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Att slå en bro över klyftan i medvetandet
Var och en som går den andliga vägen måste möta skillnaden – ofta en mycket tydlig
skillnad – mellan det otillfredsställande tillståndet hos det som är, och visionen av
hur det kunde vara. Att övergå från det ena till det andra kan i själva verket sägas
definiera vägen. I teorin handlar det helt enkelt om att övervinna de gamla själviska
vanorna och ersätta dem med själens kvalitet av osjälvisk kärlek, och en praktisk
kreativitet som tjänar och lyfter allt i vår omgivning till större förståelse och bättre
relationer.
Men så snart vi anstränger oss för att åstadkomma detta, ser vi snabbt hur
enorm uppgiften är. Vi måste överbrygga vad som i själva verket är en enorm klyfta
i medvetandet. Det står klart att vi har satt upp ett mål som vi bara kan nå när vi hela
tiden manifesterar det allra bästa inom oss. Vi måste särskilt utveckla en uthållighet, som gör att vi fortsätter och fortsätter vilka förhållanden och motgångar som än
dyker upp. Likväl som vi strävar efter att förverkliga det bästa i oss, måste vi också
möta och omvandla det sämsta, eftersom detta också finns i var och en av oss, alltid
redo att sätta krokben för oss eller få oss att vända bort från vårt andliga syfte.
Vanligen tänker vi oss detta som erfarenheter för den individuelle lärjungen,
men det blir allt tydligare att det beskriver situationen för mänskligheten som helhet
betraktad. På alla områden inom alla verksamhetsfält av mänsklig aktivitet, möter vi
dagligen den smärtsamma motsättningen mellan det oacceptabla onda och det (till
synes) ouppnåeliga goda. En kort översikt över de senaste årens historia, visar direkt
att enorma förbättringar har gjorts av de mänskliga villkoren. Icke-statliga organisationer (ngo:er), FN:s olika underorgan, många nationella regeringar och miljontals
människor över hela världen arbetar oförtröttligt och framgångsrikt för att förbättra
de globala relationerna.
I främsta ledet i detta arbete går en grupp hängivna tjänare som har höjt sig
över mänsklighetens breda massa, och som i det stora hela är på väg att lägga sina
personliga angelägenheter åt sidan, och som följaktligen som grupp kan förmedla
själens ljus och Planens strålande struktur till mänsklighetens tankevärld och begärsliv. De kan därför tillgodose nutidens stora efterfrågan på andligt ljus och andlig
ledning. Vi behöver visdomens ljus för att förstå och dra nytta av det förflutna. Vi
behöver den klara tankens sökarljus för att skingra illusionens och glamourens dimmor i vår tid. Och framför allt behöver vi visionens ljus så att vi, som art, kan segla
in i den framtid vi vill ha.
Sammantaget är det dessa tre aspekter av andligt ljus som ligger bakom
tjänandet i Triangelverksamheten. Den dagliga invokation i det globala nätverket av
Trianglar, kan hjälpa till att transformera det mänskliga medvetandet och göra så att
vi tillsammans alltmer kan leva upp till normen för de själsliga värdena.

Guds styrning
Vetenskapen har dragit slutsatsen att det bakom
till synes kaotiska system finns majestätiska,
bakomliggande exempel på ordning. Komplexa
system med oändligt många detaljer och geometrisk struktur benämns fraktaler, och verkar
finnas nästan överallt i naturen, såsom i kustlinjer, berg och till och med galaxhopar. Kaosteorin
vill förklara ordningen i oordningen och menar
att varje subtil förändring påverkar allting annat.
Vart detta vetenskapliga tänkande kommer
att leda är omöjligt att förutse, men icke desto
mindre börjar vetenskapen se sambandet mellan
till synes slumpmässiga företeelser. Hittills har
vetenskapen predikat ett relativt ordnat universum där exakta fysiska lagar opererar överallt.
Kaosteorin förändrade detta för alltid. Enkelt
uttryckt har modernt vetenskapligt tänkande
utvecklats från ett mekaniskt urverksuniversum
till ett som är oändligt komplext, och ändå högst
troligt sammanhängande.
Vetenskapens upptäckter har försett oss
med värdefull insikt om naturen hos vårt fysiska
universum. Det faktum att vetenskapen i någon
mån har uppenbarat ljusets natur, energi och
elektricitet, indikerar nog att ett viktigt steg in i
etervärldarna, de subatomära rikena, inte är långt
borta. Om detta stämmer, kommer det att förebåda ett nytt kapitel i den moderna vetenskapens
annaler, troligen lika banbrytande som tidigare
stora upptäckter. Den gör så att vetenskapen och
den esoteriska kunskapen kan engagera sig mer i
varandras områden.
Det var förmodligen Platon som slog
fast att ”Gud geometriserar”, att det finns ett
mönster och en ordning i universum, och att det
finns en design i naturen, även om komplexiteten hos dessa mönster verkar omöjliga att tolka.
Endast det tränade ögat hos den som ser, kan
uppfatta hur storslaget allt hänger ihop med allt
annat, och se universella lagar i de föränderliga
kalejdoskopen av galaxer, solsystem, strålar,
hierarkier, planeter, nivåer, mänskligt och undermänskligt liv.
Om vi då accepterar att det finns ett
mönster, en styrning, en ordning och en riktning i livet, då måste vi också acceptera, om än
hypotetiskt, att det finns ett centralt väsen som
besjälar de livets härskaror som omfattar vårt
manifesterade universum.
Sedan urminnes tider har den esote-

