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Att släppa in ljuset
För många årtionden sedan, under andra världskriget, uppmanade en känd andlig
ledare alla som ville arbeta för mänskligheten att agera med stabilitet, tjänande och
offervilja. Och även om världen inte är i krig idag, åtminstone inte rent fysiskt på
samma sätt, verkar orden vara lika lämpliga i vår tumultartade tid. De flesta håller
nog med om att det krävs uppoffringar för att kunna stå stadigt i en anda av kärlek
och inte bli likgiltig inför orättvisorna och de djupa kriserna i världen. Som reaktion
på de tvingande behov och de utmaningar som mänskligheten möter, lär sig ett antal
tänkande människor av god vilja att tjäna regelbundet, i den andliga energins rytm
av ebb och flod.
Många av er känner till årets andliga cykel. Varje månad vid tiden för fullmåne, är gudomliga energier tillgängliga för planetär och mänsklig förvandling. Under
dessa perioder finns en obruten rät linje eller väg mellan solen och vår planet. Och,
i synnerhet vid tiden för fullmånen i Väduren (påskhögtiden), Oxen (Wesak) och
Tvillingarna (Världsböndagen), finns speciella möjligheter till samarbete. Tillsammans utgör dessa tre festivaler ett ”enat andligt närmande till mänskligheten” för att
arbeta på en djupare nivå så att ljuset kan lysa där mörker råder.
Inflödet av ljus till människosläktet uppenbarar inte bara det goda, det vackra
och det sanna, utan preciserar också hur otillräckligt det mänskliga samhället är. Det
verkar som om alla de konventionella pelare som bär upp världsordningen befinner
sig i ett livsfarligt tillstånd, vare sig det handlar om religion, ekonomi och finanser,
lag och ordning, vetenskap eller regeringar. Alla modeller tycks svika mänskligheten på ett eller annat sätt. Det är som om de nya inkommande energierna kräver
nya former att arbeta igenom, då de gamla strukturerna blir otillräckliga för att klart
kunna återspegla den högre visionen. Utan tvivel kommer visionära och intuitiva
sinnen att under de kommande årtiondena ännu tydligare formulera och synliggöra
för mänskligheten, det arketypiska mönster som den nya världsordningen kan framträda genom.
Inför de oförutsedda globala utmaningarna är en av de stora tjänandeinsatserna att stå stadigt i strålglansen från gruppens arbete och på så sätt tillåta det klara
ljuset från Triangelnätverket att lysa upp den mänskliga tillvaron. Nätverket, skapat och vitaliserat av osjälviska mänskliga tankar genom många årtionden, fungerar
som ett planetärt gränssnitt. Och det är genom denna upplysta portal som de högre
intrycken som omger andliga idéer kan inspirera tänkandet och återuppbygga det
mänskliga livets helgedom. Genombrytande ljus skakar om de gamla traditionerna,
och till sist kan inget hejda framstegen.

Känn dig själv
Den tidlösa delfiska föreskriften: Känn dig själv,
anses av somliga vara ett inspirerat uttryck med
intention att, i enlighet med analogilagen, hjälpa
den som söker sanningen att förstå de kosmiska
principerna.

stjärnbilderna ses med blotta ögat, och intuitiva
iakttagare kan subjektivt föreställa sig att allt är
förbundet och inbördes förenat.
Därtill bekräftar vetenskapliga observationer med hjälp av kraftfulla teleskop, att det
finns miljontals stjärnor i vår galax, Vintergatan.
Och det finns miljontals galaxer i universum.
Sinnet kan knappast ta in denna häpnadsväckande bild, men vi fått rikligt med underbara
bilder från Hubbleteleskopet.

Genom formell meditation eller via
djupt, reflekterande tänkande, kan tänkaren
tränga igenom den trefaldiga formens mask, som
omfattar den fysiska kroppen, emotionalkroppen och det konkreta sinnet. När denna mask tas
bort uppenbaras det andliga Självet. Genom det
upplysta sinnet kan människan reflektera över
analogilagen, som säger att människans funktion, struktur och karaktärsdrag har motsvarigheter i solsystemet och i kosmos. Att lära känna
det högre Självet är ingen lätt sak – det innebär en lång process av påfrestning, kamp och
kris för såväl individen som för mänskligheten.
Kunskapen är aldrig fullständig. Den är alltid en
oavslutad affär. Analogilagen ger indikationer
men inte exakta anvisningar mot den högre sanning som alltid ligger framför tänkaren. Och av
största vikt är att mänskligheten måste tillägna
sig kunskap, inte för sin egen skull, utan för att
använda den i tjänande för det högsta goda.

