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Den nya gruppen världstjänares högtidsvecka
Den nya gruppen världstjänare uppmärksammas alldeles särskilt under en vecka vart
sjunde år. Denna vecka, högtidsveckan, infaller i år som vanligt den 21 till 28 december.
Den 21 december då veckan inleds är också vintersolståndet. Det är då solen
börjar sin vandring mot norr. Detta markerar en speciell punkt i årets solcykel, något
man kan se i olika religiösa traditioner. Man firar den med olika högtider som på en
och samma gång är glada, ljusa och sakrala.
Det gäller också för den nya gruppen världstjänare som högtidlighåller denna vecka. Man tar tillfället i akt att fira det världsomspännande nätverket av personer
som vill arbeta för att lyfta mänskligheten och, eftersom mänskligheten spelar en
roll som mellanhand på vår jord mellan den mäktiga kedjan av högre väsen och alla
lägre naturriken som är föremål för mänsklighetens omsorg, djurriket, växtriket och
mineralriket. Sålunda befinner sig planeten själv inom strålglansen av energispridning som markerar högtidsveckan vart sjunde år.
Förutom att tjäna de lägre naturrikena ligger ett annat betydelsefullt mål
framför mänskligheten just nu: manifestationen av ett ännu högre naturrike, själsriket. Detta naturrike är redan nu i full färd att visa sig på jorden. Man kan se det i
det intelligenta, osjälviska, modiga engagemanget från oräkneliga människor på alla
livets områden, från politik och regeringar till religion, utbildning, kultur och konst,
vetenskap, psykologi och ekonomi och finansväsen.
Inom denna enorma spännvidd kan man urskilja den nya gruppen världstjänare genom kvaliteten i deras liv, för de representerar i allt väsentligt ett sinnestillstånd. De är mottagliga för den viktiga andliga lag som vi benämner syntes, som
manifesterar sig i goda relationer och som ägnas åt världens enighet. Eftersom de är
mottagliga för syntes kan gruppen fungera som en mellanhand, en bro, mellan den
inre andliga hierarkin och intelligenta människor av god vilja.
Triangelnätverket är ett exempel på denna medlarroll i dess subtila, tålmodiga utstrålning av andliga energier till det mänskliga medvetandet. Genom varaktig
och oavbruten utstrålning av ljus och god vilja omvandlas människors sinnen och
hjärtan. De blir befriade från tidsåldrars tankeformer av splittring, hat, fruktan och
själviskhet. Den nya tidsåldern kräver en sådan transformation i människans medvetande, för den kommer att bli en tidsålder som bygger på goda relationer, en god vilja
och att vi delar med oss. Det vi ser i världen idag, en övergång mellan två tidsåldrar,
är en utrensning av skräpet från den gamla eran: hat, splittring, våld och materialism.
Eftersom vi närmar oss Högtidsveckan är det viktigt att alla triangelarbetare strävar
efter att göra klart för sig hur de själva förstår vilken genomslagskraft planetens nätverk har som binder samman alla själar till en enhet.

Anteckningar om nätverket
Ännu ett år har kommit och gått. Tiden rusar
verkligen fram och det känns som igår då vi
gjorde klar förra omgången av ”Anteckningar om
nätverket”. För många av oss, speciellt om vi bor
i och/eller arbetar i städer, verkar livet bara rusa
fram allt snabbare från år till år. Det är inte alltid
så lätt att bevara ett balanserat sinnestillstånd i
vardagens jäkt . Men, det är det vi strävar efter
som andliga tjänare, om vi ska kunna bibehålla ett
balanserat perspektiv inställt på tonen av själens
röst, triangelarbetet och Hierarkin.
I år har vi registrerat trianglar i mer än 30
länder. Det är flera än tidigare år. Vi hade glädjen
att konstatera att ett antal nya trianglar bildades
under Arcane Schools konferens tidigare i år. Varje
triangel fungerar som ett relä som sprider den
energi, som frigör ljus och kärlek i hela nätverket
och in i människans medvetande. Ljusets energi
väcker våra tankar för den universella principen
som ligger bakom den mänskliga utvecklingen.
Mänskligheten, världslärjungen, har vänt sitt
ansikte mot ljuset och arbetar som en följd därav
kreativt med den goda viljans energi för att integrera det dagliga livets yttervärld med den andliga verklighetens inre riken. Från dessa upphöjda
nivåer utgår de progressiva tankar som hjälper
mänskligheten att bereda en värld som är mera
väl till mods, mer inneslutande i sitt tänkande och
mer i fas med de ädla sanningar som närmar sig
det mänskliga medvetandets ytterkanter. Ljus och
kärlek är en oumbärlig del av vårt arbete, och vi
använder dem dagligen för att andas in andligt liv
i varenda liten form av mänskligt liv.
Vi tycker alltid att det är trevligt att
kunna komma med nyheter om de olika initiativ som tagits på olika ställen på jorden. Detta år
utgör inget undantag. Tidigare under 2012 berättade en medarbetare från Australien att hon hade
berättat om Trianglar för en mindre grupp. Mötets
s.k. fokalisator förklarade att ”syftet inte var att
värva medlemmar utan att höja medvetenheten
och sprida litteratur om Trianglar”. Läs gärna
mer på vår hemsida (www.lucistrust.org) under
Service Activities/Worldwide Network. Dessutom
hade vi turen att tre andliga tidskrifter erbjöd sig
att publicera artiklar ur senare nummer av Triangelbulletinen. En hinduisk tidskrift i Sydafrika,
Transcendence Magazine ville ha tolv artiklar
av oss om olika andliga ämnen. Två engelska
tidskrifter, In-Communique Newsletter, Sundial
House-gruppen, och Radionic Journal, Radio-

