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Tecken på en ny gudomlig ordning
Ett av de mest tydliga tecknen på en framväxande andlig ordning, är den drastiska
förändring som sker överallt i den mänskliga livsväven, beroende på en förändring i
det mänskliga medvetandet. Vad denna tidsålder kommer att uppdaga beror väldigt
mycket på de beslut som fattas nu utifrån hur vi svarar an på utmaningarna i början
av 2000-talet, och hur vi försöker manifestera mer medkännande samhällen.
En av de mer positiva signalerna är kanske att människans förmåga att planera ökar. Det pekar på att mänskligheten börjar kunna organisera syftet rytmiskt på
det fysiska planet. Att använda Den stora invokationen är ett sätt att göra den processen möjlig och att inspirera till mer inneslutande planering. På det sättet frigörs
viljan-till-det-goda genom det enkla ordet LÅT. Rätt använt är ordet LÅT otroligt
uppväckande, för det är både en begäran och en bön. Det görs bestämt, men med
vördnad och ödmjukhet:
LÅT ljus strömma in i människornas sinnen
LÅT ljus stråla ner över jorden
LÅT kärlek strömma in i människornas hjärtan

LÅT människornas små viljor ledas av ett högre syfte
LÅT Kärlekens och Ljusets Plan ta form
LÅT Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden

Dessa sex ”direktiv” är alla aktiva i världen. De är i stor skala synliga i den nya
världstjänargruppens arbete, och detta är ett djupt uppmuntrande tecken. Planen
finns, och vårt tjänande är, nu mer än någonsin, att bidra med allt vi kan i våra inre
och yttre liv. Mitt i en planetär kris av episka proportioner, behöver vi lära oss att
bära tyngden – pressen från vår tid – eftersom den gynnsamma möjligheten finns
här. Den nya världstjänargruppen vill beröra och väcka upp de energier som behövs
för att förbättra planetens tillstånd. Nya vibrationer, nya omflyttningar och experiment med upplyst substans kan vi därför räkna med.
Ur ett energiperspektiv formas det nya medvetandet runt triangelarketypen
– själens symbol. När vi nått en högre nivå av individualitet – ett gruppmedvetande
– ristas triangelmönstret in i planetens eterstruktur. Det gör att energin kan cirkulera
friare. Själva tillkomsten av Trianglars tjänande av planeten är ett säkert tecken på
att en ny andlighet är på väg. Den upprättar nya kommunikationsvägar mellan högre
och lägre, inre och yttre, tills mänskligheten en dag kommer att stå fri – fri att överbrygga det personliga, splittrande medvetandet och bli till ”ett enda medvetande”.
Vilken större tjänst skulle vi kunna utföra för att inleda en ny andlighet, än att helt
enkelt varje dag lysa upp och aktivera våra trianglar, för att återupprätta Planen på
jorden!

Om nätverket
”Bygg ut arbetet i Trianglar så att ljus
och god vilja, subjektivt och eteriskt, kan
innesluta jorden.” Alla som engagerar sig i
triangelnätverket kan inte annat än inspireras
av enkelheten, trots djupet i arbetet. Under
de få minuter vi varje dag ägnar åt att väva
in ljuset och frigöra andlig kraft i det mänskliga medvetandet, har vi bidragit till att lyfta
mänskligheten ut ur mörkret in i ett klarare
ljus.
Genom åren har arbetet växt så att
det numera i praktiskt taget vartenda land på
jorden finns människor av god vilja, som dagligen länkar samman sina trianglar. Arbetet
förmedlar sitt eget tydliga, tysta men kraftfulla budskap, som engagerar människor från
alla levnadsbanor, bakgrunder och religioner.
Från Bangladesh till Belize, från Lettland till
Lesotho och från Thailand till Togo, laddas
nätverket med energi, och frigör välgörande
vågor av levande andlighet i den mänskliga
familjens hjärtan och sinnen. Och, medan
arbetet tillväxer genom sin egen inneboende
kraft, har vi alla en roll att spela för att säkra
att ”ljus och god vilja kommer att innesluta
jorden”.