Därför börjar den iakttagare som har
kunskap att förstå, att alla delarna tillsammans
utgör den större helheten, antingen det handlar
om en individ eller om ett universum. Denne
iakttagare kanske också intuitivt förnimmer att
universums mönster är en ritning för integration i det mänskliga riket – i familjer, samfund,
nationer och i den internationella gemenskapen.
Det är möjligt att föreställa sig att grundmönstret i evolutionen är samband, realtioner – ett
mål att uppnå genom kamp, kris och spänning.
Det globala nätverket av trianglar, uppbyggt av tankens kraft och åkallan, lyfter den
mänskliga medvetenheten och transformerar
det mentala och andliga klimatet på planeten.
Nätverket hjälper till att omskapa det magnetfält som omger mänsklighetens fysiska värld
– planetens energikropp som förvandlas från
ett rutmönster – den fyrfaldiga kraften hos personligheten – till själens tre energier. Denna
mentala och andliga förvandling kommer att
avsluta det föråldrade herraväldet och förvandla
planetens eterkropp. ”Eterkroppen är den arketyp som den fasta fysiska formen är byggd på,
oavsett om det är formen av ett solsystem eller
en mänsklig kropp i någon inkarnation”.3 Förvandlingen av denna kropp hjälper till att förankra den gudomliga arketypen här på jorden,
och leder till goda relationer och till spridande
av god vilja och förståelse mellan alla folk.

När man betraktar mikrokosmos ser
man att den välanpassade individen med god
hälsa till kropp och själ, besitter ett system där
många delar och organ fungerar på ett enhetligt sätt med molekyler, celler och atomer som
tjänar helheten. Enligt vetenskapen är det även
så att miljontals celler i den mänskliga kroppen
verkar helt och hållet via elektromagnetism.1
Intressant i sammanhanget är den ockulta lagen
”som ovan, så ock nedan” gäller, då den tidlösa
visdomen bekräftar att ”allt i naturen är elektriskt till sitt väsen. Livet självt är elektricitet
…”2 . Idag närmar sig vissa vetenskapsmän via
egna observationer den esoteriska sanningen.
På ett vidare plan kan den som studerar
natthimlen, en mörk natt på landet, med blotta
ögat se några av planeterna i vårt solsystem och
en oändlig mängd stjärnor – prickar av ljus som
vi vet är solar liknande vår egen. Genom observation av det väldiga himlavalvet, kan Vintergatans majestät och de invecklade mönstren hos

1. Almost Everyone’s guide to Science av John Gribben, s.132
2. Esoteric Healing, s. 377, Alice Bailey
3. A Treatise on Cosmic Fire, ss. 81-82, Alice Bailey
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Det planetära nätverket
Det planetära nätverket av ljus, kärlek och tjänande,
transformerar det mentala klimatet på planeten, och
omorienterar mänskligheten mot andliga förhållningssätt och värderingar. De grupper och aktiviteter som Bulletinen rapporterar om speglar olika
aspekter av nätverket.

underlätta för människor som är aktiva i att förmedla nytt ljus, nya sätt att tänka och bringa nya initiativ till världen, att ta praktiska, positiva steg framåt
mot sina mål. Vi skapar en plattform där människor
kan hjälpa, undervisa, informera, lära från och assistera varandra, var de än är då de utför sitt valda
arbete”.

African Goodwill Network

Några av deras syften är att:

I dessa tider av global kommunikation är kan alla
konstatera hur tillståndet är för många folk i Afrika.
Därför är vi glada att kunna förmedla nyheter om ett
positivt andligt initiativ i Sydafrika, som vi nyligen
kommit i kontakt med.

införa ett program för ”parallell gemenskap”
som människor som är oroade över det nuvarande globala tankarna i ekonomiska och politiska frågor, kan identifiera sig med, och som de
kan göra sin egen positiva insats mot lösningar
genom.

African Goodwill Network har som mål att tjäna
mänskligheten i allmänhet, men den afrikanska kontinenten i synnerhet. Nätverket bjuder in människor
i Afrika som:

Återskapa vår naturliga harmoni med alla andra
varelser på planeten och i kosmos.

