å overvinne alt ondt på, å overvinne grusomhet,
konflikt og krig. Bare at du må bli veldig sikker i din kunnskap om at solens
lys vil absorbere i seg selv og fortære alt mørke.

Fravær av begjær.
En av leksjonene alle sjeler må lære, er leksjonen om kjærlighet. Personlig
kjærlighet (er av) uselvisk natur, er vakker og den gjør livet godt og bringer
stor lykke. Men den personlige kjærligheten må være vid. Kjærlighet, som makt,
må være balansert; den må være stødig; det må på en måte være upersonlig. Du
tror kanskje at upersonlig kjærlighet er kald, men det er ikke slik. Upersonlig
kjærlighet er ren og uten fordømmelse; det er altomfattende, altomsluttende,
med all ømhet. Fremfor alt er det kjærlighet uten smerte.

Hvis kjærligheten din har gitt deg smerte, er det noe galt med den. Lær da å
elske, uten smerte, og du vil ha lært den viktigste leksjonen; som kjærligheten
skulle lære. Er det vanskelig? Ja, for dere på jorden virker alt dette
vanskelig, men den rikelige belønningen som følger etter lærdommen på jorden, er
verdt kampen.
'Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele
ditt sinn. og din neste som deg selv. På disse to bud henger hele loven.' Elsk
din neste, elsk Gud. Alle egoistiske ønsker, alle ønsker om å eie, må holdes
vekk; du må være forberedt på å miste, gi alt. Dette betyr ikke at all nødvendig
vilje kreves av deg, men snarere at ønsket om besittelse må falle bort. Du må så
sentrere din kjærlighet om Kristus-ånden, slik at du kun lengter etter å bli mer
bevisst på hans utstråling, fred, styrke. Men for å gå inn i og dele Hans store
lys, må du omslutte alle levende skapninger med din kjærlighet. I Ham er det
ingen adskillelse fra noe levende; likevel finne frigjøring i ham.
Streb også etter å bli mer verdig Mesterens kjærlighet. Ytre omstendigheter
spiller ingen rolle. Vær menneskelig, vær glad, vær klar til å nyte alle
skjønnhetene i det jordiske livet, bruk alle Guds gaver på riktig måte, men ikke
misbruk dem – eller misbruk deg selv. Fremfor alt, vokt din sjels indre
helligdom, husk at hver morgen, når du står opp, at den kommende dags
begivenheter er forberedt for deg ved Guds lover; og at alt som betyr noe er din
personlige reaksjon på hva dagen vil bringe. Vær stille innenfor og kjenn Gud.

Essensen av guddommelig kjærlighet.
Det er ingen kraft større enn Kristus-lyset. Kontroll og styring av de fysiske
og åndelige atomer oppnås ikke ved kraften i menneskets jordiske sinn, men ved
selve essensen av den milde Kristi ydmyke ånd.
Uansett hvilket problem som ligger foran deg, kan det løses av
Kristuskjærligheten, den store og eneste løsningen av alle problemer. Livet,
kraften i Kristusånden kan aldri ødelegges. Menneskets kropp kan dø, mennesker
skuffe deg, og din verden kan forgå, men 'Guds Sønns' ånd kan aldri svikte. Hans
lys er livet. Lev i dette lyset for alltid!
Vi forstår hvor lett tretthet i sinn og kropp kan ta deg i besittelse, for vi
selv har ikke glemt våre jordiske opplevelser. Vi forstår tyngden av (den
jordiske-) materien, og hvordan den tynger deg ned. Likevel har helgener og
vismenn utviklet seg fram til å ta i bruk kropper som har blitt så lette og
levende at de lever og beveger seg mellom den fysiske og eteriske tilstanden.
Denne samme evolusjonsprosessen foregår kontinuerlig i all fysisk materie; hele
menneskeheten går oppover i sin tilbakevending til den guddommelige Fader-Moder
Gud, og i prosessen kastes vekk både de tettere atomene og de lavere sider i
mennesket. I den grad dette skjer, øker også vibrasjonen til Moder Jord selv og
substansen 'hennes' blir mindre grov.
Hvis du vil meditere over nærværet til den vakre Kristus-ånden, vil du absorbere
essensen av dette vesen; essensen eller 'duften' som vil sette fart på din egen
kroppslige vibrasjon, slik at all tretthet og tyngde forsvinner. Du vil ikke
kjenne tretthet når du kommer i kontakt med auraen til Den Store. Vi kan bare
fortelle deg om disse tingene. De venter på at du skal oppleve dem selv.
Husker du de vidunderlige helbredelsene som fant sted da folkemengdene presset
seg rundt den elskede Mesteren? Å være i nærheten av ham, å berøre hans hellige
aura var tilstrekkelig til å revitalisere sjelen til den syke mannen som søkte
helbredelse.
Igjen sier vi at den ene sannheten, den ene kraften verden venter på, er kraften
til den rene og hellige Kristi ånd. For deg kan verden se ut til å være i kaos,
men vi forsikrer deg om at; ut av kaos og lidelse kommer en større forståelse
til å fødes. Vi skulle gjerne kunne finne andre ord for å overbevise deg om
denne sannheten; men siden ord i seg selv ikke alltid kan bringe overbevisning,
kan vi bare forsøke å gi deg essensen av denne guddommelige kjærligheten.
Måten, hvorpå å arbeide for Det Store Hvite Brorskap, er alltid gjennom
kjærlighet, og aldri med makt i noen form. Intet menneske kan tvinge sine egne
individuelle eller personlige syn på andre. Å elske dem er den eneste måten å
vinne dem på.

