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Släpp in ljuset
I alla tider har intuitiva tänkare fascinerats av ljuset och förbryllade grubblat över
dess natur. Filosofer, vetenskapsmän, författare, konstnärer och andra som söker
sanningen har försökt förstå och tolka detta undanglidande, men mystiska och djupa
fenomen. Viktiga religiösa trossatser, som haft makten över civilisationer och kulturer, har också vördat åt ljusets källa i vårt solsystem – solen. Från tidernas gryning
har dyrkan av och aktning för solen haft stort inflytande inom många trossystem.
Nämnas kan den keltiska druidismen, den egyptiska mytologin, mitraismen och den
vediska filosofin. Kristna och buddhistiska skrifter firar också ljuset och nämner dess
betydelse. Och nutida esoteriska skrifter menar att LJUSETS natur är central för vår
planets syfte.
Ingen av oss tvivlar väl på ljusets betydelse och ställning i våra liv – vare
sig det är på den andliga eller den fysiska nivån. Från den allra minsta lilla mänskliga cell till de kolossala solväsen som ger behag åt de himmelska sfärerna, alla är
de ljuspunkter enligt den andliga och fysiska vetenskapen. ”Ljus är materia” och
”materia är energi” sägs i ett uttalande i den tidlösa filosofin. Den moderna fysiken
skriver under på det – ljus är energi. Det spelar ingen roll om vi förstår det eller ej,
men ljuset håller på att bli en allt starkare influens i världen. Information i digitaliserad form strömmar med ljusets hastighet genom det enorma sammanlänkade nätverk vi kallar internet. Pengar flyter också på liknande sätt runt i världen, från det
ena finanscentret till det andra. Förstärkning av ljuset genom stimulerad emission
av strålning eller laser, används alltmer inom den moderna medicinen för att ställa
diagnos och göra kirurgiska ingrepp. Bara för några årtionden sedan skulle en sådan
användning av ljusenergi vara helt otänkbar. Och vem kan säga vad framtiden bär i
sitt sköte vad avser altruistisk användning av denna märkliga energi?
Ur ett djupare perspektiv säger den tidlösa visdomen att det är mänsklighetens öde att axla manteln som planetens ljusbärare. Lite i sänder ska den uppvaknande mänskligheten skänka kunskapens ljus åt de ’små’ väsen som ger kroppslig
gestalt åt mineral-, växt- och djurrikena så att dessa lyfts upp. Mänsklighetens förtrupp fungerar som en lins som Guds ljus lyser genom över medvetandenivåer som
än så länge stannat kvar i ’mörker’. Från punkt till punkt, från sfär till sfär och från
härlighet till härlighet strömmar Guds ljus – berör, stimulerar och ger liv åt allt i dess
kölvatten.
Och när vi väver in ljuset och skapar stråk av ren upplyst substans laddad
med den goda viljan (som är reaktionen av upplyst essens på den attraktiva kärlekens
kraft), kommer det att förebåda en uppenbarelse med långtgående konsekvenser för
det mänskliga medvetandet. Genom Trianglar åstadkommer sammansmältningen
av ljus och kärlek ett framträdande av det som är nytt och bättre och gradvis allt riktigare, så att till slut mänskligheten kan leva berikad och upplyst av det gudomliga.

Invokation och framkallande
Invokation är en vädjan eller bön om hjälp.
Frammanande är svaret på den bönen. En
sådan vädjan från en mänsklighet i kris
skapar en utåtriktad energiström, som telepatiskt kommer att nå fram till de andliga väsen
som är mottagliga för ett sådant närmande.
Det spelar ingen roll om det sker genom
bön, andakter eller längtan. Svaret kommer
att göra intryck på mottagliga hjärtan och
sinnen och ger dem inspiration och upplysning. Mänsklighetens åkallan kan vara helt
ljudlös men kan också finna uttrycksmöjligheter i allt arbete och tjänande som ägnas
den mänskliga själens utveckling.

gier och intryck, som man får tillgång till via
mottagliga hjärtan och sinnen. Genom att
använda sig av Den stora invokationen varje
dag i triangelarbetet förbättras den andliga
atmosfären på jorden och det mänskliga
tänkandet utvecklar mer helhet och syntes.
På så sätt kan planen implementeras genom
mänskligheten intelligent, kärleksfullt och
medvetet. Människan kan så fullgöra sin
bestämmelse att vara planetens ljusbärare
som sprider kunskapens, visdomens och
förståelsens ljus inte bara till människoriket
utan även till de lägre naturrikena. Genom
att känna till hur man åkallar och frammanar
kan mänskligheten bli till en ljusets medelpunkt på jorden.

