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Inre skönhet
En juvelerares konstfärdighet ligger i att han eller hon kan få fram den skönhet som
ligger dold i en ädelsten. En diamantslipare börjar med att klyva stenen. Därefter
eliminerar han undan för undan ojämnheter så att den inre skönhet, som fanns inspärrad i den större stenen, kommer till fullt uttryck.
Själen, som är människans kvalitetsaspekt, kommer till uttryck på liknande
sätt. En skulptör har förklarat sin konstart på följande sätt. Han tar bort allt i stenen
som inte hör hemma i det objekt som han tänker skulptera fram. På samma sätt börjar den andlige aspiranten eliminera allt som inte är självet från sitt uttrycksområde
– allt som står i strid med själen. Att veta vad som inte hör till själen har likheter
med stenhuggarens vision av vad som ska uppenbaras. Den bilden måste dominera
medvetandet under hela uppenbarandeprocessen.
Det är inte alltid så lätt att lära sig se den inre skönheten i en person, i en situation, i en miljö eller i ett faktum. Livet, som man lever det på jorden, tenderar att
stapla lager på lager av materia tills den inre andliga kärnan döljs, på samma sätt som
sädesaxet omsluts av det yttre skalet. Denna externa värld av yttre sken förväxlas
ofta med den sanna verkligheten, och sökandet efter en åstundad skönhet baseras på
yttre skeenden.
Man behöver träna och träna för att nå sina mål som är värda att uppnå.
Inte minst gäller det om man vill nå fram till den inre skönheten. Vi lär oss känna
igen det sköna och att medverka till dess fulla blomstring genom att leta bakom de
yttre planen, där vi lever våra liv. Vi kan träffa på den inre skönheten, när den stilla
uttrycker sig under ett kort ögonblick eller i ett tillfälligt möte. I en i övrigt dyster
omgivning kan vi plötsligt slås av en subtil utstrålning som väntar på igenkännande.
Den inre skönheten finns där alltid, latent, och väntar på att vi ska upptäcka den även
på oväntade platser och kommer med en beredvillighet att låta sig överraskas.
Man har sagt att skönheten är så mycket av det gudomliga som kan uttryckas
genom en form. Formen ska tjänstgöra, inte som en behållare, utan som en lins som
den inre skönheten kan stråla genom – från de högre till de lägre sfärerna, i det att
den fullbordar en cykel av energiflöde och för ett syfte som vi inte fullt ut kan förstå.
Triangelnätverket som omger vår planet, och som leder energier av ljus och
god vilja genom världen, är en mäktig kraft för att uppdaga den inre skönheten.
Genom att dra andliga kvaliteter såsom ljus och god vilja från ett latent tillstånd till
kraft och potens i mänskligt uttryck uppenbaras de inre sfärernas skönhet klarare.
Budet låt livskraften utvecklas så alla kan se den realiseras.

Tankar om skönheten
Du skönhetens ande, som med din färg
helgar allt som du lyser över av mänsklig
tanke eller form.

Många tänkvärda ting har sagts om skönheten. Nedan finner ni citat från så vitt skilda
håll som R. Browning och Albert Einstein,
från Augustinus och Ralph W. Emerson till
Goethe och John Milton, för att bara nämna
några.

Betrakta aldrig dina studier som en plikt,
utan som en avundsvärd möjlighet att
lära känna skönhetens befriande inflytande i andens rike för din egen personliga glädje och för samhällets behållning,
dit ditt senare arbete hör.

Du har sett världen –
Skönheten och undret och makten, tingens gestalt, deras färger, ljus och skuggor,
Förändras, förvånar – och Gud gjorde
allt detta.

Det råder inget tvivel om att allt i världen, genom skönheten i dess ordning och
beviset på ett bestämt och välgörande
syfte som genomtränger den, är bevis
på att en högsta verkande kraft måste ha
funnits till tidigare, genom vilken det hela
bestämdes för ett specifikt syfte.

När allt kommer omkring är skönhet det
som kan uttryckas genom en form. Kom
ihåg att formen och livet är en enhet. Det
finns inget annat än liv som är manifesterat.

