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Kraften i den goda viljan
Intelligenta människor och personer som kommenterar vad som händer tänker
väldigt sällan (om de över huvud taget gör det) på den goda viljan som ett karaktärsdrag i viljan som sådan. En av uppgifterna för Triangelnätverket är att ändra
på detta. Oftast ser man det som en pedagogisk utmaning: undervisning i skolor
och på universitet och i mer informella sammanhang. Detta ska kopplas till forskning och studier för att generera skrifter, idéer och teorier för att väcka till liv
diskussioner på nationell och internationell nivå.
Triangelnätverket använder sig av en annan metod: genom tankar, visualisering och koncenterarad användning av Den stora invokationen skapar deltagarna geometriska relationsmönster i etern. Genom dem strålar de gudomliga
energierna ljus och kärlek ut i den mentala atmosfären och främjar och stimulerar
alla den goda viljans krafter, som finns helt naturligt.
I varje mänskligt samhälle, det må vara litet eller stort, använder folk
viljan i sina liv: viljan att överleva, viljan att härda ut och klara umbäranden, viljan att förbättra tillvaron för sig själv eller familjen. Det är viljan som driver på
handlandet.
Precis som viljan ofta används för själviska och till och med för avgjort
skadliga syften, används den ofta för att främja godhet, skönhet och sanning.
Vanligen är drivkraften en blandning av olika motiv. Den goda viljans kvalitet
uttrycker sig i alla samhällen på olika nivåer av förfining – alltifrån en sällsynt,
koncentrerad vilja-till-det-goda, ja, till och med vilja-att-älska, hela vägen till en
mer vanlig enkel, naturlig vilja till bekväm harmoni och bästa möjliga resultat i
alla lägen.
När den goda viljans kvalitet i alla dess nyanser, finstämdhet och grader
av förfining noteras, värdesätts och stärks i ett samhälle kan den slås ihop till en
integrerad, fungerande kraft. När man nonchalerar den eller ser den som bara en
banal känsla, kan den goda viljan verka vara en passiv kraft. Men när den värdesätts och ges kreativ näring framträder den som samhällets (eller familjens eller
nationens) största klenod och en enormt positiv energi.
Det finns massor av exempel på vågor av god vilja som sprider sig genom
ett samhälle, och initierar oräkneliga exempel på vänliga handlingar och godhet.
Detta är den goda viljans kraft i handling. Ofta inträffar detta som svar på kollektiv sorg eller kris (ibland är dessa vågor av god vilja så kraftiga att de når ut
till och omfamnar den globala byn) men den kan också sättas igång avsiktligt: ett
exempel i global skala är att den 21 september varje år firas som FN:s internationella fredsdag. Då ger många miljoner uttryck åt sin vision om ett gemensamt liv
genom ett oräkneligt antal handlingar av god vilja.

Tankar om den goda viljan
Trianglar har till uppgift att hjälpa till att
föra den upplysta goda viljans energier
till eterplanets ocean, och därigenom förändra substansen på det planet och prägla
mänsklighetens vitalkropp och, som en
följd, skapa ”en ny himmel och en ny jord”
Alice Bailey

god vilja överallt i världen.
Dessa människor av god vilja måste
nås och organiseras och upptäcka vilken
kraft det ligger i att de är många – för de
är starka tillsammans. De måste bilda en
global grupp, och kämpa för goda relationer och lära upp allmänheten om den goda
viljans natur och vilken kraft den har. De
kommer då att skapa en världsopinion,
som blir så kraftig och så tydlig vad gäller
det mänskliga välbefinnandet att ledare,
statsmän, politiker, företagare och prästerskapet kommer bli tvungna att lyssna
och foga sig. Sakta men säkert och med
regelbundenhet måste allmänheten få lära
sig internationalism och om en enad värld
som bygger på en enkel god vilja och på
samarbetsvillig ömsesidighet.