riska vetenskapen anspelat på ett framväxande,
universellt mönster av oändlig skönhet, styrt av
andlig lag i vilken gudomen generöst ger oss den
mäktiga Hierarkin. Den tidlösa visdomen talar
om den mäktiga Hierarkin som en levande värld
av enastående, intelligenta, andliga väsen, som
sammanlänkar galax med galax, stjärna med
stjärna, solsystem med solsystem och planet
med planet genom energins elektriska samspel.
Kristendom, judendom och kabbalistiska skrifter
talar om stora änglahierarkier som fullgör speciella funktioner i de himmelska sfärerna.
Genom en sådan universell koherens
administrerar Gud den stora helheten. Och
genom detta enorma och ofattbara system flödar
Guds levande andetag och drar med sig allt uppåt
till allt mer expanderat medvetande. För till sist
är universums lag i all evighet det som är gott för
alla.
Det är faktiskt väldigt lite som någon av
oss kan tala om, i ett så djupt, väldigt och ogenomträngligt ämne som Guds styrning. Mycket
måste förbli dolt. Faran med för mycket kunskap
överstiger vida faran med att veta för lite. Men
enligt analogilagen kan små glimtar av sanning
blixtra till, om Guds väsen och om livets universella samband.
Så efterhand som vårt medvetande
utvecklas bakom personlighetens begränsande
väggar, börjar vi begripa idén med grupprelationer. Och därifrån rör vi oss hela tiden mot en uppfattning om vår lilla del i helheten, planetens och
den ännu större, tills vi slutligen kommer undan
solsystemet och går mot universell medvetenhet.
Och, liksom filosofen och poeten Robert Browning i sin dikt Paracelsus, förstår vi att:
Sanningen finns inom oss. Den stiger inte fram
ur yttre ting, om du kanske trodde det.
Det finns ett inre centrum i oss alla,
där sanningen bidar i sin fullhet. Och runt
den,
mur på mur, stänger det grova köttet in den,
denna perfekta, klara tanke, som är sanningen.
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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.

na”. Projektet granskar Världsbanken och Internationella valutafonden för att belysa deras makt och
agerande, och för att främja alternativa initiativ.
Kontakt: Bretton Woods Project
33-39 Bowling Green Lane, London, EC1R
0BJ, UK

WorldPublicOpinion.org

E-post: info@brettonwoodsproject.org
Webb: www.brettonwoodsproject.org
Tel: +44 (=)20 3122 0610

World Public Opinion är ett internationellt initiativ som vill ”ge röst åt den allmänna opinionen i
hela världen i internationella frågor”. Detta initiativ
startades och drivs av the Program on International
Policy Attitudes (PIPA) vid University of Maryland,
USA. WorldPublicOpinion.org förklarar: ” När världen integreras mer och mer, har problemen blivit i
växande omfattning globala. Det medför att behovet
av förståelse mellan nationerna blir allt större, och
att vi behöver belysa de globala normerna. Med demokratins tillväxt i världen har den allmänna opinionen kommit att spela en större roll i internationella
policyprocesser.”

The Oxford Council on Good Governance
(Oxfords rådsförsamling för ett gott styrelseskick)
beskriver sin vision så här. Man vill skapa ”en bättre världsordning, med trygghet, rättvisa, välfärd
och framåtskridande för mänskligheten i ett globalt
system för en framtid på lång sikt”. Organisationen
ger råd baserade på spjutspetsforskning och analys
till policyutvecklare i FN liksom i EU, Ryssland,
Kina och USA, vilka verkar för en bättre världsordning och mänskliga framsteg på lång sikt. Man
gör det genom att stärka de styrande institutionerna och legitimiteten och effektiviteten i allmänna
handlingsprogram.

