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Den andlige mästaren
Mot slutet av 1800-talet introducerades läran om den andliga hierarkin, visdomens mästare,
vilket blev en verklig uppenbarelse för västerländska sökare. Många aspiranter gav sig ut för
att söka efter dem. Somliga reste till avlägsna delar av världen i hopp om att få träffa dessa
höga invigda som skulle kunna vägleda dem i deras andliga utveckling.
Ett sådant begär är förståeligt, men missar hela poängen. Den första verkliga mästaren är den egna själen, det inre ljus vars vägledning aldrig sviker om man är villig att öva
de tekniker som krävs för att kunna lyssna till dess röst. Det första ljudet från denna inre
auktoritet är från samvetet, denna ”stilla röst” som finns inombords och som alltid varnar oss
när vi avviker från intentionen hos vårt högre jag – från det som Lincoln kallade ”vår naturs
goda änglar”.
Närvaron av den inre mästaren, själen, finns dold djupt inne i hjärtats grotta. Den
allra första rörelsen känner man av i form av den fysiska disciplin, som kulminerar i den
första invigningen. Därefter vänds den inre mästarens uppmärksamhet mot den emotionella
naturen, till en process att så småningom få kontroll över den flyktiga astralkroppen. Detta
kräver många livstider innan man uppnår mästerskap vid den andra invigningen. Då vänds
själens koncentration till kontroll över sinnet, till en förfining av tankeprocesserna till dess
sinnet blir ett instrument och inte ett hinder för själens plan. Ännu senare på den evolutionära
resan överlämnas personlighetens resurser slutgiltigt och fullständigt till själen i en akt av
överlåtelse och hängivenhet som frigör den andlige mästarens hela auktoritet.
Om detta förmedlar en bild av själen som en stark resurs av dynamisk energi så
stämmer det, för den andlige mästaren måste uppbjuda stor kraft för att få kontroll över personligheten, den yttre formen, som har dominerat så stort i många liv. Personligheten ger inte
upp sin kontroll så lätt, men själen är mycket starkare. Vad är det som tänder själskrafternas
gnista, de inre eldar som dämts upp under lång tid men aldrig släckts? Buddhismen talar
om effekten av Buddhas lära, som orsakar dhamma – det inre igenkännandet av den andliga
sanningen – “uppstigandet” i hans åhörare, vilket vittnar om att den inre andliga auktoriteten
alltid finns men overksam och inte uppväckt förrän den konfronterats med äktheten och integriteten i Buddhas egen svårvunna bedrift.
Kanske är det därför som den andlige sökaren uppmuntras till att välkomna kriser,
inte fly undan dem. Inte därför att kamp och lidande är på något sätt mer andligt meningsfulla
än glädje, utan därför att kriser gör att aspiranten måste vända sig inåt för djupare resurser
än de vanliga personlighetsmönstren. Den andlige mästaren, från början själen och senare
medlemmen av den andliga hierarkin, under vars ledning lärjungen tjänar kräver inte blind
lydnad utan ständig träning. Alla talangfulla idrottare vet att man måste träna hårt och ihärdigt för att nå sina mål. De förstår, det som en stor mästare en gång sade, att ”det genomförs
genom att det genomförs. Mästerskap uppnås genom att man behärskar. Man åstadkommer
ett bortttagande av begären genom ett medvetet borttagande. Sätt därför igång att arbeta...”
Trianglar är ett fantastiskt sätt att väcka upp den goda viljans människor till den inre,
andlige mästaren. Genom att bestråla planetens nätverk med ljus och god vilja, fördjupar
mänsklighetens själ stadigt sitt grepp över det mänskliga medvetandet, tänder den gudagnista
som finns i allas hjärtan och får den att bli en verklig källa till mästerskap.