göra mer på den vägen.
Det är glädjande att kunna berätta att
antalet nybildade trianglar i år har ökat. Det
är alltid trevligt att få information om nya trianglar till huvudkontoret. Nya medarbetare
får lite introduktionsmaterial om Trianglar,
och sätts upp på vår adresslista för att få Triangelbulletinen fyra gånger om året.
Bulletinen ges nu ut på 15 språk
– tjeckiska, danska, holländska, engelska,
farsi, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska
och svenska. Vi är uppriktigt tacksamma för
de olika översättarnas osjälviska arbete. De
ger av sin tid för att Trianglars arbete ska
kunna spridas och uttryckas på så många
ställen på jorden.
Förra året släpptes en Triangelvideo på YouTube, www.youtube.com/trianglesnetwork. Videons syfte är att hjälpa till
att presentera arbetet för människor av god
vilja världen över, och att uppmuntra dem att
bilda trianglar av ljus och kärlek. Du kanske
vill skicka videon till vänner på Facebook
och andra, som ett sätt att skapa intresse för
Trianglar. Videon finns också som dvd, och
kan beställas från huvudkontoret.

Ett antal medarbetare har i år bett om
att få bilda trianglar med andra människor
av god vilja runtom i världen, via hemsidan.
Nu finns det nästan 500 personer listade på
länken Form a Triangle Online. För den som
vill bilda en triangel, och som har tillgång till
internet och en e-postadress, har det aldrig
varit lättare än nu att bilda en triangel med
andra likasinnade. Så ta vara på möjligheten
att bilda ännu en triangel. Mer information
finns på www.triangles.org/questionnaire.

I år har vi fått ett antal funderingar
över Trianglar från medarbetare från jordens
alla hörn. Därför ägnar vi den här gången
två sidor i den här Bulletinen åt att förmedla
gruppens tankar. Vi vill tacka alla som har
hjälpt till med bidrag.
Mänskligheten balanserar mellan ljus
och mörker. Vidsträckta, solbelysta höjder
av utvidgad medvetenhet vinkar oss till sig.
Genom att sammanlänka våra trianglar ger vi
kraft åt nätverket, så att planeten innesluts av
en evig slöja av ljus och god vilja som förkunnar en ny period av upplyst tänkande och
syfte.

Under året publicerades artiklar om Trianglar i två engelska tidskrifter i år –
Sundial House Newsletter och The Seeker
magazine. Dessutom har vi satt in en annons
om triangelarbetet i Pathways to Healing, en
tidskrift om healing som kommer ut en gång
om året i Sydafrika. Nästa år hoppas vi kunna
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Delade grupptankar
Vårt arbete är i sanning en global prestation.
Ert fortsatta stöd hjälper till så att de framväxande, förestående andliga verkligheterna
når sin fulländning i mänsklighetens liv.

och renaste användningarna av språket och ’rätt
tal’ – tre personer, tre heliga förhållningssätt, tre
OM. Ett Arbete. ”
UK
”Mänsklighetens verkliga uppgift är att sprida
sin andes energi till omgivningen. Att arbeta i
grupp mot detta syfte kommer att öka effekten
av energispridningen som en geometrisk talföljd. En grupp av tre personer fungerar som en
lins med förstorande effekt, i mycket högre grad
än den enskilde som agerar för sig själv.”
Anonym

Varje år har vi glädjen att i Bulletinen presentera
ett urval av tankar om Trianglar, som vi får från
medarbetare runt världen. Vi hoppas att du också
ska bli uppmuntrad att dela dina insikter med den
världsvida gruppen. Sänd dina tankar till huvudkontoret via post eller e-post, eller på webben till
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/sharing_group_thought/share.