I kjærlighet er det ingen separasjon.
Tenk på deg selv som å bli holdt inne i det Lyset som er hjertet til hele
skapelsen, som manifesterer seg som Kjærlighet. I denne bevisstheten er det
ingen separasjon mellom kjære som er døde, fordi det ikke finnes noen død.
Sjelen kan ikke dø.
På jorden, med sine mange forstyrrelser på det fysiske planet, kan du bli
avskåret fra kraften; men du ER i det fysiske livet for å få åndelig styrke, og
ikke annet mål; du er her for å få åndelig eller gudsbevissthet, og for å skille
din (lave-)menneskelige bevissthet fra uvitenheten og den åndelige
"tilsløringen" som er i det fysiske livet. Den materielle verden med all dens
hardhet og grådighet bringer sykdom og ulykkelighet og frykt til sjelen. Men når
du kan løsrive deg fra disse bekymringene og trivialitetene i ditt ytre miljø,
får du indre glede og i fred.
Vi ønsker at du hver dag skal bli mer bevisst på virkeligheten til de usynlige
verdener, på nærværet til det usynlige. Vi vil understreke sannheten i ordtaket:
'I ånden er det ingen separasjon'; men først må du forstå hva som menes med
ordet 'ånd'. Ånden er Guds bevissthet i mennesket. Inne i deg selv er den
vidunderlige kjærligheten til Gud, og når du når fram å kunne forstå, 'elske' i
hjertets enkelhet, da blir du Gudsbevisst, du blir bevisst åndens enhet. Så
snart du virkelig elsker, er du i kontakt med det uendelige. Fordi du er i
kontakt med det uendelige, er du bevisst all kjærlighet, og det er ikke lenger i
separasjon mellom denne verden og den neste. All makt er din, fordi du har nådd
til enhet med alt. Da kan du virkelig si, som Mesternes Mester gjorde, 'Jeg og
Faderen er ett.'