Gud är skönhet, och han älskar det
sköna.

Be om jordens skönhet, om havets skönhet, om de luftiga vida rymdernas skönhet,
himlens skönhet, stjärnornas ordning, om
solen som gör dagen ljus med sina strålar. Be om månen, som mildrar nattens
mörker som följer, om allt levande som
rör sig i vattnet, som dröjer kvar på land,
som flyger i luften. Be de dolda själarna,
de kroppar som syns, de synliga ting som
måste tyglas, de osynliga ting som styr
– be om allt detta, och allt kommer att ge
dig svar. Se, vi är vackra. Deras skönhet
är deras bekännelse. Och dessa förtjusande men oföränderliga ting, som gjort
dem, utom den oföränderliga Skönheten.

Skönhetens ideal är enkelhet och stillhet.
De ideal som har väglett mig, och tid efter
annan har gett mig energi att gå livet till
mötes, har varit vänlighet, skönhet och
sanning.
Somliga tankar får oss att bli unga, och
bevarar oss ungdomliga. En sådan tanke
är kärleken till den universella och eviga
skönheten.
Den Oändlige har skrivit sitt namn i
himlen med strålande stjärnor, och på
jorden med skira små blommor.

I sin oförlikneliga skönhet log universum, den morgon då det föddes, liksom
ett nyfött barn,
Eller som den överdådiga blomman;
Och Fadern gladde sig i sitt arbetes
kraft.

Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet.
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Om nätverket
Här får alla medarbetare en möjlighet att bli
uppdaterade om vad som händer i Trianglar
och triangelarbetet, i olika projekt, både från
huvudkontoret och andra ställen samt från
grupper över hela jorden.

till att lösa Israel-Palestinakonflikten och organisationen Earth Stewardship.
Ta kontakt med World Goodwill om
du vill veta mer eller gå in direkt på hemsidan www.worldgoodwill.org och klicka på
More.
Vi får ofta brev från personer som
vill bilda en triangel, men som behöver hjälp
att hitta två personer till som de kan bilda en
triangel ihop med. Den som har tillgång till
Internet och har en mejladress kan använda
sig av Triangles Online och direkt skapa en
triangel.

I förra årets decemberbulletin nämnde vi att huvudkontoret börjat sätta in en serie artiklar och annonser om Trianglar i olika
holistiska tidskrifter ute i världen. Sedan
början av 2007 har de publicerats i följande
tidskrifter, och vi har fått ett hyggligt gensvar:
Insight, Australien; Consecration, Indien;
Network Ireland, Irland; Christ College of
Trans-Himalayan Wisdom, Nya Zeeland;
Rainbow News, Nya Zeeland; Link Up in
Eden, Sydafrika; Renaissance, Sydafrika;
Energivågen, Sverige; the dionysus.biz,
England; Healing Today, England; Sundial
House, England; Edge Life, USA and Metamorphosis e-zine.

Triangles Online, eller Triangles
Bulletin Board, är till för att hjälpa den som
är intresserad att skapa en triangel. Möjligheten har funnits sedan 2003. Vi har listat
medarbetare, som kan följande språk: engelska, franska, italienska och spanska. Med
tiden hoppas vi kunna ta med fler språk. Vi
har listat fler än 200 medarbetare från cirka
50 länder. Kan ni tänka er ett bättre sätt att
fira det nya året – 2008 – än att bilda en till
triangel och tjäna planeten. Gå in på www.
triangles.org och klicka på Questionnaire.