nic Associations officiella språkrör, publicerade
också artiklar. Hittills har vi annonserat om Trianglar i tre andliga tidskrifter. Vi hoppas att dessa
artiklar och annonser på sitt oansenliga vis hjälper till att låta Trianglars ton ljuda i världen.
Vi har ytterligare vidgat kretsen som kan
få ta del av Triangellitteraturen på sitt eget språk.
Så t.ex. finns numera tjeckiska och polska med på
hemsidan http://www.lucistrust.org/en/service_
activities/triangles Tryck på länken ‘Promoting
Triangles in Other Languages’.
Många av er vet nog redan att Bulletinen ges ut
på 15 språk. Vi är uppriktigt tacksamma för allt
det osjälviska arbete som våra översättare i olika
länder utför.
I ”Anteckningar om nätverket” kan vi ju
inte missa att nämna nämna hemsidan ”Form a
Triangle Online” där man direkt på hemsidan kan
anmäla sig till en triangel och få den registrerad.
Adressen är www.triangles.org/questionnaire. I
år har rekordmånga personer utnyttjat den möjligheten. Om man inte kan engelska finns på den
svenska hemsidan en broschyr att ladda hem.
Man kan annars beställa den (adress nedan). Den
heter ”Hur man bildar en Triangel”.
De flesta av er kommer att få Triangelbulletinens decembernummer i lagom tid till Den
nya gruppen världstjänares högtidsvecka. Den
firas vart sjunde år mellan den 21 – 28 december, och i år är det dags igen. Denna högtidvecka
blir speciell genom att Stenbockens fullmåne
infaller den 28 december (sista dagen under högtidsveckan). Det har sagts att i den nya gruppen
världstjänares arbete ligger ’hoppet för världen’.
Lucis Trust och andra grupper planerar att fira
högtidsveckan på olika sätt. Gå gärna in på hemsidan www.festivalweek.org och ta del av det
som planeras.
Vi är djupt tacksamma för ert hängivna
arbete under året. Trianglar transformerar, enkelt
uttryckt, oceanen av energier som konstituerar
utsikten från eterplanet. Ljus och god vilja, eller
en upplyst god vilja, är de primära energier,
som avser att färga dessa nivåer och skapa ”en
ny himmel och en ny jord” som heliga skrifter
bär vältaliga vittnesbörd om. Vi ser fram mot att
arbeta tillsammans nästa år i att tjäna mänskligheten.
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Delade grupptankar
Planetens nätverk av ljus, kärlek och tjänande
förvandlar det mentala klimatet på vår jord.
Det omorienterar mänskligheten mot andliga
attityder och värderingar. De grupper och aktiviteter som vi rapporterar om i Bulletinen
återspeglar olika aspekter av nätverket.

dessutom i England, Nederländerna, Italien, Kanada och Mexiko. Ett resultat av dessa olika globala möten blev boken ”The Wheels of Soul in
Education”. En bok skriven av många människor över hela jorden som ordnat konferenser och
symposier med syfte att diskutera själens plats i
undervisningen. Några av ämnena, som tas upp
i boken, är Tidlöst lärande; Den nya gruppen
världstjänares arbete; Etik som själens språk;
Kreativitet som ett själens verk och Kommunikation själ till själ.

Trianglar i undervisningen
Nätverket Trianglar i undervisningen startade redan 1994 efter flera års experimenterande i olika
länder. Nätverket är ett pedagogiskt projekt som
växt fram ur triangelarbetet. Man har beskrivit
det som ett ”nätverk av personer, länkade i grupper om tre, som utvecklas organiskt. Det arbetar
genom invokativ tanke och handling – att föra
själens energier in i undervisning och fostran.”
Ett av de primära målen är att ”fungera
som ett medvetet instrument som fokuserar själens upplysta energier, och transmitterar dem in i
området för utbildningsaktivieteter... och underlättar framträdandet av en mer upplyst civilisation och kultur”.

