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Att uppenbara Guds plan
Det gudomliga skickar hela tiden ut krafter av ljus och kärlek till människosläktet, in
i dess hjärta och sinne. Höga väsen på den inre sidan av livet (helgon, rishier, änglar,
förfäder och medkänslans herrar som erkänts av alla andliga läror genom tiderna)
planerar, styr och vägleder detta flöde av eld.
Den mänskliga historien vittnar om spänningen mellan dels nedärvd kunskap, trosföreställningar, ideal och dels inspiration, insikter, energier som strömmar
in i medvetandet från det gudomliga. Eld möter eld, och under den processen rör sig
människor, kulturer och epoker genom cykler av födelse, mognad och död.
Just nu, i vår tid (en period i historien som vi för enkelhetens skull kan tänka
oss som de hundra åren mellan 1950-2050) är spänningen hög, eftersom en ny tidsålder håller på att födas. Allt i vårt privatliv, allt vi gör i yrket eller på vår arbetsplats,
allt som händer i samhällen och nationer, i tempel, skolor, sjukhus, laboratorier,
konstgallerier, banker, jordbruk och politiska församlingar – allt återspeglar denna
spänning mellan den gudomliga elden och elden i människan.
Men så, i den allra mest privata, tysta, innersta kärnan av vårt väsen kontaktar vi våra triangelmedarbetare och affirmerar: Låt kärlekens och ljusets plan växa
fram. Planen är Guds plan – en gudomlig vision av mänsklighetens och jordens
framtid, vad vi är och vad vi håller på att bli, finns där tyst, stilla och kraftfull framför
oss och i oss. Det är inte vår sak att känna till detaljerna eller tajmingen i denna framtid. Den kommer när allt kommer omkring att utarbetas i livet, bestämd lika mycket
genom kreativiteten, tron och intelligensen i det mänskliga gensvaret, som genom en
oundviklig dynamik i den andliga stimulans, som strömmar från det gudomliga. Det
vi känner till är att Gud föreställer sig att mänskligheten i framtiden ska centreras
i relationer som uttrycker syntes, helhet och det allomfattande. När dessa principer
uppenbaras och utvecklas i våra liv och i livet hos miljontals människor av god vilja
över hela världen kommer den nya civilisationen av enhet i mångfald att framträda
i yttre form. Nu finns den som vision, och den planeras av alla furstemakter, änglar
och gudomligheter i de inre världarna.
I den kommande tidsåldern kommer mänskligheten att vilja leva i jämvikt
med jorden, och skapa oändligt många uttryck för syntes inom politik, religion, ekonomi, utbildning och forskning. Just nu leder smärtsamma, allt överskuggande, frågor om liv och död till en punkt där vi måste välja. Det är gudomligt bestämt– men
ändå är historien om hur vi reagerar på Guds liv inom oss skapad av många steg av
god vilja.

Ett paradigmskifte i medvetandet
Av alla yttre kännetecken verkar det som
om ett paradigmskifte nu äger rum i medvetandet, eller åtminstone är på gång. I många
länder i Mellanöstern märker vi idag ett klart
och tydligt uppvaknande till frihetens rop. En
väldig våg av patos sveper över dessa länder,
och med tiden kommer detta att utplåna den
autokratiska korruption som tryckt ner och
sugit ut många miljoner av deras medborgare under de senaste fyrtio femtio åren.
Men hur stark längtan efter större
frihet att uttrycka sig än är, så är de senaste
händelserna bevis på ett större uppvaknande de senaste fyra hundra åren. Det är
det senaste exemplet på ett spontant gensvar
på ett framväxande medvetandemönster, ett
mönster specifikt baserat på människosjälens levande kvaliteter.
Medvetandemönstret manifesterar
sig på eternivåer. Det är den typen av energier som kämpar för att komma fram och
uttrycka sig i fysisk materia. Medvetandet
är bokstavligt talat den mänskliga intelligensens reaktion på sådana existerande mönster.
Mönstren kan därför likna tankeformer skapade av ett omfattande mänskligt tänkande
över en speciell idé eller ett särskilt ideal. När
idén eller idealet stimuleras och får kraft och
blir mer magnetiskt blir den till en skiss eller
en form för en stor grupp människor eller ett
helt samhälle, som kan använda dem för ett
nytt sätt att leva. Kampen för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, till exempel,
grundar sig just på ett sådant mönster.
Det är faktiskt så att denna skiss som
betonar demokrati och uttrycksfrihet har
varit på gång på jorden i hundratals år. Under
tiden har det förekommit höjdpunkter, såsom
Förenta staternas frigörelse och den franska
revolutionen under det sena 1700-talet. Ja,
även tidigare i och med undertecknandet av
Magna Charta (ö.a. det stora fördraget) i
England 1215. De båda världskrigens ödeläggelse bröt ner många av de kvarvarande
medvetandemurarna och lät en betydande