De som arbetar med trianglar kanske
inte känner till World Goodwills konferensprojekt, som använder kraften i ett upplyst
tänkande för att skapa ett positivt mentalt klimat som kan hjälpa till att lösa världens problem. Detta grupptjänande arbetar med energin från viljan-till-det-goda för att hjälpa till
att förbereda det rätta mentala klimatet inför
en specifik konferens eller serie möten. Arbetet omfattar att med fantasins hjälp kasta
ut ett lysande frö av viljeenergi och utveckla
det till ett pulserande hjärtcenter, som strålar
ut ljus, kärlek och kraft från Den stora invokationen över evenemanget och deltagarna.
När många människor gör så för att förbereda ett evenemang skapas strömmar av levande ”viljeenergi” som knyts till tankeformen,
och dess inre ljus ger näring åt en syntetisk
flamma av gruppens intensiva beskådande.
På så sätt skapas en stor och kraftig tankeform, som utövar ett kraftfullt inflytande.
Nuvarande dubbla fokus för detta initiativ är
genèveöverenskommelsen, som ska hjälpa

Visste ni att Triangelbulletinen för
närvarande översätts till och ges ut på inte
mindre än elva språk förutom engelska. Det
är danska, franska, grekiska, holländska,
italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Vi är tacksamma mot
gruppen av internationella översättare som
outtröttligt ger av sin tid och skicklighet för
att se till att alla intresserade triangelarbetare
världen över får tillgång till bulletinen på sitt
eget språk.
Vi vill tacka er för att ni varit med
i triangelarbetet i år. Och vi ser fram mot
fortsatt samarbete nästa år, då vi förnyar vårt
åtagande och engagemang att tjäna helheten
för dess bästa.
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Grupptankar
Frid, kärlek och erkänsla
Den vaga visionen är idag nära
Där kärlek, frid och erkänsla är medlet
Strid och kamp behövs inte längre
Alla tvister avgjorda
Gråt och klagan över dagar som gått
Nu förstår man de många varför
Liv efter liv av upprepat slit och släp
I sökande efter det som ska segra.
Idag och dagar som rullas fram på nytt
Och välsignad för kärlek som följer
Sträck ut din hand och öppna ditt hjärta
Börja med att prisa Gud
En signal, en gest, en blick som förstår
Sträck ut din hand för ännu en chans
Och så kan alla idag VARA
Levande kärlek, frid och erkänsla som en väg.
			
USA
Trianglar är för mej ett dagligt åtagande. Jag visualiserar strålar av ljus (som symboliserar kärlekens
energi) som strålar ut över jorden och genomsyrar
människors hjärtan och tankar varje morgon med
ljus och god vilja och det gör det till en satsning
som är värd att göra för oss alla.
		
Nigeria
Jag har fått privilegiet att arbeta ihop med andra
andligt sinnade personer för att lyfta och fokusera
på ljus-kärlek-kraft och återupprättande, vikten
av grupparbete och bön/meditation, livet bortom
formen.			
USA
Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer
ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska,
holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska,
svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis
Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bul-

Det är en häftig upplevelse att få ha vår triangel
i gemenskap med andra trianglar. Jag visualiserar många trianglar över hela jorden. Nätverket
ger de tres energi till en trefald av energier som
skapar en jättestor triangel av fred och kärlek.
Vi delar med oss av vår kärlek, vilja, syfte för
mänsklighetens bästa och gör vårt jobb. När
grupper om tre samlas för freden, börjar freden
och förs vidare till andra.
USA
Ljus, bli till! Och ljuset blev till. Inget kan leva
utan ljus, inget kan röra sig utan ljus. Vi kan inte
se utan ljus. Ljuset finns överallt i universum. Vi
behöver inte kalla in ljuset när det finns överallt
och vi är själva ljus. Det vi måste göra är att se
ljuset och använda oss av det för Gud är Ljus.
Nigeria
I ett meditativt tillstånd under triangelarbetet
upplevdes en klar vision av universum med
medkänsla och universell frid och kärlek.
Sri Lanka
Människors klara och goda tankar kan hjälpa en
hel nation. När vi upptäckt tankens kraft, sinnets
kraft, kraften i positiva synbilder och positiva
affirmationer, låt oss då ge ljus och upplysning
till världen.
Nigeria
ISSN 1650-5255
letinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten
– mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.
Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du
använda bg-numret i rutan nedan.

För mer information:

TRIANGLES
1 Rue de Varembé (3è)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org
Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: http://www.goodwilltriangel.org
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som
möjligt. Bankgironummer: 5777-1537
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