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Läran om kommunikation
Vår nuvarande tidsålder är framför allt en kommunikationernas tidsålder och en
insikt om att allt liv är ett. Det kan vara sant att känslan av tidigare splittring, ibland
faktiskt av isolering – har styrt vakenmedvetandet hos en stor del av mänskligheten.
Det är klart att de stora lärarna, som framträtt för att låta sitt ljus lysa över mörkret i
människans görande och låtande, har försökt uppväga det tillståndet. De har betonat
att vår granne är vi själva på den djupaste nivån, och har uppmuntrat oss till att leva
liv som är till välsignelse för alla levande varelser omkring oss.
Underbart nog så ser vi många exempel i mänsklighetens avantgarde, att det
i tankar och handlingar lever ut dessa sanningar till inspiration för oss alla. De erkänner allt livs enhet, och uppammar i oss en växande andlig insikt och ett praktiskt
ansvar. De snickrar ihop nya och medkännande levande mönster som mänskligheten
lättare kan utvecklas i och växa in i sin sanna roll som en kreativ tjänare av planeten.
Helt avgörande för att utveckla denna nya modell är att man medvetet använder kunskapen om kommunikation. Kanske borde våra första tankar fokusera på
de inre rikena. Genom dagligt arbete med Trianglar blir vi medvetna om hur detta
tjänande bygger på alla själars enhet. Det skapar också ett nätverk för kommunikation som länkar själ, sinne och hjärna. De blir en levande symbol för anden så att
den yttre triangeln av människor manifesterar den inre verkligheten hos den andliga
Triaden – ren kärleksfull vilja, i förbindelse med Planen och engagerad i tjänande
som ett sätt att leva.
Vår Triangelsatsning ger förstås många insikter. Den kanske viktigaste är en
spektakulär tillväxt av den moderna digitala teknologin. De ljusbärande ﬁberoptikkablarna länkar redan nu samman de ﬂesta människor på jorden. Vilken vacker symbol detta är för mänsklighetens inre koppling som börjar manifestera sig på det yttre
planet. Och vilken underbar möjlighet till tjänande för andligt inriktade personer att
använda denna nya kommunikationsteknik med kompetens, intelligens och uthållighet för att stärka den växande känslan av enhet och ansvar i mänskligheten.
Sålunda hjälper ofrånkomligen denna vår medvetet applicerade användning
av den heliga geometrin till att transformera de gamla konﬂiktbaserade energistrukturerna. Och så har vi nu privilegiet att attrahera de inre och yttre kommunikationskunskaperna och se hur det hjälper till att sammanföra oss i en upplevelse inte bara
av mänsklig enhet utan av allt levandes enhet. Vår kommunikationstidsålder transformerar mänskligheten genom att göra den andliga teorin till en förverkligad sanning.

Tankar om kommunikation
Tala tydligt, om du alls talar; mejsla ut varje
ord innan du fäller det.
Oliver Wendell Holmes, Sr

ljus och så skapas ett nätverk av ljus, som
blir fokus för energin i mänsklighetens eterkropp och till slut även i planetens eterkropp.
Alice Bailey

Det är min avsikt att ytterligare belysa denna
vetenskap om kommunikation som startade genom känselsinnet och utvecklades
genom ljud, symboler, ord och meningar,
språk, skrifter, konst och vidare till de högre
symbolernas stadium, vibrerande kontakt,
telepati, inspiration och upplysning. I det
ovanstående har jag dock behandlat de allmänna grunddragen, och vi kommer att ta
detaljerna senare.
Alice Bailey,
Telepati och eterkroppen, p. 20

Ord är bara symboler för idéer.
Samuel Johnson
Ljud, tal och användandet av ord har av
de gamla ﬁlosoferna (och alltmer av de
moderna tänkarna) betraktats som det främsta medlet människan använder för att forma
sig själv och sin omgivning. Tanke, tal och
den resulterande aktiviteten på det fysiska
planet utgör den kompletta trefald, som gör
en människa till vad hon är, och placerar
henne där hon är.