flod av andligt ljus strömma in i världen och
röja väg så att en ny känsla av globalt medvetande kunde komma in. Enkelt uttryckt
finns alltid den andliga kraften bakom ett
sådant uppvaknande. Det vill säga att människosjälens allomfattande kärlek med kraft
påverkar människans medvetande.
Den ihållande påverkan på människans medvetande är förstås det som ligger
bakom arbetet med Trianglar. Triangelarbetet åkallar de tre energierna ljus, kärlek och
viljan-till-det-goda som uttrycks i Den stora
invokationen. Det är de som överförs och
fortplantas av själen. Alltså bidrar Triangelmeditationerna direkt till det överskuggande
mönster som så många människor över hela
jorden reagerar på idag. Trianglar bygger ett
upplyst nätverk i etermateria laddat med god
vilja. Nätverket är ett själens mönster, som
formgivits för den nya tidsåldern, som vi
kallar Vattumannens tidsålder. Själsmönstret representerar det nya paradigmet för det
mänskliga medvetandet.
Människans tänkande börjar reagera
på själens vibrationsmönster. Det slår an en
mer omfattande ton. Och när denna universella och kraftfulla ton slår mot människans
sinne börjar viktiga förändringar äga rum i
tänkandet. Sinnet rustas upp och börjar slå i
en annan takt. Effekten blir många nya yttre
verkningar och förändringar i hur människor ser och reagerar på världen. Tack vare
kommunikationsteknologins snabba framsteg kan vi nu se mer av världen på en gång.
Vare sig reaktionen är på behov hos gruppen
eller lokalsamhället eller på behoven efter
en jordbävning eller tsunami på andra sidan
jorden, eller på en kallelse att medverka i
en revolution för friheten, så manifesterar
det nya hjärtats paradigm sin gudomliga ton
av syntes och fullständighet. Man börjar bli
känslig för själens förfinade impulser och
agerar på dem. Det mänskliga medvetandet
förskjuts uppåt till ljusets nya paradigm.
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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.

lätta övergången från instabilitet och oenighet i det
globala medvetandet till jämvikt, samarbete och en
varaktig fred.
Projektet har till syfte att underlätta för individer och grupper som arbetar ihop, så att deras ansträngningar skapar en positiv global förändring.

Projektet Peace Revolution
Peace Revolution startade 2008. De som satte igång
det beskriver det på följande sätt: Peace Revolution
skapar ett nytt paradigm. Avsikten är att omdirigera
och omfokusera alla våra personliga prioriteringar:
från ett yttre sökande till en inre strävan formgiven att
upptäcka och kultivera en bestående, självförsörjande
lycka. Därigenom öppnar vi kraftfulla, spännande och
obegränsade nya horisonter av personlig utveckling.
Genom förvandlingen av vårt inre sinne, kommer var
och en av oss följaktligen att förändra yttervärlden.

Bland målen kan nämnas:
att öka den personliga koherensen, till nytta för
oss själva och för planeten
hjälpa till att förskjuta planetens medvetandebas
från självcentrering till omsorg om helheten
öka kopplingar, sammanhang, förbindelser och
social harmoni

Organisatörerna berättar vidare att projektets
mål är att initiera och framkalla en medvetandeutveckling. Det ska ske genom att man utövar meditationen som vetenskap och konst. Man kallar detta Tid
för inre frid. Det ska vara ett avgörande hjälpmedel
för att utveckla bättre relationer till familj, vänner och
samhället omkring oss. Tid för inre frid beskrivs vara
kärnan i Peace Revolution. Meditation håller vårt tänkande klart som kristall... Vi kan se en helhetsbild av
allt runt omkring oss. Det gör att vi kan fatta de allra
bästa besluten.

stärka ansvaret för miljön och förvaltningen av
vår planet
Man praktiserar Heart Coherence, som beskrivs
som ”ett tillstånd av energikoncentration och samarbete mellan hjärta, hjärna, kropp och ande.” Gruppen förklarar att ”när grupper av människor i Global
Coherence-gemenskapen strävar efter att skicka koherent kärlek och omsorg till världen, så skapas en
mer kraftfull och varmhjärtad atmosfär. Den hjälper
till att bygga upp en reservoar av positiv energi som
kommer till nytta för vår jord.”