Enligt österlandets tidlösa visdom
är människans subtila energi eller eterkropp
en integrerad del av hela jordens eterkropp
och av hela solsystemets. Allt hänger ihop
med allt annat. Det är därför mänsklighetens
invokation ger eko i etern och får svar – det
sker i en tvåvägskommunikation.

Triangelarbete är en rationell metod
som grundar sig på tankekraften och ett
medvetet, intelligent och genomtänkt
användande av tankens energi. På engelska
används ordet scientific, som kommer från
det latinska scientia, dvs kunskap som man
kan få genom observationer, experiment och
mätningar av det som är objektivt. Men kunskap och visdom kan man också utveckla
mera subjektivt genom intuition eller sunt
förnuft. Triangelarbete fungerar i området
av energier och krafter och omvandlar det
eteriska nätverket till triangelformen. Detta
är läran om samband. Den läran är andlig till
sin natur, precis som den ortodoxe forskarens andliga bön om ljus när han/hon funderar och mediterar timme ut och timme in tills
inspirationen rinner till.

De andliga lärorna och traditionerna
från alla tider bekräftar att mänskligheten
inte är här på jorden för att någon har kastat
tärning – det vill säga av en ren slump. Det
är i stället så att människan har en andlig
bestämmelse. Mänsklighetens omedelbart
föreliggande behov är att utveckla en känsla
av ansvar och hjälpa till att genomföra den
gudomliga planen, som innebär att förankra
själens inre rike på det fysiska planet. Den
fokuserade tanken från människor av god
vilja kan hjälpa mänskligheten att infria
detta genom att skapa en kommunikationskanal mellan människoriket och själsriket.
Betecknande nog sägs det att ”ansvarskänslan är själens första och mest utmärkande
karaktärsdrag”.

Den praktiska betydelsen av läran
om åkallan och frammanande är att andliga
energier förs ner till det fysiska planet och
skapar nya former för vattumannens tidsålder. På så sätt följer energin tanken.

I kristider larmar rösten från mänsklighetens själ det andliga riket,Guds rike, för
inspiration och upplysning – ett anrop som
får svar genom ett inflöde av andliga ener-
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Det planetära nätverket
Projektet Transition

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.

Transition betyder övergång, förändring, förvandling. Ett sådant övergångsprojekt kan handla om en stad, en by, ett universitet eller en ö.
Det är ett gensvar, en gemensamhetens reaktion
på klimatförändringarna och deras påfrestningar, exploateringen av fossila bränslen och krympande ekonomiskt utrymme.
Projektet Transition satte igång omkring
år 2005 i Totnes, som ligger i Devon, England.
Två visionärer som drev events inom medvetandeområdet funderade ut en s.k. förändringsmodell. Ungefär samtidigt började andra gemenskaper oroa sig för klimatförändringarna och
peak oil 1 och blev intresserade av projektet.
Resultatet blev att Transition Network
sjösattes. Målsättningen sades vara ”att inspirera, uppmuntra, knyta ihop, stödja och träna sammanslutningar, som organiserar sig efter nätverkets idé, och skapar projekt för snabb återhämtning och minskning av koldioxidutsläppen.”
År 2000 fanns anslutna projekt i Australien, England, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Tyskland, USA samt på
Irland. Enbart i England är mer än 90 samhällen
involverade.
Transition Network är ett socialt experiment i stor skala. Organisatörerna kommenterar:
”Om vi väntar tills regeringarna agerar, kommer
det att vara alltför lite och alltför sent. Om vi
agerar som enskilda personer kommer det att
vara alltför lite. Men om vi handlar gemensamt
kan det vara precis lagom, och i rätt tid.”
43 Fore Street, Totnes, Devon, TQ9 SHN, England
www.transitionnetwork.org
info@transitionnetwork.org