The WorldPublicOpinion.org network är en grupp
bestående av forskningsenheter som studerar den
allmänna opinionen i internationella frågor i sina
respektive länder. Det finns forskningsenheter i mer
än 25 länder.

Rådet ger också ut en tidskrift, Oxford Journal on
Good Governance, som vill presentera ”skarpa
argument från policyskapare och ge genomträngande analyser av framstående akademiker om
allmänna handlingsprogram och i internationella
affärer”. Tidigare nummer av tidskriften har innehållit rubriker som Bygga murar eller laga staket?
Mellanösterns fredsprocess bortom ett israeliskt
oengagemang och Strategisk kultur för Europa:
EU:s säkerhetspolitik efter Irak.

Kontakt: Program on International Policy Attitudes
1779 Massachusetts Ave. NW, Suite 510
Washington, DC 20036, USA
E-post: info@pipa.org
Webb: www.worldpublicopinion.org
Tel: (+1) 202 232-7500 Fax: (1) 202 232-1159

Kontakt: Webb: www.ocgg.org

Bretton Woods Project
Bretton Woods Project grundades 1995. Dess vision är ”ett globalt ekonomiskt system som arbetar
utifrån de grundläggande principerna om rättvisa,
jämlikhet, mänskliga rättigheter och miljömässig
hållbarhet, med internationella institutioner som är
demokratiska, transparenta, ansvariga mot och lyhörda för de fattigaste och mest sårbara medborgar-
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En essä om Ljus
Den gudomliga bestämmelsen för människan, den
som tänker, är att vara planetens ljusbärare. I varje
atom i en människas fysiska kropp finns en punkt
av ljus, och varje speciell människosjäl är en ljuskropp. Genom vår långa evolutionsresa, handlar
allt om ljuset: att förvärva ljus och väva samman
det individuella och kollektiva ljuset med planetens
eteriska struktur.

mänsklig varelse rör sig framåt och in i detta ljus
och denna kärlek via ljusets intelligens, kunskap,
förståelse, visdom och erfarenheter, och därigenom
sammansmälts personlighet och själ genom en bro
av ljus mellan de två. Så skapas en yttre ljuskropp.
För majoriteten idag är ljuskroppen dock
outvecklad och diffus, och svävar helt enkelt över
den fysiska kroppen i väntan på en möjlighet att
komma in i och upplysa medvetandet. Men när
människorna som grupp utvecklar förmågan att
skapa ljuskroppar, inneslutna i och fungerande
genom den fysiska kroppen – som ett resultat av
intelligent mentalt arbete – kommer detta att åstadkomma en integrering av ljus in i planetens egen
substans. Än så länge råder det brist på ljus i den.
Mänskligheten väver alltså in ljus i planetens eterstruktur.

Medan Hierarkin förkroppsligar kärlekens
centrum för vårt planetära Liv, och Shamballa förkroppsligar dess viljecentrum, är mänsklighetens
uppgift att bli den planetära ljusbäraren, centret av
ljus eller aktiv intelligens. Intellektet – som alltid
symboliseras i form av ljus – särskiljer människan
från de lägre naturrikena. Det ger också människan
förmåga att stå i förbindelse med de högre, renare
andliga naturrikena. Människan står mittemellan materia och gudom och därigenom är hon i en
Detta är skaparprocessen för den framtida
unik position för att sammansmälta ande och materia, eller själ och personlighet. Genom att skapa världen av ljus, och detta är uppgiften för mänskligen sådan sammansmältning av motsatser återlöser heten då den går in i den nya tidsåldern, nämligen
att skapa i ljuset, genom medveten aktivitet i ljusmänniskan materia mot ljus.
kroppen. Genom att använda kunskap, visdom och
Esoterikern vet att födelse in i fysisk inkar- förståelse, kan vi esoteriskt sett överföra ljus, och
nation är födelse in i mörker, men ändå leder erfa- överbrygga klyftan mellan ande och materia. När
renheterna av inkarnation så småningom till födelse världens eterstruktur genomströmmas av ljus och
in i ljuset – en andra födelse, eller invigning, in god vilja, främjar Triangelnätverket denna upplysta
i en värld av ljus, kärlek och ett rikare liv. Varje strävan.
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