Lär dig först betydelsen av det du säger
innan du talar.
Epiktetos

Är det därför inte väsentligt att vi
tänker innan vi talar, och sålunda kommer
ihåg föreskriften ”Du måste förvärva kunskap innan du kan vinna talets gåva”? Efter
att ha tänkt, låt oss då välja de rätta orden att
uttrycka den rätta tanken samtidigt som vi
försöker ge varje ord vi yttrar rätt uttal, passande valör och ett sant tonfall.

Fyll det du skriver med ditt hjärtas andedräkt.
William Wordsworth
Jag känner med mig att vår tids stora utmaning är att kommunicera idéer.
Alain de Botton

Allteftersom evolutionen fortskrider
och mänskligheten höjer sig till sin sanna
position i universums stora plan kommer
rätt och korrekt tal alltmer att odlas, ty vi
kommer att tänka mer innan vi talar. En stor
lärare har sagt ”genom meditation skall vi
rätta det felaktiga talets misstag”. Betydelsen av ordformer, sanna och korrekta ljud
och vokal kvalitet kommer att bli alltmer
uppenbar.
Alice Bailey

Det är mycket viktigt att de nya grupperna
som inleder det nya lärjungaskapet till slut
ska skapa ett telepatiskt samband med varandra. Senare, när den individuella kontakten blir starkare blir det möjligt att ge
bestämd undervisning som gör detta möjligare. Men under tiden räcker en antydan.
Det är grundläggande i naturen och måste
godtas och i någon mån förstås innan framgångsrikt arbete i alla dessa pionjärgrupper
kan utföras. Tänk på varandra i det yttre med
kärlek. Precis bara det, mina bröder – enkelt
och ödmjukt och inget annat för närvarande.
Kan ni ta emot en så enkel regel – skenbart
enkel? Då animeras eterkroppen hos denna
lärjungegrupp av gyllene energi och kärleks-

Under de senaste årtiondena har den moderna
teknologin med radio, teve, ﬂyg och satelliter vävt ett kommunikationsnät som sätter
varje del av världen i nästan omedelbar kontakt med alla de andra delarna.
David Bohm
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Planetens nätverk
PhotoVoice
PhotoVoice lär personer från eftersatta och
marginaliserade samhällen att använda fotografering och historieberättande som stöd och
redskap för att åstadkomma positiva samhällsförändringar. Gruppen startade 1998 på frivillig
basis genom kompanjonskap av två studenter
från Edinburghs universitet. År 2003 registerades verksamheten som en välgörenhetsorganisation. Dess vision är att arbeta för en värld, där
”ingen förmenas möjligheten att sjunga ut och
bli lyssnad till.”

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.
Från tid till annan får vi nyheter från medarbetare från hela världen om deras tjänande i sina
egna lokala samhällen. Nyligen fick vi ett meddelande från en medarbetare i Sydafrika, som vi
gärna vill dela med oss.
African Goodwill Network
Världen genomgår många förändringar, Afrika
inte undantaget. På vår hemsida, African Goodwill Network har vi sedan förra informationen
fortsatt presentera Den stora invokationen på olika afrikanska språk, och dessutom en artikelserie
om Relationer, med artiklar från ”Relationer till
familjen” till ”Relationer- till minne av Nelson
Mandela”. Medlemmar i nätverket deltar i en
fullmånegrupp på Skype. Fastän uppkopplingen
inte alltid fungerar är vi fortsatt beslutsamma att
försöka lösa problemet. Initiativet togs av Nigerias Goodwillgrupp, och det är ett bra hjälpmedel för att stödja våra kamrater och medarbetare.
Personer, som är bosatta utanför Afrika, men har
sina rötter där har bjudits in till gruppen. Fullmånegrupperna i Pietermaritzburg och Lions River
ﬁnns kvar men de ﬂesta medlemmarna är gamla
och de allt dyrare transportkostnaderna har gjort
att deltagarantalet sjunkit. Därför har vi startat en
”virtuell” grupp. Vi kopplar upp oss till de andra
meditatörerna och genomför fullmånemeditationen vid ett bestämt klockslag som om vi alla var
närvarande. Vi har kontakt med varandra efteråt
via sms eller e-post. Detta fungerar alldeles utmärkt.

”Fotografering är ett ytterst ﬂexibelt
verktyg som rör sig över kulturella och språkliga
barriärer och kan anpassas till alla prestationsförmågor. Styrkan ligger i dess dubbla roll som
en konstform och ett hjälpmedel att dokumentera fakta. Den tillhandahåller en lättförståelig
väg att deﬁniera realiteter, förmedla perspektiv
och höja medvetenheten om viktiga sociala och
globala frågor.”

