
 

 

Den Stora Invokationen 1 
 

Låt Ljusets krafter komma med Upplysning till Mänskligheten 

 

Låt Fredens Ande Spridas vida omkring 

 

Må Människor av God Vilja överallt mötas i en anda av samarbete 

 

Må Förlåtelse vara tidens nyckelord för alla Människor 

 

Låt Kraften tjäna De Storas Strävan 

 

Så är det och Hjälp oss att utföra vår del. (1935) 

 

 

 

Den Stora Invokationen 111 

 
Från Ljusets punkt i Guds Sinne 

låt ljus strömma in i människornas sinnen 

låt ljus stråla ner över jorden 

 

Från kärlekens punkt i Guds hjärta 

låt kärlekströmma 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 som vi kallar mänskligheten 

låt kärlekens ljusets Plan ta form 

och må den försegla dörren till det onda 

 

Låt Ljus Kärlek och kraft 

återupprätta planen på jorden. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Invocation for Peace 
(Given by Dk 1939) 

 

Fredens Invokation 
 

Oh Ljuset och Kärlekens Herre 

träd fram och styr världen 

 

Må fredens furste framträda och avsluta 

Nationers stridigheter 

 

Låt Ljuset och Kärleken och Rättvisans 

välde börja 

 

Låt det bli Fred på jorden och låt det börja 

med Oss. 

 

 

 

 

 

Let Reality Govern 

 

 

Låt Verkligheten styra 
Upprepas tre gånger 

avsluta med tre Om 

 

Låt Verkligheten styra varje Tanke hos mig 

och Sanningen vara Mitt Livs Mästare. 

 

 

Låt Verkligheten styra varje tanke hos Mänskligheten 

Och Sanningen vara Livets Mästare för Mänskligheten 

 

Om   Om  Om 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mantarm of Unification 

 

Enhetens Mantra 

 
Människorna är ett 

och jag är ett med dem 

Jag söker att älska,inte hata 

Jag söker att tjäna 

Och inte kräva tjänster för egen del 

Jag söker att hela inte skada 

 

Låt smärtan skänka tillbörlig lön av Ljus och Kärlek 

Låt Själen kontrollera den yttre formen 

och Livet och alla händelser 

och bringa i dagen den Kärlek 

som ligger till grund för tidens skeenden 

 

Låt vision och insikt komma 

Låt framtiden stå uppenbarad 

Låt inre förbindelse framträda 

och yttre splittring försvinna 

Låt kärlek råda 

Låt alla människor hysa kärlek, 

 

 

 

 

Mantram of 

The New Group of Worldserver 

 

Världstjänarens Mantra 

 
Må den enda Livets Kraft flöda genom gruppen 

av alla sanna tjänare 

Må den enda Själens Kärlek känneteckna livsgärningen 

hos alla dem som söker att leva i enlighet med Planen 

Må vi fullgöra vår del i det Enda Arbetet 

genom självförglömmelse ,oförmåga att skada   

och ett Rätt Tal. 

 

 

 



 

 

 

 

Invocation for A.A Michael 
( original) 

 

Invokation för Ärkeängeln Mickael 
Ärkeängeln Mickael 

skyddar oss i strid 

försvarar oss med din sköld 

Oh Himmelske Prins av Andlig kraft 

Ta bort allt som inte är bra för mig 

 

Sankt Mickael uppifrån Sankt Mickael nerifrån 

Sankt Mickael till vänster Sankt Mickael till höger 

Sank Mickael framför Sankt Mickael bakom 

 

Sankt Mickael  Sankt Mickael  Sankt Mickael 

 

Varhelst jag går Jag är din kärlek som skyddar mig här 

och nu   

 

Om 