'Guds åndedrag'.
trakk inn den hellige pust, livets perfekte sådan. Pust ut kjærlighetens
velsignelse. Øv denne rytmen av hellig pust, pust inn Skaperens liv. La det
flyte gjennom hele ditt vesen, harmonisere, justere, rense, foredle hele ditt
liv og vesen. Din Far i himmelen kjenner dine tanker, dine bønner, din styrke og
din svakhet, og han har én tanke for deg; det er at du skal innse hans
kjærlighet til deg. Han vil ikke at du skal lide eller være ulykkelig; Han vil
at du skal være i fred fordi du kjenner ham og hans kraft.
Ikke tenk på Gud som en universell kraft uten intelligens eller kjærlighet eller
personlighet. Gud tar fortsatt form og kommer blant dere, og dere må lete etter
Ham i form overalt i livet ditt. Søk og dere skal finne. Han kommer til deg i
form av de opplyste, de eldste 'brødrene', og i form av 'den gyldne'. Han har
skapt deg, menneske, i sitt eget bilde, og besitter uendelige muligheter. 'Vær
fullkomne som deres Far i himmelen er fullkommen.' Si til deg selv hver morgen:
'Jeg er fullkommen som min Far skapte meg, fullkommen. Jeg er guddommelig
kjærlighet. Jeg er guddommelig fred.' Når du legger deg om natten, la din siste
tanke være lovprisning og takknemlighet til Gud.
Tenk på å krysse over til lysets verden. La den guddommelige viljen i deg, være
din leder både i søvn og våken tilstand. Ikke se om deg på jordplanet for å se
etter disharmoni og etter de som skader deg og som er grove og uvennlige. Hev
deg over dem. Hold tankene dine alltid rettet mot det gode, det sanne og det
vakre, Guddommelige liv.
Pust inn den åndelige pust. Pust ut kjærlighetens og helbredelsens velsignelse
på jorden. Du, Guds barn, er hel, du er hellig,' og slik du virkelig og
oppriktig tenker, slik blir du.
La alle uroligheter og frykt og disharmonier falle bort fra deg og lev rolig i
det guddommelige.

Oppstandelsen og løftet.
Mesteren, Jesus Kristus, forsto den menneskelige skrøpelighet og kjente kraften
i menneskets jordiske tanke-sinn, til å skille ham fra hans sanne arv.
Kunne du bare forbli fast i realiseringen av det inneboende åndelig liv og
kraft, kan du øyeblikkelig bli helbredet for all funksjonshemming. Vi kjenner
'tyngden' til den fysiske kroppen og hvordan det jordiske sinnet dominerer deg;
Ikke desto mindre sier vi igjen og igjen: 'Søk først Guds rike, og alt dette
andre skal du/dere få i tillegg.'
Ved iherdig innsats, gjennom bønn, hengivenhet og tilbedelse, kan du heve deg
over det jordiske sinnets nedadgående lengsler. Dvel deretter en stund i
meditasjon med de strålende, Det Store Hvite Brorskapets usynlige, for dette er
de som har gått gjennom de store trengsler og hvis 'klær'(utstråling) nå er
hvitere enn snø. Og dette betyr at de er renset fra all urenhet, de har seiret
over jordens tyngde og mørke.
Uansett hvor vanskelig veien din kan være for deg, søk daglig det åndelige liv.
For ved å gjøre det, lukk de jordiske sanser og løft deg til ditt høyere sinn
(eller i det du kaller din fantasi, ) inn i Kristi herlighets- sfære, og vit at
denne kraften og lyset er ditt virkelige liv; det er den gjenskapende kraften
som hele tiden kan strømme gjennom deg, noe som får alle sykdommer til å
forsvinne fra din kropp. Slik kan du nå toppen av perfeksjon, helhet og
hellighet. Senere kan nok kroppens sykdommer gjenoppstå. Men du blir ikke da
motløs; jo oftere du når den høyden av åndelig bevissthet, jo sikrere og raskere
vil enhver sykdom bli helbredet. Da Jesus sa: 'Jeg er oppstandelsen og livet',
mente han ikke at det bare var oppstandelse og liv i ham, men i hvert eneste av
Guds barn. For Guds liv er latent i deg; og det vil også strømme inn i deg fra
de store himmelske hærskarer.
Du kan også lære å si med all din ånds styrke: 'Jeg er oppstandelsen og livet!'
Så røres og stiger livskraften inne i deg, og din ånd skinner som en juvel i
deg.
'JEG ER veien. JEG ER sannheten. JEG ER livet.' Da Jesus uttalte disse ordene,
snakket han ikke om sitt menneskelige eller personlige jeg. Det var Kristus i
ham som talte disse sannhetens ord.
Vi kommer bare for å hjelpe deg å heve deg over skuffelser, frykt og all
fattigdom i livet. Veien til å heve deg er ganske klar. . . . Det er ved bønn,
tilbedelse og kjærlighet. Hjertet hevet til den gyldne Guddommelighet, er kilden
til din åndelige styrke.