Ni kan ladda ner projektets skrifter och videor
direkt från deras hemsida.
The Peace Revolution Secretariat Office
P.O. Box 28 Khlong Luang
Pathum Thani 12120 Thailand

Global Coherence Initiative,
14700 West Park Avenue,
Boulder Creek,
CA 95006
USA

Tel: + (66) 2831-2581
Fax: + (66) 2831-2580

Tel (866) 221-6339
Int. +(1) 831 338-8717

www.peacerevolution2010.org

www.glcoherence.org

Global Coherence Initiative
Global Coherence Initiative vill fungera som ett projekt för att skapa olika samarbetsformer för att förena
människor. Man bygger på resultat som forskningen
kommit fram till, och målet är en omsorg och intention som är fokuserad i hjärtat. Avsikten är att under-
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Att söka Gud
Tudelningen mellan ”religion eller tro” och ”det
ickekyrkliga eller sekulära” diskuteras mycket.
Diskussionen blir ofta intolerant, söndrande och
sker sällan med öppet sinne. Icke desto mindre
finns nuförtiden också den mer uppmuntrande trenden att folk tänker själva. De använder sin egen inre
vägledning för att anlita de intuitiva resurserna och
utveckla ett helhetsperspektiv. Är det inte också
sant att många idag har ett religiöst intresse eller
på annat sätt har en dragning åt det som går bortom
deras egen kunskap, bortom det materiella, som
inte helt och hållet härrör från vår planet – transcendent, lysande, konstnärlig, skapande, en resurs av
finare känslor. De förnimmer en skönhet som gör
hela livet värt att leva.
Är alltså sökandet efter Gud nu närmare
till hands? När man lär känna själens inre resurser
kommer det helt säkert att leda till att man känner
igen och kan acceptera själen i andra och det gudomliga i allt levande och slutligen till en förståelse av
den transcendente guden. Det är ett andligt faktum
att mänsklighetens inre drift är att dra sig närmare
det gudomliga. Och fastän man ifrågasätter behovet
av organiserad religion, speciellt i västvärlden, drar
en längtan efter det goda, det vackra och det sanna
ut det bästa ur människoanden i vilken kärlekens
varaktiga och stärkande kraft manifesteras.
Vi utvecklar ett globalt medvetande genom
influenser från omgivningen och påverkan av
media, eftersom världen reflekteras till oss. Vårt
andliga sinne erkänner denna märkvärdigt föränderliga tid, även som en tid av möjligheter. Vi för-

söker förstå energierna bakom händelser, vilket ger
en panoramisk överblick, och vidgar medvetandet.
Och som medvetna medspelare i det livsdrama som
utspelar sig blir vi kanaler för andens energi genom
dess förmedlning. Den individ som vaknat upp för
själen och som ägnar sig åt ett liv i tjänande deltar i
rörelsen framåt hos det liv som utvecklas.
Andlighet är inte en passiv filosofi. Den
kräver en genomträngande inställning till livet, för
att nå upp till den inre impulsens inspiration och
motivation. Andens energi är inte nödvändigtvis lugnande. Den kan ruska om rejält, förstöra
glamourer och bryta upp förstenade strukturer.
Vi erkänner att universum är en manifestation av
ett väldigt väsen, och under det att det materiella
driver mot splittring och differentiering, så hänger
allt ihop på det eteriska livets subtila nivå, och i ett
högre varv av spiralen genom själen i alla ting. Det
är faktiskt så att allt hänger hop med allt annat.
Mänskligheten behöver mental upplysning.
Den kräver ”ljus över sin väg.” Som ett resultat av
triangelarbetarnas dagliga verksamhet skapas ett
nätverk av ljus och god vilja, och den andliga intentionen påverkar det mänskliga medvetandet. Vi
samarbetar med hierarkin av höga väsen i att sprida
ljus och kärlek för mänsklighetens och hela vår planets bästa. Mänskligheten håller på att vakna upp
till sin andliga bestämmelse, som är att bli en utpost
av Guds medvetande i solsystemet. Rätt sannolikt
har sökandet efter Gud bara precis börjat.
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