Anteckningar om nätverket
2010 var ett år präglat av livlig verksamhet för
Trianglar. Ett antal nya initiativ hjälpte till att
vidga den uppsökande delen av arbetet och att
peppa personer med god vilja att bilda trianglar av ljus och kärlek. I vår stimulerande tid är
Trianglar ett unikt sätt att bidra konstruktivt
till välfärden för allt liv på jorden. Arbetet tar
bara ett par minuter om dagen och går att få in i
vilken fullbokad agenda som helst.
Tidigare i år fick vi frågan från Transcendence magazine, en hinduisk nättidskrift
från Sydafrika (www.transcendencemag.com)
om de kunde få publicera tolv artiklar ur Triangelbulletinen – en i månaden på deras hemsida. De tänkte sig relevanta och eviga andliga
ämnen som kunde vara av intresse för deras
läsare. Det kändes trevligt att kunna få skicka
ett urval av våra artiklar till dem. En annan tidskrift, Sundial House Newsletter, från England
(www.creativegroupmeditation.org), tog helt
nyligen kontakt för att få en artikel till senaste
numret av deras tidskrift. Vi var tacksamma
över önskemålet och mejlade över en artikel till
dem med titeln Den inre skönheten.
I en annan anmärkning kanske ni har
lagt märke till Triangles hemsida har fått en ny
layout. Vi har de senaste månaderna uppdaterat och fräschat upp den. Vår förhoppning är att
den nya layouten ska göra det lättare att navigera förutom att det blir lättare att hitta fram till
det man letar efter.
Dessutom har vi skapat länkar till Trianglar på andra språk än engelska. Den heter
‘Promoting Triangles in other languages’. Här
kan man ladda ner introduktionsmaterial på
arabiska, farsi, nederländska, ryska, tagalog
(filippinska) och tyska. När informationen blir
tillgänglig på dessa språk hoppas vi att medvetandet om Trianglar kommer att sprida nätverket i många fler länder. När litteratur finns
även på andra språk kommer vi att lägga till det
på vår lista. Gå in på www.lucistrust.org/en/
service_activities/triangles/promoting_triangles_in_other_languages
Som många av er redan känner till blev
vi klara med en ny multimedia-video om Trianglar tidigare i år. Meningen är att den ska
fungera som en introduktion till personer som
arbetar med Trianglar. Den är på engelska. Man

kan beställa den på CD eller gå in och titta på
den on-line på: www.youtube.com/trianglesnetwork
Videon är på åtta minuter och vill
visa på syftet med Trianglar, hur man gör för
att bilda en triangel och hur man utför arbetet.
På videon finns också ett avsnitt om Den stora
invokationen. Videon kombinerar tal, musik
och bilder. Berätta gärna för andra att den finns
och att den går att beställa.
Ni kanske har egna berättelser om hur
ni hjälper till att sprida information om och ge
uppmärksamhet åt arbetet i era egna grupper
och gemenskaper. Ni kanske vill berätta om hur
ni bildade en triangel och tankar om arbetet i
största allmänhet. En gång om året, i decembernumret av Triangelbulletinen, brukar vi dela
med oss av våra tankar, erfarenheter och observationer till andra. Så till exempel vill vi berätta
om en medarbetare i Förenade arabemiraten
som sprider informationsbroschyrer om Trianglar på engelska, arabiska, tagalog och urdu till
människor av god vilja. Det finns också en esoterisk grupp i Iran som studerar Alice Baileys
böcker. Gruppen ordnade ett möte som de kal�lade Trianglar av ljus för att introducera nya
medarbetare i triangelarbetet. Samma grupp har
också översatt flera av Alice Baileys böcker till
farsi liksom flera triangelbroschyrer.
Vi ser gärna att andra också skickar in
sina bidrag till vårt huvudkontor. Det går bra att
mejla eller skicka dem med vanlig post. Eller
också kan ni göra det direkt på vår hemsida:
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/sharing_group_thought/share
Triangelbulletinen ges numera ut på
tretton olika språk: danska, engelska, franska,
grekiska, italienska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska
och tyska. Och, vi säger, som så ofta förr, att
vi är tacksamma mot gruppen av internationella
översättare, som så outtröttligt ger av sin tid för
att se till att bulletinen kommer ut till triangelmedarbetare över hela jorden.
Vi tackar för att ni deltagit i Trianglar
i år och ser fram mot fortsatt grupparbete tillsammans nästa år. Och vi gör det med förnyade
krafter och engagemang för att tjäna helhetens
bästa.
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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.

De styrande principerna är:
• Allt liv hänger samman och medvetandet är
en enda enhet.
• Varje individ har ett inre värde och potential.
• En djup respekt för alla ömsesidigt beroende livsformers välbefinnande.
• Man erkänner att olika religiösa traditioner
och sekulär, dvs icke-kyrklig, kunskap bidrar
till vår kollektiva visdom
• Man välkomnar olika idéer, övningar och
metoder för andlig fostran, med sikte på att
skilja ut det som är sant, gott, klokt och vackert.