Isabella Colalillo Kates skriver i sitt
förord ”själens hjul roterar, det går i spiral med
varje lärare, som från självets inre dimension bidrar med nya insikter och praktik till området.
I vår turbulenta men också enormt utmanande
tid är behovet stort att livnära själen jämsides
med intellektet hos ungdomen. Själen är ett källsprång för välbefinnande, helhet och den kvalitet
av medkänsla som behövs i denna tidsålder av
återknytande och möjligheter.”
Den som höll i detta projekt, Clarence
Harvey, arbetar nu som tjänstgörande föreståndare vid Steinerakademin i Hereford, England.
Det är den allra första skolan med offentliga bidrag som ger Steinerundervisning. I ett färskt
meddelande skriver Harvey: ”Det mesta arbetet
är subjektivt och inte avsett för allmänhetens
ögon. – men det är inte desto mindre effektivt
som ett medel att bygga en bro mellan själsrikets
liv och vardagslivets område av mänsklig undervisningspraktik. Jag hoppas att åren 2012 -2013
får uppleva en intensifiering av medvetet arbete
på subjektiva nivåer för att bygga broar mellan
dess områden...”

Sedan Wesak år 2000 har nätverket Trianglar i undervisningen gått från att vara ett system med basen i länkar mellan individer till ett
system i vilket de länkade personerna representerar arbetet i deras respektive organisationer eller
grupper. På det sättet är därför varje grupp ”ett
oberoende, dynamiskt center av pedagogiskt ljus
som kraftfullt bidrar till kvaliteten hos tjänandets
energiuttryck fokuserat genom Trianglar i undervisningen. Dessutom har nätverket sedan år
2000 implementerat ett 25-årsprojekt som omfattar gruppforskning i att använda Själens energi
för att stärka och underlätta framträdandet av en
andligt upplyst mänsklighet.

Triangles in Education, 98 Queensway,
Hereford, HR1 1HG UK
trianglesineducation@virginmedia.com

Mellan 2000 och 2005 ordnade Trianglar
i undervisningen många internationella konferenser och symposier om själens fostran på Findhorn
(Skottland), i Ungern, Sydafrika, på Hawaii
(USA), i Colorado (USA) och i Australien. Konferenser och symposier med likartat syfte hölls
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Att dela grupptankar
En gång om året brukar vi här i Bulletinen förmedla ett urval tankar om Trianglar som skickats
in av medarbetare från hela världen. Vi hoppas
också att ni blir stimulerade till att dela med er
av era insikter till den globala gruppen. Det går
bra att skriva vanliga brev och skicka med posten
eller e-posta eller gå in på hemsidan www.triangles.org

Jag har upptäckt att istället för att försöka kontakta
mina tre trianglar vid speciella tidpunkter på dagen
bär jag helt enkelt med mig bilden av de tre trianglarna vart jag än går. På det sättet kan jag genom
att vara medveten dygnet runt checka in och kolla
att ingen av trianglarna försummas. Jag har märkt
att detta ger mig en vida större medvetenhet om
det ljus som skapas av trianglarna och en känsla av
livet inte bara i min, utan också i alla andra trianglar
Vårt triangelarbete håller igång och lever som pågår.
vidare. Trots utmaningar både ekonomiskt och
USA
hälsomässigt som jag och min partner råkat ut för,
låter vi inte detta störa den dagliga meditationen. Min känsla är att de många trianglar som skapas
Vi tycker om arbetet. Den enda bön vi har är att alla av folk som deltar här skapar en helig sjal som
ljusa krafter ska stärka oss så att vi kan fortsätta vårt kastas upp och täcker himlen för att skydda vår
arbete.
jords själ och alla dess invånare. Detta magiska
Nigeria. tygstycke, mycket tunt, nästan genomskinligt som
den finaste väv, och så kristallklart som själva ljuset,
Bara ett extra ljus behövs för att bilda en ny triangel, svävar omkring oss och vår värld som en behaglig
en ny länk i nätverket, en ny kanal för den gudom- slöja, förankrad av dess många små ledfyrar såsom
liga energin. Jag har tänkt en del på det.
stjärnor, som representerar varje deltagare här. Jag
Kanada är så tacksam för att få möjlighet att delta i detta fina
arbete.
USA
Hur kommer vetenskapen in i allt detta? När den
nya tidsålderns grupper dök upp i Kalifornien Vi behöver fler som jobbar för ljuset.
på 1970- och 1980-talen fanns så mycket idealEngland
ism och mystiska visioner som aldrig verkligen till
fullo materialiserades. Det finns forskare överallt Genom alla år som jag varit med i detta tjänande
som försöker att med vetenskapliga metoder åter- har jag förstått vilken fin möjlighet det är att arbeta
upptäcka de inre världarna.Hur ser vi som tjänare på för jordens bästa. Trots att min förståelse nu inte
en sådan forskning kontra den mystiska idealistiska når helt och fullt denna samtidiga handling, så vet
visionen? Låt oss se det som det är, vetenskapen är jag att vi alla är förenade i hjärtat, mot syftet Kristi
den nuvarande härskaren i vår manifesterade värld. återkomst.
USA
Mexiko

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
Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
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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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