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Ta vara på detta år av framträdanden
Den nya gruppen världstjänares högtidsvecka inföll den 21-28 december 2012. Det
är ingen överdrift att påstå att flera miljoner människor över hela jorden tog en paus
då för att reflektera, meditera och be. Det mest anmärkningsvärda med denna vecka
var att så många människor av olika trosuppfattning och filosofisk inriktning deltog.
Till största delen berodde det på mayaindianernas populära profetia att en ny tidsålder skulle ta sin början just den 21 december.
Från ett ”triangelperspektiv” hade vi en känsla av att detta massiva engagemang i aspiration och invokation från människor drog fram en lika signifikant
respons från Själen, Kristus i människohjärtat, och från den stora ashramen på den
inre sidan, gemenskapen av helgon, rishier, mästare och medkänslans herrar. Ljus
och god vilja släpptes fria, flödade in i mänsklighetens kollektiva sinne och hjärta.
Alice Bailey skriver att de kreativa processerna i den nya gruppen världstjänare utvecklas i en cyklisk rytm, i en treårscykel. Det första året är ett år av kris, följt
av ett år av spänning och därefter kommer ett år av framträdande i eller påverkan på
människans tänkande. Samma cykel fungerar i en större skala i en nioårsperiod (tre
år av kris o.s.v.) och sedan i en ännu större skala i en tjugosjuårscykel (nio år av kris
o.s.v.).
I år, 2013, är därför högtidsveckan speciell, eftersom den följer på
utströmmandet av upplyst energi under högtidsveckan 2012, och att alla tre högtiderna från wesak den 25 april kommer att vara i samma fas (3, 9 och 27) – framträdande och påverkan på allmänhetens medvetande. Senast det skedde var år 2000, när
alla tre cyklerna befann sig i spänningsfasen samtidigt.
Tillsammans kan vi, gruppsinnet och nätet av triangelpulser av invokation
till ljusets och den goda viljans krafter, spela en stor och viktig roll detta år av framträdande. Det kan vi göra genom att använda fantasin. Vad innebär det att ljus och
god vilja har en kraftig påverkan på folks tänkande? Vi har chansen att bygga en
förväntansfull stämning: att vänta oss att den allmänna opinionen ska bli mer inneslutande och mer laddad med en vilja att dela och en vilja att samarbeta. Låt oss ta
vara på det tillfället!
Varje gång vi länkar oss med våra triangelmedarbetare, innan vi läser Den
stora invokationen kan vi föreställa oss alla de upplysta gudomliga energier som
strömmade in under högtidsveckan och som trängde rakt in i miljarder medmänniskors hjärtan och sinnen. Ni kan vänta er att denna påverkan på medvetandet kommer
att visa sig i olika opinionsundersökningar framöver. De kommer att visa på en markant ökning i en vettig och medkännande attityd i aktuella ämnen såsom klimatfrågan, hållbar utveckling och en solidarisk ekonomi.

Reflektioner om rytmisk aktivitet
serad och effektiv handling. Det har sagts
att den nya gruppen världstjänare i vår tid
”slår ett speciellt slag mot mänsklighetens
medvetande”. Det yttre handlandet måste
bära med sig de nyss kontaktade krafterna in
i det mänskliga medvetandet och att tillfällena därigenom sträcks ut till mänskligheten.
Reaktionen på mänsklighetens åkallande
vädjan måste strömma in och det blir världslärjungarnas sak att använda alla de skapade
kanalerna eller ingångarna in i det mänskliga
medvetandet.

Texter av Alice och Foster Bailey
Jag vill påminna er om att cyklernas lag
styr framträdande och försvinnande av stora
och aktiva energier som kommer in i och ut
ur manifestation. De fullföljer gudomens
syften men de är ändå handikappade och
begränsade av kvaliteten hos formerna som
de utövar sin påverkan på.
Vi lever i en tid då vetenskapen
tycks ha en glamorös dragningskraft. Cykler
av mysticism, cykler av filosofi, cykler av
vetenskap och cykler av grov materialism
– sådan är den cykliska väg vi vandrar, och
sådan är vår historia. Men genom alla dessa
cykler löper Guds plan som en röd tråd.
Genom dem alla vandrar människans själ
orubbligt från ett utvecklingsskede i medvetandet till nästa och vårt gudsbegrepp berikas hela tiden och blir mer verkligt. Det är
detta faktum som mänskligheten kan stödja
sig på, den gudomliga själen i människan.