VI
Kjærlighetens triumf.
Det er godt for oss alle å anerkjenne eksistensen av en lov som sikrer perfekt
rettferdighet for ethvert menneskeliv, en balansering mellom smerte og glede. En
sjel som lider av tilsynelatende urettferdighet kan ved sin reaksjon lære
viktige sannheter. Det er alltid glede å komme gjennom lidelse som utholdes.
Hvis det tilsynelatende er tap, husk at Gud aldri tar bort uten å gi.
Gud kan aldri gi meg tilbake den elskede som døden har tatt bort!' Mitt barn,
Gud tilbyr deg allerede en gave som kanskje til slutt vil vise seg enda mer
verdifull både for deg og din kjære. For å oppnå denne gaven må du først overgi
din vilje til Hans, og erkjenne at en guddommelig rettferdighet gjennomsyrer
alle hendelser i menneskelivet. Du har fått muligheten til å åpne hjertet ditt
for den varme, strålende kjærligheten til det guddommelige. Det kan være at din
sorg og tap vil gjøre deg i stand til endelig å finne Gud.
Kjære, strekk ut hånden din for å gripe 'Guds hånd'. . . . Vær ikke redd. . . .
Han vil lede deg videre steg for steg. Gjør en standhaftig innsats for å gå hans
vei, og du vil bestå alle dine tester og innvielser.
Hjertefred, og velsigne deg! Du er ikke alene, husk det.
De gamle følgesvenner
lik din ånd, går ved din side. Du er virkelig omgitt av en sky av usynlige
strålende følgesvenner på din vei. I kjærlighet kan det ikke være noen
separasjon. I Guds liv

Den store innvielsen
Kristusånden herliggjør og velsigner deg, og triumferer med deg over jordelivets
mørke og sorger.
Jesu korsfestelse var en opplevelse som venter på enhver menneskelig sjel under
dens evolusjonsvei - er faktisk en som du kanskje til og med nå går gjennom i
ditt indre, for korsfestelse kan ta mange former.
Måtte det trøste deg å vite at alle som gjennomgår en eller annen opplevelse som
kan beskrives som en korsfestelse, som involverer smerte eller sjelekval, ikke
bare får visdom og sannhet om seg selv, men gjør også noe verdifullt for hele
menneskeheten. For alle som kan møte slike prøvelser av sjelen med samme
besluttsomhet og ro som Jesus viste, fremskynder vibrasjonene på hele jorden.
Alt som Mesteren Jesus led under sin korsfestelse, ble utholdt i en ånd av
fullkommen kjærlighet. Dette er selve hjertet av den åndelige betydningen av
jordens innvielse eller korsfestelse. Jesus viste stor kjærlighet i sin
behandling av sin forræder, Judas. Alle av oss har en del av Judas-naturen i
oss, som av og til fornekter og forråder vår Herre, Kristusånden i oss. Men det
er en annen tolkning av denne historien.
Når karma eksisterer mellom to sjeler, bør den som er forurettet tilgi
skyldneren. Altfor ofte blir det gjengjeldelse i stedet, og gjelden kastes frem
og tilbake mellom de to, kanskje gjennom flere liv, slik at begge lider. Ved
denne anledningen tilga Jesus Judas og fritok ham for hans karmiske gjeld.
I hagen i Getsemane helbredet Jesus, vil du huske, også soldaten som ble såret
av Peters sverd. Hele historien om korsfestelsen demonstrerer, ettersom
hendelser følger hendelsen, ikke bare Mesterens store kjærlighet, men fremfor
alt hvor viktig det er for sjelen, når den gjennomgår innvielse, å møte alle
prøvelser, vanskeligheter og motgang, uten sinne eller harme, og i en ånd av