Jag kallar på er i era drömmar av
vag skönhet, omöjliga Utopias och önsketänkande att ni ska möta livet som det
är idag. Därifrån ska ni göra den platsen
bättre. Jag kallar på er att försöka ha goda
relationer till er familj och era vänner,
och sedan får ni uppgiften att träna de
ni kommer i kontakt med så att de också
börjar ett liknande arbete. Det är att skapa
bra relationer, goda grupprelationer och
bra internationella relationer. Jag anropar
er till att förstå att i detta arbete är ingen
överflödig eller värdelös, utan alla har en
roll att spela eller ett praktiskt värde. Jag
kallar på er att erkänna att den goda viljan
är en dynamisk energi som kan skapa
grundläggande förändringar i världen och
att dess uttryckssätt är genom individernas
egen aktivitet och genom deras gemensamma avsikt. Massans goda viljekraft,
den dynamiska effekten av intelligent och
aktiv förståelse och potensen i en skolad
och aktiv allmän opinion som begär det
högsta goda för det största möjliga antalet
är bortom allt vi kan föreställa oss. Denna
dynamiska kraft har aldrig använts. Idag
kan den rädda världen.
Alice Bailey

Detta är inte ett mystiskt eller
opraktiskt program. Det fungerar inte
genom exponering, underminering eller
attack. Det betonar den nya politiken, dvs
en politik som grundar sig på principen att
skapa goda relationer mellan människor.
Mellan den som exploaterar och den som
exploateras, krigshetsare och pacifister,
massorna och de som styr, står denna talrika grupp av människor av god vilja utan
att välja sida. Den demonstrerar ingen partisk ande, underblåser ingen politisk eller
religiös störning och föder inte hat. Den
kommer inte att vara en negativ grupp utan
en positiv, som tolkar betydelsen av goda
relationer, och står upp för mänsklighetens
enhet och för praktiskt, och inte bara teoretiskt, broderskap. Utbredningen av sådana
idéer med alla tillgängliga hjälpmedel och
spridande av principen om den goda viljan
kommer att skapa en kraftfull organiserad
internationell grupp. Den allmänna opinionen kommer tvingas att erkänna kraften
i rörelsen. Till slut kommer styrkan hos

Det finns bara en sann väg och det
finns indikationer på att det är en väg som
många månniskor idag börjar slå in på.
Enighet och goda relationer – på individens, kommunens, nationens och hela
världens nivå – kan åstadkommas av ett
gemensamt handlande från människor av
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antalet människor av god vilja i världen att vara
så stor att världshändelserna påverkas. Deras
samfällda röst kommer att höras å den goda viljans räkning.
Alice Bailey

den moderna civilisationen? Det finns ingen
annan grupp än den intelligenta människan
av god vilja som kan uppnå detta det svåraste
målet. Den har den kvalitet och kapacitet som
behövs. Den är faktiskt i en nyckelposition och
när den förstår det kommer den att ta sin rättmätiga ansvar att uttrycka den goda viljan och
initiera handling.

När du breder ut din goda vilja åt alla håll, det
spelar ingen roll vilka omständigheterna är,
börjar du se att vi alla är ett.
Lao-Tzu

Att främja den goda viljan är en uppgift
värdig det bästa i oss, i att upptäcka vad som
är gott i nationella och internationella affärer.
Socialt har vi en uppgift som kräver de största
hjärtana och de mest briljanta hjärnorna. Den
goda viljan behöver inte skapas. Vi behöver
erkänna dess realitet och kraft, identifiera och
hjälpa till att uttrycka den på världens problem.

Det är många människor, som är intresserade av utvecklingen av internationella frågor, djupt involverade i att hitta nya och praktiska metoder för att lösa världens problem. Den
goda viljan är därvidlag den mest smittsamma
mänskliga kvaliteten som kan organiseras och
effektiviseras. Det verkar som om vi har försökt organisera allt utom människohjärtats
goda vilja.