Box 13718, Cascades, 3202, South Africa
www.africangoodwillnetwork.com

tel +44 (0)20 7033 3878
info@photovoice.org
www.photovoice.org

Dess livsuppfattning bygger på en uppsättning kärnvärden, speciellt det att man delar
med sig av lärande och arbete att förbättra metoder, bygga medvetenhet om ansvarsfull praktik och etiskt arbete, och att maximera påverkan
inom området lagarbete-fotografering.
PhotoVoice har skapat mer än 50 projekt
i 23 länder. Man ger också råd till ngo:er och lokala myndigheter, som vill ”utveckla, skapa och
implementera sina egna projekt med lagfotografering.”
PhotoVoice
2nd Floor, 94 Leonard Street
London EC2A 4RH, England
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Principer är eviga, personligheter tillfälliga
Det är lätt att förlora perspektivet när vi rör oss
genom en värld av maya, glamour och illusion,
eftersom vi är uppslukade av det som verkar viktigast i våra liv med dess stress och spänningar.
Genom erinring, genom förmågan att träda tillbaka och gå in i det inre centret förändras perspektivet gradvis och vi får ett säkrare fotfäste.
Abraham Lincoln, en skarp iakttagare
och upplevare av det mänskliga predikamentet,
citerade följande kända liknelse i ett av sina tal:
”Det sägs att en österländsk furste instruerade
sina kloka män att formulera en mening, som han
alltid kunde bära med sig och komma ihåg, och
som skulle vara sann och passande för alla situationer och tider. Han ﬁck följande: ”Och även
detta skall upphöra.” Så mycket detta uttrycker!
Så luttrande i stolthetens ögonblick! Så tröstande
i hemsökelsens djup!”
Det sägs att Lincoln var så förtjust i aforismen att han gick omkring och upprepade den
för sina vänner och medarbetare - ”Och även
detta skall upphöra.” Orden tjänade uppenbarligen som något slags mantra i hans dagliga liv,
och gav tröst och fokus i all yttre splittring och
alla utmaningar som han mötte överallt.

Vi kan också få hjälp genom av mantran
när vi försöker leva mer principfasta och andligt
centrerade liv. Ett sådant mantra, Mantram of the
Holy Ones, talar om en typ av fred som bestämmer den som har lärt sig att ”vistas i det eviga.”
Denna mening tjänar till att vidga vårt sinnes
gränser. Mantrat fortsätter med att ge freden i
uppdrag att ”sväva över oss”. Fastän vi inte kan
hoppas på att förkroppsliga de eviga principer
som styr Hierarkin, kan vi försöka dra oss närmre
detta planetens hjärtcenter och bli mottagliga för
dess intryck till ledning för våra liv.
Det ﬁnns en sekvens vi kan försöka implementera i vårt tjänande för att hålla våra principer och våra prioriteringar rena. Den är: först
och främst mot Planen – mot denna subjektiva
syntes och telepatiska enhet som förenar allt liv
på andens fundamentala nivå. Därefter till dem
som Planen betjänar – till mänskligheten och de
lägre naturrikena. Slutligen till dem som tjänar
Planen, vilket inkluderar de som arbetar i Hierarkins periferi. Genom att fundera över denna
sekvens skiftar våra attityder gradvis från de som
styrde mänskligheten under den långa ﬁskarnas
tidsålder till en högre typ av lojalitet – mot principer, inte personligheter.

Trianglar är ett världstjänande där människor länkar sig samman i grupper om tre för att skapa ett
Triangelnätverk på jorden av ljus och god vilja. Man använder en världsbön, Den stora invokationen,
för att åkalla ljus och kärlek för att tjäna mänskligheten: Om du kontaktar Trianglar får du veta mera.

ISSN 1650-5255
Triangelbulletinen är till för människor av god vilja och kommer
ut fyra gånger om året på danska, engelska, farsi, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska,
svenska, tjeckiska. Trianglar är en av Lucis Trusts verksamheter,
en välgörenhetsorganisation som arbetar för att främja goda
relationer mellan människor. 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 plusgiro
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.
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