sann og fullkommen kjærlighet. Det er her så mange kommer til kort i sin
holdning til hverdagens vanskeligheter. Det lavere selv er fullt av stolthet og
påsketid, er en tid for overgivelse til Kristusånden.
"Måtte rosen blomstre på korset ditt!" Dette var det gamle ønsket for aspiranten
på veien. Med andre ord betydde det at han gjennom konstant streben mot Lyset
kunne forvandle det tunge korset av materie (sitt jordiske jeg) til det åndelige
livets velduftende Rose. Dette er kjent i Det hvite brorskap som jordens
innvielse, når sjelen, etter å ha sett Faderens herlighet, er i stand til å
demonstrere denne herligheten i sine handlinger på jorden. Det er én ting å vite
dette teoretisk, men praksis er noe annet og veldig langt fra teorien.
Jordinnvielsen betyr å omsette Kristus-ånden i praksis.
Sjelen passerer den grad når den kan legge til side alle krav og ønsker fra det
jordiske livet, og kan etter ønske gå direkte til Kristi hjerte. Tror du at
dette er utenfor din makt? Vi forsikrer deg om at det ikke er det. Du er kanskje
ennå ikke helt klar til å bestå Jord-innvielsen, men du kommer nærmere å gjøre
det hver gang du overgir din egen vilje eller ofrer bort et kjært ønske. Hver
gang du kan føle hele ditt vesen fylt av Kristi kjærlighet, og du lever den
kjærligheten til din broder, oppnår du til en viss grad mestring over den
jordiske kroppen.
Hele Jesu liv demonstrerte hvordan det dødelige mennesket kan bli herliggjort av
at dens 'dirigent', måtte overgi seg til Faderens vilje; men så lenge den
harmer seg, må den lide. Men når hjertet først bøyer seg og aksepterer visdommen
i Guds plan, da er det ingen lidelse. Du gjør da virkelige fremskritt og blir
fylt med en fred som verden ikke kan gi.
Korsfestelsen av sjelen betyr i hovedsak overgivelsen av det lavere selvet; når
alt er overgitt til Gud, tar sjelen, etter å ha blitt grundig prøvd, testet og
ikke funnet mangelfull, veien til Mesterskap.

Rosen på korset
Kjære bror, prøv å visualisere, mens du leser disse ordene, en delikat rosa
rose, perfekt i form og farge, som åpner kronbladene for den åndelige solen som
faller på den. Prøv å bli ett med den rosen. . . inhaler den åndelige parfymen,
absorber dens aura. . . . Det vil heve deg langt over jorden til en verden av
stillhet, fred, kjærlighet og sannhet. .
Denne rosen er symbolet på Kristus-livet, Kristus renheten, på livet ubesmittet
av jorden. Vi kjenner ikke til noe så perfekt symbol som dette for å formidle
Kristi ånds kjærlighet. Det er heller ikke noe symbol som så perfekt illustrerer
Kristi ånds kosmiske sannhet. Menneskets hensikt her er at Kristus skal
herliggjøre ham og gjennom ham herliggjøre hele jorden, fremskynde vibrasjonene
av jordisk materie, inntil hele planeten blir 'eterisert' og åndeliggjort.
Så tenk ikke på den korsfestede, men på den oppstandne Kristus med utstrakte
armer, med hjertet av den varmende solen. Han kommer som et løfte om det som
ligger foran menneskets egen sjel, et løfte om at du også vil oppstå til full
modenhet - av manndom og Kristus.
Bruk ditt indre syn, din fantasi, og se om du kan på det vakre ansiktet, ømt,
forståelsesfullt og kjærlig. Auraen hans omfavner deg. Under dere er de evige
armene til denne altgjennomtrengende kjærlighetsånden. Ingenting kan skade deg.
Uansett hva som ligger foran deg er helt ok.
Han kommer med symbolene på hveten og druen. Han tilbyr deg livets brød. 'Ta,

spis mitt brød, brødet som kommer til deg fra himmelen.' Ta og spis livets
brød. . . . Aksepter din daglige karma for dette er brødet som mater sjelen din.
Han tilbyr deg saften av druen, essensen av Hans ånd, essensen av guddommelig
kjærlighet. Drikk av begeret så ditt hjerte kan bli fylt med kjærlighet, for
kjærlighet er oppfyllelsen av loven og ved kjærlighet blir mennesket gjort hel.