En sak är säker. Världen kan inte förbli
som den är nu. Många tänker på och arbetar
för förändringar för att skapa en bättre värld.
I processen blir de planetens medborgare. Ett
av det mest häpnadväckande av alla framväxande världsförändringar är att många miljoner
människor har börjat tänka på den mänskliga
familjen som en helhet. Detta är det första och
viktigaste, för den nya bättre världen har redan
börjat komma fram.
Foster Bailey, Things to Come

Den goda viljan är något som vi alla
känner igen som en mänsklig faktor, men att
den är vag och svår att definiera. En av de bästa
definitionerna är “den goda viljan är viljan till
det som är och gott och borde bli det.” Den goda
viljan är ett centralt uttryck för den grundläggande godheten i alla människor, ett bevis för
våra inre andliga själv. Gud är god. Hans syften
är goda, hans plan för mänskligheten är en bra
plan. Viljan till det som är bra och som borde
bli det är en naturlig kvalitet i människans själ,
för vi har alla en gnista av det gudomliga livet
i oss. Den goda viljan är därför mycket, mycket mer än en känsla eller en intention, eller en
vänlig inställning. Den är en energi i egen rätt
eftersom den är ett grundläggande element i uttrycket för Guds liv i människor. Det är därför
en naturlig kvalitet i allt mänskligt medvetande.

Jag tror fortfarande att mänskligheten
en dag kommer att böja sitt huvud framför
Guds altare och belönas med seger över krig
och blodspillan. Ett återlösande av en god vilja
till icke-våld kommer att proklamera ett lands
styre.
Martin Luther King.
Kärlekens och den goda viljans enastående betydelse i alla mänskliga relationer
visas av deras mäktiga välgörande verkan på
individ och samhälle.
George David Birkhoff

Vad kommer historiens protokoll att visa
som grund för den nya civilisationen om vi inte
kan implementera ett system där vi samarbetar
och delar med oss som den enda standarden för
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Goodwill Meditation Group
I många år, varje vecka, har personer över hela
världen länkats sig samman i tanken och gemensamt mediterat på den goda viljan. Syftet med
detta meditationsarbete är att öka och stärka den
goda viljans energi i en plågad värld.
Gruppens medlemmar behöver inte ses
rent fysiskt för arbetet utför de på mentala nivåer.
De länkar helt enkelt mentalt i 10-15 minuter
varje vecka på onsdagen, där de råkar befinna
sig. Funktionen av detta subjektiva grupparbete
är att vara en kanal genom vilken den goda viljans energi kan strömma från andliga medvetandenivåer in i människors tankar och hjärtan.
Meditationen har en uppbyggande och helande
verkan som inte bara hjälper till att förankra goda
relationer utan också lyfter och transformerar det
mänskliga medvetandet.
Den goda viljan är ett uttryck för kärlekens energi som sägs vara det universella särdraget i det gudomliga livet i vårt solsystem och på
vår planet. Den är både en inställning och en harmonierande energi. Den är inte ett sentimentalt
eller negativt begär. Den är snarare en praktisk
och dynamisk kraft till konstruktivt handlande
och ett uttryck för “viljan-till-det-goda”. Problem
som verkar olösliga kan med tiden lösas med den
goda viljans kraft – den är en magisk beståndsdel
– en katalysator som har potential att bygga broar
mellan motstridiga intressen, ett exempel på detta
är det högprofilerade arbete som FN:s goodwil-

lambassadörer utför.
Energin följer tanken är grunden för Triangelarbetet och den goda viljans energi är inget
undantag. En riktad god vilja kan hjälpa till att
transformera, förändra och höja kvaliteten på
mänskliga relationer för allt i den objektiva världen är resultat av en tanke eller ett begär. När vi
i tanken länkar oss kan vi föreställa oss den goda
viljans energi som strömmar in i mänskligheten,
och förenar människosläktet, stärker den mentala
atmosfären, och hjälper mänskligheten lösa komplicerade problem och bota olikheter och hela
klyftor.
Goodwill Meditation Group vill samarbeta med alla som strävar mot samma mål. Det är
inte nödvändigt att ens formellt gå med i gruppen
eller att kontakta någon. Men de som vill markera
sitt deltagande i arbetet kan göra det genom att
skriva till World Goodwill, och det är något vi
uppskattar.
Vårt förslag är man utför arbetet mitt
på dagen (klockan 12) varje onsdag – detta är
veckans mittpunkt och fokus för hela gruppens
ansträngningar. Men om den tidpunkten inte
passar duger ett annat klockslag bra.
Hur du gör kan du läsa på www.lucistrust.
org/en/service_activities/world_goodwill/more/
goodwill_meditation_group#10 eller också kan
du skriva till World Goodwill, så får du en broschyren på posten.

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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