”Vi skapar en internationell triangel och förser
världen med mera ljus. Från USA, Nya Zeeland,
Colombia, sprider vi ljuset runt världen med
tacksamhet. Kärlek och ljus till alla levande varelser på Jorden.”
USA

”Arbetet med Trianglar har blivit det viktigaste
andliga tjänande jag utför. Det är så jag börjar och
avslutar min dag.”
USA

”Det är en stor glädje för mig att få koppla ihop
mig med denna ädla grupp för att tjäna mänskligheten. Ingenting kan hindra mig från att delta
i Trianglars dagliga arbete.”
Nigeria

”Ja, sökandet efter Gud har bara precis börjat. Vi
i triangelgrupperna bör vara motiverade att fortsätta med det arbete som har anförtrotts oss. Vi
behöver inte alls vila. De förändringar som äger
rum överallt i världen är tydliga tecken på att De
stora är på vår sida. Vi får inte låta oss störas av
avledande faktorer. Den ”Förtärande elden” är
verksam. Vi får inte alls låta denna eld släckas ut
av missmod och bakslag. Ja, sökandet efter Gud
har bara börjat. Vi måste fortsätta det genom vårt
ädla arbete.”
Nigeria

”Livet är en gåva som hjälper dig att lära, växa
och Vara, att leva är magiskt, att möta dig själv
igen, och få förmånen av den inre tystnad som
låter din själ, från dess centrum, från din gudomlighet, visa vägen mot att fullfölja din plan i livet, och återvända hem.”
Spanien

”Trianglars arbete är en övning och träning i
’självförglömmelse, harmlöshet och rätt tal’ – de
tre förhållningssätt som lärjungen strävar efter att
bibehålla dygnet runt.

”Trianglar är nyckeln och hörnstenen till allt
arbete, byggstenen från vilken allt annat arbete
kan gå vidare, och vi har fått veta att detta är
nära Hierarkins hjärta. Det är den öppna dörren till det världsomspännande arbetet och det
levande nätverket av ljus på jorden, som gör att
ljuset kan sänka sig ner över jorden.
Triangelverksamheten är ett grupparbete.
Det är ett tjänande som når det gudomligas inre
essens och hjärta i triangeln, och därifrån bygger
den goda relationer och når ut i det världsvida

Genom att fokusera på Trianglar som en
skapande enhet, glöms det individuella självet
till förmån för den enda själens syfte. Tillämpningen av intentionen genom att tjäna ljuset, ger
som svar en harmlös kanal som ljus, kärlek och
kraft obehindrat strömmar till. Att uttala Den
stora invokationen och ljuda ’OM’ är de högsta
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nätverket. Den goda viljan kan då än mer levande
strömma in i människors hjärtan.
Trianglar använder viljans energi för att stärka
den inre elden i triangeln, vilket i sin tur tillför
kraft och styrka till nätverket, som tillsammans
med ljusets och kärlekens energier skapar en levande syntes av ljus över hela världen.”
UK

såväl som sin mentala, horisontella, komponent,
har den också en vertikal dito som använder sig
av den emotionella komponenten för att känna
igen och sprida attraktion, men även för praktisk
tillämpning.

I en artikel i Scientific American juli
2008, med rubriken Ett självorganiserande kvantuniversum, presenterar författarna teorin om
”Varje triangel av ljus och god vilja är en ska- ’kausala dynamiska trianguleringar’:
pelse som förblir rotad i den inre och eteriska
sidan av livet. Den finns kvar för att utföra sitt Detta synsätt /.../ är en modern version av det
arbete även när vi inte koncentrerar oss eller tän- euklidiska synsättet. Det approximerar rumtiden
ker på vad som byggts, inte minst därför att den som en mosaik av trianglar, med en inbyggd discirkulerande och rytmiska effekten äger rum på tinktion mellan rum och tid. I liten skala antar
såväl de inre som de yttre planen. På grund av att rumtiden fraktal form.
arbetet utförs anonymt, och det ska det också, är
det lätt att missa det praktiska värdet i och visio- Artikeln fortsätter med att antyda att ’orsaker’
nen om varför vi engagerar oss i arbetet. Följande tillförs, matematiskt, till några kvantformler som
ord tjänar som en påminnelse: ’Trianglars funk- hittills inte lyckats resultera i ett fysiskt univertion är i själva verket att underlätta spridningen sum som vi faktiskt lever i.”
USA
av den rena inflödande kärleksenergin (som uttrycker sig som ljus och god vilja) till Hierarkin
och mänskligheten’. ”
UK ”Trianglars arbete är viktigare än någonsin tidigare i denna tid av snabba förändringar som ger
”Trianglar är en kunskap, som hänger ihop med upphov till så många negativa förhållanden.”
Australien
läran om intryck. Fastän den har sin emotionella
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