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Det planetomspännande nätverket av ljus, kärlek och tjänande transformerar planetens
mentala klimat och omorienterar mänskligheten till andliga attityder och värden. De grupper
och verksamheter vi rapporterar om i Bulletinen speglar olika aspekter av nätverket.

Konferenscykler
Viljan-till-Det goda hos dem som har kunskap
om världens tillstånd är framtidens magnetiska frö

Projektet Konferenscykler, ett initiativ av World Goodwill, är en global meditationsgrupp,
vars syfte är att bidra till att utveckla den rätta andliga atmosfären på vilken de världskonferenser, som är av avgörande betydelse för mänsklighetens andliga utveckling, beror.
Sedan 2010, har Konferenscykler fokuserat på ett antal globala initiativ för hjälpa till att
skapa ett upplyst energifält i vilket Viljan-till-Det-goda kan förankras och komma till
uttryck. Genom att använda kraften hos den fokuserade tanken arbetar gruppen med Den
gudomliga viljans energier och dess inriktning som Viljan-till-det goda för att förbereda sig
och skapa de rätta andliga förhållandena för en utvald konferens. Under själva konferensen
projicerar gruppen ett ljusfrö av ’viljeenergi’ och utvecklar det till ett pulserande hjärta som
strålar ut Den stora invokationens ljus, kärlek och kraft till konferensen och dess deltagare.
Till dags dato har Konferenscykler fokuserat på omkring tjugofem globala konferenser och
initiativ såsom Världsekonomiskt forum i Davos, Klimatkonferensen i Paris 2015, FNs
Rio+20 konferens om hållbar utveckling, FNs toppmöte om flyktingar och migranter och
Världsledares toppmöte om den globala flyktingkrisen, FNs toppmöte om Milleniemålen för
utveckling för att nämna några få.
Konferenscykler för samman gruppmeditation, ett växande gruppmedvetande och en
ökande medvetenhet om de verkliga utmaningarna som mänskligheten står inför vid denna
tid, till ett integrerat initiativ. World Goodwill skriver:
”Vi hoppas att detta grupptjänande kommer att intressera dig som ett sätt att ge kraft åt
trenden mot gruppmedvetande. Det är också ett sätt för var och en av oss att lära oss mer om
mänsklighetens problem i vår värld idag och bidra till tankeformer som kan lösa dessa
problem. Oavsett vilka nya problem som möter oss alla, delar de alla samma grundläggande
orsaker: separatism, materialism, begär och girighet som hemsökt mänskligheten i tidsåldrar.
P.g.a den smärta som denna felaktiga inriktning skapat har mänskligheten nu kollektivt vänt
sig till de andliga naturrikena och försiktigt tagit de första stegen på den väg av ljus som
leder dit. Den nuvarande konferenscykeln erbjuder både möjligheter och tillfällen att andligt
ge kraft åt denna process.”
För ytterligare information kontakta World Goodwill

web: www.worldgoodwill.org/cycle_conferenses
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