Bilda en triangel på nätet
Har du försökt bilda en triangel men inte lyckats
hitta två personer till som skulle vara lämpliga att
arbeta tillsammans med? Vill du hitta andra att
länka till? I så fall kanske du kan vara intresserad
av att göra det via länken på vår hemsida. Där hittar du ett formulär Form a Triangle Online, som
är lätt att fylla i. Vår internetbaserade initiativ är
menat att vara till hjälp för människor av god vilja över hela världen när de vill bilda en triangel.
Det enda du behöver göra är att fylla
i ett kort frågeformulär: www.triangles.org/
questionnaire. Såklart måste du ha en egen epostadress och tillgång till internet.
När du fyllt i formuläret, och angett namn,
e-postadress, vilket land du bor i och eventuella
kommentarer du vill göra, så lägger vi ut uppgifterna på en säker hemsida. Där hittar du uppgifter
om andra medarbetare som du kan ta kontakt med
för att bilda din triangel.
För närvarande har vi flera hundra medarbetare listade på hemsidan från många olika länder över hela världen. De är alla intresserade av
att bilda en triangel med likasinnade.
Det uttryckliga syftet med den här servicen är att uppmuntra människor av god vilja att
bilda trianglar av ljus och god vilja för att höja
mänsklighetens medvetande.
Du får gärna gå in på hemsidan www.triangles.org/questionnaire om du vill ha fler detaljer. Har du inte tillgång till internet kan du skriva
till huvudkontoret och beställa broschyren How
to form a Triangle. Det går också bra att skriva
till Svenskt informationscenter för World Goodwill och Trianglar och beställa broschyren ”Hur
man bildar en triangel”.

1.
Peak oil ”Oljeproduktionstoppen, även kallad peak oil, är
den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut” http://
sv.wikipedia.org/wiki/Oljeproduktionstoppen
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Tre andliga högtider
Tre viktiga andliga högtider utgör höjdpunkten i det
årliga kretsloppet. De är påskhögtiden, Wesak och
Den goda viljans högtid (Världsböndagen). Genom
att många enskilda personer och grupper i alla delar
av världen utför ett oavbrutet, stabilt meditationsarbete, får dessa högtider nu en subjektiv förankring i
mänsklighetens medvetande.
I framtiden kommer alla andligt inriktade
personer att uppmärksamma samma heliga dagar.
Det medför att de andliga resurserna förenas i en
gemensam andlig kraftinsats, och en samtidig åkallan. Kraften i detta är uppenbar. De tre stora högtiderna varje år är koncentrerade till tre på varandra
följande månader och leder till en förlängd årlig
andlig insats som påverkar resten av året. De är:
Påskhögtiden:
Detta är den uppståndne, levande Kristus högtid,
mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins
ledare. Han är uttrycket för Guds kärlek. Denna
dag ges hierarkin, som han leder och vägleder, sitt
erkännande, och Guds kärleksnatur framhävs.
Wesak:
Detta är Buddhas högtid. Han är mellanhand
mellan det högsta centret, Shamballa, och hierarkin. Buddha är uttrycket för Guds visdom, ett
förkroppsligande av ljus och indikatorn på det
gudomliga syftet.

Den goda viljans högtid eller Världsböndagen:
Detta är högtiden för mänsklighetens ande som
strävar mot Gud, som söker överensstämmelse
med Guds vilja och vill uttrycka goda relationer
mellan människor. I tvåtusen år har mänskligheten
vid denna högtid representerats av Kristus, som har
stått framför Hierarkin och i Shamballas åsyn som
gudamänniskan, sitt folks ledare och ”den förstfödde bland många bröder” (Romarbrevet 8:29).
Varje år vid denna tid har han gett Buddhas sista
predikan inför den samlade hierarkin. Det är därför
en högtid av djup åkallan och bön, av en central
längtan efter broderskap, efter mänsklig och andlig
enhet. Den representerar påverkan på det mänskliga medvetandet av Buddhas och Kristus arbete.
Ett annat namn på högtiden är Världsböndagen.
Även om inte sambandet mellan dem är
tillräckligt starkt än är de tre högtiderna en del av
mänsklighetens förenade andliga strävan. Den tid
närmar sig, då alla tre högtiderna kommer att firas
över hela världen, och därigenom kommer man att
vinna en stor andlig enhet. Effekterna av det stora
närmandet, som nu är så nära, kommer att stabiliseras av mänsklighetens förenade åkallan över hela
jorden.

2011:
Påskhögtiden den 17 april
Wesak den 16 maj
Kristushögtiden/Världsböndagen den 15 juni
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