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Den andliga tinkturen
När vi arbetar med Trianglar börjar vi se in i sinnets och hjärtats inre världar. Själen
blir synlig – dess kvalitet, dess ljus och dess syfte. Man kan se ljus och god vilja
strömma genom nätverket och påverka hela det mänskliga medvetandefältet.
Bilden av att vi gemensamt fyller livet med en andlig prägling, är värd att
fundera över. Tag exempelvis någon basfärg - blanda i en gnutta av en annan basfärg, och ursprungsfärgen är förändrad. Även ett uns av en annan nyans kommer att
påverka mättnaden, värmen och undertonen i basfärgen.
Den milda utstrålningen från Trianglars nätverk av ljus och god vilja, fungerar precis på det sättet. Den påverkar den inre atmosfären, essensen, i relationerna.
Tillför en gnutta god vilja till det väldiga, kaotiska nät av relationer som är det inkarnerade livet, och hela nätverket förändras. Förändringarna är visserligen subtila
– men tänk efter hur viktiga de är. Tänk till exempel på hur viktigt det är under den
nuvarande globala finanskrisen, att tillit, öppenhet och generositet börjar få utrymme
att uttrycka sig och växa i våra sociala interaktioner med pengar och välstånd.
Örtextrakt har använts sedan läkekonstens begynnelse. När man löser och
förvarar en ört i alkohol, extraheras dess viktigaste helande beståndsdelar i vätskan.
Extraktet innehåller en koncentrerad kraft av örternas egenskaper – en koncentrerad
essens. I Triangelarbetet lägger detta ännu en nivå till vår förståelse för hur nätverket
av Trianglar införlivar medvetenhet med ljus och god vilja. Dessa andliga kvaliteter,
ljus och god vilja, kan man föreställa sig som de egentliga helande egenskaperna i
varje triangel. Metoden att länka sig samman med två andra för att bilda en triangel
och föreställa sig att varje triangel vävs ihop med det globala nätverket av Trianglar,
är densamma som att lägga en ört i en alkohollösning. Alkoholen (medvetandefältet) absorberar trianglarnas innersta väsen, ljus och god vilja, på ett sådant sätt att
dessa viktiga kvaliteter blir koncentrerade, starka och utstrålande.
Homeopatin drar den parallellen ännu längre. En ”urtinktur”, framställd på
vanligt sätt, späds ut om och om igen. Fastän det slutliga läkemedlet kanske inte
innehåller något fysiskt spår (inte en enda molekyl) av den ursprungliga beståndsdelen, bevarar alkoholen ett minne av urtinkturen. För varje utspädning blir de helande
egenskaperna starkare. Detta framkallar reflektioner över kraften i (och verkan av)
Trianglars tinktur. Genom att ge upprepad uppmärksamhet åt våra trianglar, vårda
dem och hålla dem i ljuset, är det som om vi ”potensierar” dem. Ju mer potenta de
blir, desto starkare påverkar de sinnets och hjärtats vida ocean.

En ny struktur växer fram
Mönster och strukturer finns överallt. Vi kanske
inte ser dem, men de påverkar nästan allt vi
gör. I livets väv finns en myriad energimönster
som ger materien form. Man kan säga att varje
levande person på jorden är ett uttryck för ett
nytt mönster. Du är den du är och du är där du
är på grund av det mönster din själ har designat. De egenskaper du uttrycker i ditt medvetande indikerar den nivå av synkronicitet du
har uppnått med det ideala mönstret. Varje nytt
liv är designat för att bli bättre i att uttrycka
det idealet. Målet är ett mer perfekt uttryck i
medvetandet av själens inre mönster.

det som har inträffat med den goda viljans idé.
Guds plan finns eftersom det finns ett
gudomligt syfte som ska förverkligas, på och
genom planeten Jorden. Vi vet mycket lite
om detaljerna i detta syfte eftersom det troligen har att göra med den större Plan och Syfte
som håller på att genomföras i vårt solsystem.
Vad vi faktiskt vet är att Guds plan kräver att
de stora energierna kärlek/visdom och ljus
manifesteras i människoriket. Dessa energier
behövs för att åkalla och implementera Guds
vilja. Detta är orsaken till att mänskligheten
fick Den stora invokationen – ett utkast till
Planen – som ett redskap för att väcka dessa
mycket viktiga energier.