Det finns många andra tidscykler
som uttrycker sig i vår planetlogos liv när
det fungerar genom människosläktet, men
detta grundmönster av treor återfinner vi
överallt. Tidsfaktorerna, som de manifesterar sig i vårt medvetande, är inte exakta och
kan överlappa varandra. Man måste komma
ihåg att vår kalender inte är ett fullkomligt
tillförlitligt mått på sekvensen av händelser i
relation till planetens och solens cykler.
Vi vet också att det går att åstadkomma mer både i tillväxt och i tjänande i en
cykel än det normala mönstret skulle kräva.
Precis som en individuell aspirant kan forcera sina framsteg på vägen och åstadkomma
mycket mer i en given inkarnation än till och
med hans egen själ väntade sig, så också kan
gruppen fördjupa sitt andliga medvetande
och rena dess uttryck och bli mer sakkunnig och praktiskt användbar än som verkade
troligt vid början av en given period. Detta
gäller den nya gruppen världstjänare och det
gäller också mänskligheten i stort. Hur som
helst kvarstår de grundläggande rytmerna
och man gör klokt i att dra fördel av dem.

Verksamheten i den nya gruppen
världstjänare följer ett rytmiskt mönster som
grundar sig på successiva treårsperioder, var
och en bygger på den föregående och behåller allt som uppnåtts.
Kris: Första året i varje treårscykel
omfattar en process av inre reintegrering och
subjektiv prägling och uppladdning. Detta
är en tid av andlig mognad och av viktiga
beslut.
Spänning: Det andra året i varje treårscykel ser resultaten av den inre visionen
och det inre valet utvecklas. Man handlar för
att fullkomna och anpassa de organiserade
projekt som är på gång och för att initiera
den expansion som behövs för att det inkommande livet ska finna sitt uttryck.
Framträdande: Det tredje året måste
sedan allt detta bära frukt i stark, välbalan-
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Planetens nätverk
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.

ONENESS:
En grupp för målmedvetet liv och ledarskap.
Gruppen bildades i november 1990 av Catherine K. Clarke, präst, lärare och musiker. Gruppens mission är helt enkelt ”att främja bra relationer för att skapa ett fredligt medvetande”.

Vital Voices Global Partnership

Gruppens nuvarande och tidigare verksamhet omfattar bland annat detta:
Ge stöd åt GEMUN (Global Elementary Model United Nations). Grundskoleelever får här
en möjlighet att skapa ett eget FN, för att göra
dem medvetna om folk i andra länder än deras
eget. För dagen håller man på att planera ytterligare en GEMUN den 17 -18 maj 2013 i Dallas, USA. Är du intresserad finns information
på www.unol.org/gemun/

Vital Voices Global Partnership är en organisation som bildades i juni 2000. Den växte fram ur
projektet Vital Voices Democracy Initiative. Det
är ett amerikanskt regeringsprojekt som Hilary
Clinton startade.
Missionen är att ”identifiera, investera
och synliggöra speciella och exceptionella kvinnor över hela jorden genom att frigöra deras
ledarskapspotential för att transformera liv och
påskynda fred och välstånd i de egna samhällena.”

Träna unga ledare (TYL) är ett program
som avser att hjälpa ungdomar utveckla bra ledarskapskvaliteter för personlig utveckling och
bra relationer i deras nuvarande och framtida
liv och erfarenheter.

Genom åren har det internationella teamet Vital Voices Global Partnership tränat och
handlett mer än 12 000 blivande kvinnliga ledare i mer än 144 länder från i stort sett hela
världen. Dessa kvinnor har i sin tur åkt hem igen
och handlett ytterligare över 500 000 kvinnor
och flickor i sina egna samhällen.