tror på det godas potential i varje människa
tror att goda relationer mellan folk och nationer,
mellan mänskligheten och jorden, är nyckeln till
fred och framåtskridande på jorden.
vill ta ansvar för att skapa goda relationer, och
som varje dag vill arbeta för att skapa enhet och
god vilja i världen;

erkänna vårt kollektiva ansvar att sörja för, hysa
medkänsla med och älska våra medmänniskor,
och erkänna att eftersom vi bland oss har en
mängd trossystem måste vi respektera deras
olikheter och höja oss över dem.
förstå, att eftersom hundratals och tusentals
människor som diskuterar i små grupper känner
exakt som vi gör, och eftersom det för närvarande inte finns någon effektiv plattform för att
uttrycka vår kollektiva oro, måste vi använda
oss av modern teknologi för att förmedla vår
avsikt till alla dessa människor, så att vi kanske
kan samverka för att göra våra röster hörda.

att förena sig med oss i vårt försök att möta dagens
behov genom att skapa goda relationer mellan människor och till jorden.
E-post: irisbomman@mweb.co.za
Adress: African Goodwill Network, P.O. Box 13718,
Cascades 3202, KZN, South Africa

använda oss av den massiva energi som finns
i människans sinne, för att skapa förändring i
framtiden.

The Parallel Community
Den parallella gemenskapen

Ur budskapet från The Parallel Community: ”framtiden kommer att ledas av beslutsamma grupper
som träffas och använder sina naturliga talanger i
mindre, äkta gemenskaper, för att skapa livsstilar
som passar för deras inhemska kulturer, naturtillgångar och andliga behov”.

The Parallel Community beskriver sig själv som “ett
sammanlänkande nätverk och en plattform där människor kan uttrycka och utveckla sitt positiva bidrag
till förändring”. Stöttepelarna för deras värderingar
är ett ”kollektivt ansvar att sörja för och hysa medkänsla med allt liv och med jorden vi lever på – detta
är vår startpunkt”.

The Parallel Community
PO Box 11, Hayle, Cornwall TR27 6YF, UK

Sällskapet grundades i sydvästra Storbritannien och
dess mission är att ”sätta en parallell gemenskap av
själar runt hela världen i rörelse … dedikerade att

www.parallelcommunity.com
E-post: parallelcommunity@hotmail.co.uk
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Tre andliga högtider
Det finns tre stora andliga högtider som utgör
huvudpunkterna i den årliga cykeln – Påskhögtiden,
Wesak och Den goda viljans högtid (Världsböndagen). Genom det fortlöpande, stabila meditationsarbete som många individer och grupper i alla delar
av världen utför, får nu dessa högtider en subjektiv förankring i medvetenheten hos den mänskliga
familjen.
I framtiden kommer alla människor med
andlig inriktning att upprätthålla samma heliga
dagar. Detta kommer att medföra en sammanslutning av andliga resurser och en enad andlig kraftinsats, samt en samtidig åkallan. Kraften i detta
kommer att vara uppenbar. De tre stora högtiderna
varje år ligger samlade i tre på varandra följande
månader och leder till en förlängd årlig andlig
insats som påverkar återstoden av året. Dessa är:
Påskens högtid
Detta är den uppståndne, levande Kristus
högtid, världsläraren och den andliga hierarkins
ledare. Han är uttrycket för Guds kärlek. Denna dag
uppenbaras hierarkin, som han leder och vägleder,
och Guds kärleks natur framhävs.
Wesak

Den goda viljans högtid eller världsböndagen
Detta är högtiden för mänsklighetens andlighet som strävar mot Gud, som söker överensstämmelse med Guds vilja, och vill uttrycka sanna
mänskliga relationer. Under två tusen år har mänskligheten vid denna högtid representerats av Kristus, som har stått i Shamballa som gudamänniskan,
sitt folks ledare och ”den äldste i en stor familj av
bröder” (Romarbrevet 7:29). Varje år vid denna tid
har han givit Buddhas sista predikan inför den församlade hierarkin. Det är därför en högtid av djup
åkallan och bön ur en grundläggande längtan efter
broderskap, efter mänsklig och andlig enhet. Den
representerar Buddhas och Kristi arbetes effekter
i mänsklig medvetenhet. Denna högtid benämns
också Världsböndagen.
Även om de ännu inte är tillräckligt sammankopplade, är dessa tre högtider delar av mänsklighetens enade andliga närmande. Den tid kommer,
då alla tre högtiderna kommer att firas över hela
världen, och genom dem kommer en stor andlig
enhet att uppnås. Effekterna av det Stora Närmandet, som är så näraliggande i tiden, kommer att stabiliseras av mänsklighetens enade åkallan över hela
jorden.

Detta är Buddhas högtid, den andliga
förmedlingen mellan det högsta andliga centret
Shamballa, och hierarkin. Buddha är uttrycket för Påskhögtiden: 		
Guds visdom, förkroppsligandet av ljus, och indi- Wesak: 		
Världsböndagen:
katorn på gudomligt syfte.
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