Denna själens mönsterskapande process är en lägre reflektion av samma process utförd av den andliga Hierarkin, då den
leder hela mänsklighetens utveckling. Som
ett exempel, ett tankemönster som Hierarkin
har inpräntat i mänskligt medvetande under
århundraden är behovet av den goda viljans
energi. Den ska användas som en förenande
kraft för att bygga mänskliga relationer. God
vilja är i den bemärkelsen inte så mycket ett
nytt mönster, men dess tillämpning i mänskliga relationer är ganska ny och erkänns idag
som ytterst nödvändig i en globaliserad värld.
Den är ett gammalt tankemönster som till slut
kondenseras eller fälls ut enligt Hierarkins
ursprungliga mönster och intention: ”Fred på
jorden och åt människor en god vilja.”

God vilja som ett framträdande mönster är en viktig komponent för att Planen ska
lyckas. Genom att lära oss uttrycka och til�lämpa god vilja utvecklar vi förmågan att förstå
och uttrycka gudomlig kärlek och sedan agera
med visdom, vilket förbereder oss för att identifiera och arbeta med Guds vilja mera direkt.
Viljan drar ihop allt i en enda stort uttryck för
syntes – det slutliga mönstret.
Vad mänskligheten står inför idag är
den kvardröjande och ihärdiga tendensen till
själviskhet, separatism, girighet och strävan
efter personlig makt. Dessa gamla tankemönster har begränsat de mänskliga relationerna
under århundraden. Men de är tankemönster
som har uppstått genom rädsla och misstänksamhet som utvecklats i den lägre personligheten. Dessa gamla mönster står nu i konflikt
med det frambrytande mönstret av god vilja
och kärlek, som är på väg att bli det dominerande mönstret i den nya tiden, med betoning
av osjälviskt tjänande. Den utstrålande energin av god vilja som flödar genom det världsomspännande triangelnätverket, hjälper till
att omskapa den mänskliga tanken så att den
synkroniseras bättre med detta framväxande
mönster.

Varje tankemönster som ger avtryck i
mänskligt medvetande är resultatet av en lång
process som startar i Guds sinne. Det finns i
grunden fem stadier i denna process: 1. Syfte.
2. Planering, 3. Program, 4. Mönster och 5.
Utfällning. De första fyra stadierna är huvudsakligen subjektiva, där idéer formuleras och
ett program för att realisera dem dras upp av
den andliga Hierarkin. Detta program trappas
sedan ned och präglas in i medvetandet hos
vissa invigda som arbetar i den fysiska världen. Först i steg fem börjar gudomliga idéer att
manifesteras på det fysiska planet. I steg fem
– utfällning –uppstår svårigheter eftersom precisionen är beroende av det mänskliga medvetandets sensitivitet – eller brist på sådan. Det är
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Det planetära nätverket
Det planetariska nätverket av ljus, kärlek och tjänande transformerar jordens mentala klimat och
omorienterar på det sättet mänskligheten i riktning
mot andliga attityder och värderingar. De grupper
och aktiviteter som Bulletinen rapporterar om, återspeglar olika aspekter av detta nätverk.

Foundation for Conscious Evolution
(Stiftelsen för medveten evolution)
The Foundation for Conscious Evolution (FCE) bildades 1992 av doktor Barbara Marx Hubbard och
Sidney Lanier. Stiftelsen erbjuder ”ett sammanhang
och en plats för att knyta an till och stärka den stora
globala rörelse till positiv förändring som håller på
att växa fram. Den vill göra satsningarna inom denna rörelse synliga för att skapa större medvetenhet,
sammanhållning och synergi.

The Spiritual Caucus at the United Nations
(Den andliga valorganisationen inom FN)
”Vi har alla inom oss ett centrum av stillhet omgivet
av tystnad. Detta hus, avsett för arbete och debatt i
fredens tjänst, bör ha ett rum ägnat åt tystnad i yttre
bemärkelse och stillhet i inre mening.”

FCE:s vision är att väcka den ”andliga, sociala och vetenskapliga potentialen i mänskligheten,
i harmoni med naturen för allt livs bästa”.

Dessa ord uttryckte FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjölds förhoppning, när han
beskrev FN:s meditationsrum i New York.

FCE driver ett antal projekt för att marknadsföra sitt uppdrag, såsom:
The Living School – erbjuder resurser för personlig och social transformation.
The Synergy Center – sammanlänkar samhället
till ett helt, levande system.
Communities – skapar en positiv framtid lokalt
och globalt.
Evolving Media – förmedlar visionerna om vår
värld i förvandling.