Meditationsmöten under året
Lucis Trust har under många år ordnat speciella
meditationsmöten under de olika högtiderna eller fullmånarna. Under dessa perioder är inflödet
mellan solen och jorden direkt och obehindrat.
Vid dessa tidpunkter finns de andliga energierna
tillgängliga på ett helt enastående sätt, och de
hjälper till att skapa en fastare och mer intim förbindelse mellan Guds rike och den mänskliga familjen.

Mer än 100 enskilda personer eller organisationer är medlemmar som stödjer och ställer
sig bakom principerna ovan.

Idag träffas många grupper av tjänare över
hela jorden regelbundet under dessa högtider och
bidrar subjektivt till den rytmiska planetära meditationen. Varenda en av de andliga högtiderna är
en tid för fokuserad gruppinvokation. Av årets
alla fullmånar är det tre som har speciellt stor
andlig betydelse. Det är påsk, wesak och världsböndagen. Ni kan läsa mer om dessa högtider i
marsnumret 2011 av Triangelbulletinen.

Under året anordnar man ett antal möten
på olika ställen i England. Exempel på ämnen
man behandlat är: Håll fast vid visionen, Evolutionärt medvetande: vart för det oss och vad behöver vi ändra på? Dansa våra böner och Medvetande, synkronicitet och attraktionslagen.
The Wrekin Forum, Courtyard Lodge, Mellow
Farm, Hawcross Lane, Redmarley d’Abitot,
Gloucestershire GL19 3JQ, England

Om ni vill ha mer information om just
denna aspekt av arbetet går det bra att kontakta
vårt huvudkontor i London. Vi skickar er gärna
information.

tel: 0845 017 9029
hemsida: www.wrekinforum.org
e-post: connect@wrekinforum.org

Wrekin Forum
Wrekin Forum är en del av en global rörelse som
syftar till individuell och planetär transformation.
Wrekin Forum växte fram ur Wrekin Trust, som
bildades redan 1971 av framlidne Sir George Trevelyan, en visionär tänkare och författare.
Avsikten med Wrekin Forum är att föra
samman intuitiva personer och grupper som arbetar enligt andliga och holistiska principer.
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Grupptankar att ta del av
En gång om året brukar vi här i bulletinen presentera ett urval tankar om Trianglar som medarbetare överallt på jorden har skickat till oss. Vi hoppas att ni också blir inspirerade till att dela med er
av era insikter till andra i denna världsomspännande grupp. Det går bra att skicka dem med vanlig
snigelpost, mejla eller föra in dem direkt på hemsidan :
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/sharing_group_thought/share

Jag är nu med i två globala trianglar och känner
verkligen att det arbete vi alla utför när vi uttalar
Den stora invokationen varje dag är värd besväret
– den hjälper oss faktiskt att komma ihåg vår enhet
och inte ge efter för isoleringens glamour. Dessutom tycker jag mycket om att utbyta tankar med
de andra triangelmedlemmarna.
					 England

serar eld och alltings längtan efter den högre enigheten. Detta är i någon mån vad som menas med att
vara en ’ljusets ambassadör’.
England

Mitt deltagande i triangelarbetet förbättrar
visualisationstekniken och meditationerna. Jag blir
alltid så glad och tillfreds när jag deltar i den dagliga övningen.
Nigeria
Att triangelarbetet är opersonligt återspeglas i symboliken i talet tre. I dess högsta bemärkelse handlar
det om treenigheten. Fastän det krävs tre personer Från medarbetare i Iran:
… varje människa har potential att göra sitt
för att bilda en triangel förenas de till en enhet – ett
hjärta, ett sinne, en själ – den mänskliga treenighe- hjärta och sitt liv till ett tempel eller en ashram för
att tjäna Gud.
ten.
… Var och en av oss är en triangel av ljus,
De är medvetna om sig själva såsom både
en mänsklig och en gudomlig treenighet, och de och vi kan alla VARA och ÄR faktiskt en del av helsänder ljus, kärlek och kraft in i andra människors heten av sammankopplade trianglar av ljus i univerhjärtan, sinnen och själar, och länkar dem således sum om vi kan förstå och ge näring åt sann kärlek i
också samman med treenigheten. Ursprunget i den våra hjärtan.
utstrålande punkten är spetsen som också symboli“Bygg ut triangelarbetet så att, subjektivt och eteriskt, ljus och god vilja kan omsluta jorden.”
Alice Bailey

ISSN 1650-5255
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 Bulletinen

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 längst ner.

För mer information:

TRIANGLES
1 Rue de Varembé (3è)
Case Postale 26
CH – 1211 Geneva 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org
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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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