Gruppen har sponsrat kända författare
som kommit till deras olika seminarier. Man
har också ordnat seminarier som fokuserat på
att skapa och bibehålla en god hälsa med hjälp
av ett antal holistiska tekniker.

Partnership beskriver sig som den oöverträffade frivilligorganisationen som identifierar,
tränar och stärker blivande kvinnliga ledare och
sociala entreprenörer över hela jorden, och gör
så att de kan skapa en bättre värld för oss alla.

P.O. Box 3019
Chesapeake, VA 23327, USA
www.onenessva.org
info@onenessva.org

1625 Massachusetts Ave, NW, Suite 300 Washington DC 20036, USA
www.vitalvoices.org
info@vitalvoices.org
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Gudfruktighetens mysterium är stort
Att prata om Gud – ”den om vilken intet kan
sägas” är att använda ord för att uttrycka det
översinnliga, det obeskrivbara, men ändå är det
tänkaren som använder sinnet som ett fininställt
instrument, tar in naturens skönhet och vidunderlighet och de andliga kvaliteterna i den uppväckta
människan, som intuitivt fångar en glimt av Guds
egenskaper här på jorden.
Gudfruktighet har definierats som att
”anpassa sitt liv till Guds uppenbarade karaktär
och syfte” vilket väl anknyter till tanken som
uttrycks i den tidlösa visdomen att ett av syftena
med planen är att mänskligheten ska bli en ”förpost
av Guds medvetande i solsystemet”. Gudfruktighet kan beskrivas som det intelligenta sinnets och
det kärleksfulla hjärtats kreativa tjänande tillämpade i det dagliga livet. Men i en värld där det
finns så många olika mänskliga uppfattningar om
Gud hur kan vi då vara säkra på att Guds kännetecken uttrycks? När man tittar på den frågan
får vi hjälp i den tidlösa visdomstraditionen för
termen gudfruktighet beskriver uttrycket för andliga eller själskvaliteter såsom kärlek, medkänsla,
förståelse, tolerans och hänsyn till andra synpunkter än de egna. Kvaliteter som dessa leder till
goda relationer och främjande av den goda viljan
– dessa är de primära rekvisiten för fred. I triangelarbetet bidrar kraften i det upplysta tänkandet
till bra relationer eftersom medvetandet lyfts upp
mot själen.

Läran om Trianglar baseras på erkännandet av att
allt är energi med den fysiska formen som den
yttre manifestationen av energikroppen – eterkroppen som är en integrerad del av planetens
och det enda livets eterkropp – Gud. Eterkroppens kvalitet beror på individens, gruppens eller
nationens medvetandetillstånd och genom att allt
hänger ihop på subtila nivåer kan en enda individs
tänkande göra en enorm skillnad. Härav följer den
vitala vikten av kreativt och storsint tänkande som
till exempel har skapat mäktiga kulturella skapelser och konstverk, magnifika katedraler, majestätiska broar, viktiga vetenskapliga upptäckter och
den kärlek och goda vilja som uttrycks genom
Förenta nationerna, samaritverksamhet, Oxfam,
Avaaz, ActionAid och många, många fler.
Alla triangelarbetare deltar i den kreativa
processen eftersom energierna av ljus och god
vilja cirkulerar genom tre fokuspunkter i varje triangel och hela det planetariska nätverket. Som ett
resultat genljuder den subtila energin i en högre
frekvens och energistruktur hos planeten – mönstret som formar den yttre formen – är över tiden
transformerad. Om vi ser på hypotesen att mänskligheten är planetens ljusbärare och att planetens
öde beror av utvecklingen av människans medvetande kan vi se just hur viktigt det är för planeten att tänka kreativt med kärlek och intelligens.
Detta kreativa tänkande hjälper till att implementera Guds vilja på jorden och att uppenbara gudfruktighetens mysterium.
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