Den andliga valorganisationen inom FN delar
den visionen. Gruppen träffas regelbundet för att ”tillbringa tid tillsammans i tyst reflektion, dela insikter
och upptäcka vägar för att använda detta inre fokus i
arbetet i FN:s tjänst”. Gruppen möts tredje torsdagen
i månaden 13.15 - 14.30 i FN-huset. För att vara med
på mötena måste man kunna uppvisa ett giltigt passerkort för FN. Under varje möte sitter man 30 minuter i tyst reflektion. Dessutom inbjuder man den första
torsdagen varje månad alla till en informell samling kl
12.45 i FN:s meditationsrum, detta för en stunds stilla
reflektion. Då krävs inget passerkort.

Stiftelsen ser sin uppgift på följande sätt:
”Mänskligheten går igenom en period av
snabb förvandling på alla nivåer – andligen, socialt och vetenskapligt/tekniskt. I dessa tider av
påskyndad förändring finns ett behov av att sammanföra, koordinera och integrera individuella
och organisatoriska initiativ som arbetar för en
balanserad, etisk och livsförhöjande evolution för
mänskligheten och jorden.”

Valorganisationen stödjer Förenta nationernas andliga syften och ber ”grupper och enskilda som
inte kan vara med personligen att förena sig andligen
med gruppen den första och tredje torsdagen i månaden”.

Foundation for Conscious Evolution
P.O. Box 4698
Santa Barbara, California 93140-4698, USA

165 West 95th Street
One Med. South
New York
NY 10025
USA

Tel: +1 805-682-3222
Fax: +1 805-682-6795

www.spiritualcaucusun.org
info@spiritualcaucusun.org

www.evolve.org/pub/doc/footer_about_fce.html
fce@evolve.org
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Mysterium Magnum
Under de senaste femhundra åren eller så, har det måste vandra tillbaka till ljuset.”1
skett anmärkningsvärda förändringar i den mänskliga medvetenheten. Interaktionen mellan de gamla
Dessa framträdande sanningar kommer
ideologierna och det nya allomfattande tänkandet, att vara ”klara, faktiska, intuitiva och ickedogmahar skakat mänskligheten djupt i dess innersta.
tiska”2, och de kommer att medföra en transformation inom ”religionens väsen, vetenskapens syfte
Sedan tiden runt renässansen har gnistan av och utbildningens mål”. Oron inom dessa tre områmänsklig kreativitet, fantasi och skönhet upptänts den av mänsklig tanke och aktivitet är uppenbar för
och närts på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. alla. Icke desto mindre arbetar mänskligheten mot
Samtidigt med denna positiva utveckling finns det, ett klarare perspektiv och förstånd för att dessa tre
under varje tidsålder, krafter som försöker hejda discipliner adekvat ska kunna uppväcka den högsta
tidvattenvågen av ljus och kärlek. De vill hålla potentialen inom oss alla. Genom mänsklighetens
mänskligheten fången i en malström av kriser, sökande efter att frambringa det bästa för så många
splittring och konfrontation. Dramat som utvecklas som möjligt, kommer de tidlösa mysterierna att
mellan den progressiva, framträdande ordningen, avslöjas och driva fram mänskligheten till en era
och de etablerade, reaktionära institutioner som som det är omöjligt för oss att föreställa oss idag.
motsätter sig varje rörelse mot mänsklig välfärd,
underblåser en global kris. Men, långsamt, idag,
Väldiga, genomträngande energier har
skiftar balansen mellan dessa två starka strömmar frisatts för att vända mänsklighetens blickar mot
av mänskligt tänkande, och fler och fler människor ljuset. Vår materiella civilisation lämnar plats för
över hela världen omfamnar en högre värdemening. en andlig kultur. ”Mysterium magnum” svävar vid
randen av den mänskliga medvetenheten, invänArbetet med Guds plog är nästan till ända, tande uppståndelsens och avslöjandets dag.
med att förbereda jorden för födelsen av en ny tidsålder, och för upprättandet av Mysterierna. Dessa
1 Kristi återkomst, p. 105, Alice Bailey
2 Strålarna och invigningarna p. 125, Alice Bailey
har passande beskrivits som förvaltare av ”hela
nyckeln till utvecklingsprocessen, dold i tal, ritual
ord och symboler. Dessa döljer hemligheten med
människans ursprung och öde och skildrar för
henne, i rit och ritual, den långa, långa väg som hon
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