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Att tjäna som vetenskap
Det har alltid funnits några få upplysta själar som levt exemplariska liv i tjänande, som strålat ut sitt ljus över en mörk värld, och tagit sitt ansvar för att lyfta
mänskligheten närmare Gud. År för år växer kunskapen om att vi har ansvar för
våra medmänniskor och för de små väsen som omfattar de tre lägre naturrikena i
det växande andliga livet i människosläktet. Tjänande har vackert beskrivits som
”ett spontant utflöde från ett kärleksfullt hjärta”. Idag ökar antalet människor som
blickar uppåt och tjänar neråt. De har utvecklat ett hjärta som är i samklang med
mänsklighetens rättmätiga behov, och ett sinne som är levande och vaket för de
andliga realiteterna. Alltfler människor märker att själens rike är deras inspirationsområde, varifrån de kan dra sin andliga näring och inriktning. Arenan för
mänskligt liv är deras sfär för tjänande och inflytande.
Alla som verkar i Triangelarbetet deltar i ett relativt nytt planetariskt projekt, men ändå ett som varit fast förankrat i det mänskliga medvetandet sedan
1937. Idag dras många tusen jorden över till att tjäna på detta sätt och att hjälpa
till att förbereda människans medvetande för Vattumannens värderingar och principer som kommer att karakterisera de kommande tvåtusen åren. Några minuter
varje dag som man tillbringar i koncentrerat tänkande hjälper till att rikta det
mänskliga tankefokus mot ljuset, mot de högre sanningar som hovrar i periferin
av det mänskliga medvetandet och som väntar på att förtätas och träda fram i formens värld. Dessa sanningar är de nya modeller som förkroppsligar principen om
att dela med sig och att samarbeta, och det kommer att förankra de progressiva
paradigmen för styrande, ekonomi och utbildning under de kommande århundradena.
När vi går in i Vattumannens tidsålder kommer tjänandet att bli allt viktigare, både att studera och att utöva. Metoden, den bakomliggande kraften och
förmågan att arbeta närmare livets cykliska ebb och flod, presenteras som perioder av ögonskenlig inaktivitet och perioder av chanser, kommer att studeras närmare. Denna logiska grund och metod kommer att föra aurorna hos Hierarkin och
mänskligheten i närmare kontakt och rät linje, så att dessa två stora planetcentra
arbetar i tätare överensstämmelse och samarbete.
Under solens rytmiska rörelse över de himmelska sfärerna influerar stora,
präglande energier från utomplanetariska källor hela tiden det mänskliga livet.
När solen går från Fiskarna till Vattumannen framträder nya tankemönster. Och
när mänskligheten blir mottagligare för den ålagda viljan hos det stora väsen
som upplyser Vattumannens stjärnbild, kommer tjänandet i lika månatt växa i
betydelse. Dessa stegvisa förändringar i medvetandet kommer till slut att avslöja
människosläktets ädla syfte att arbeta för det högsta goda i all evighet.

Reflektioner över tjänandet

Planetens nätverk

En dag kommer ni alla att vakna och förstå
att tjänandet är kunskap av större betydelse
än kunskapen om meditation, för den är
ansträngningen och den ihärdiga aktiviteten
hos den tjänande lärjungen som väcker upp
själskrafterna, gör meditationen till ett viktigt krav och skapar intensifiering av det andliga livet.
		
Fritt efter Alice Bailey

nande studier görs också inom kriminologin
och hur man ska ta hand om ungdomar inom
varje nation och folkgrupp.
Tjänandet är framför allt en metod
för bra grupprelationer, vare sig det gäller rätt
vägledning av ett avvikande barn i en familj,
ett klokt inlemmande av en bråkmakare i en
grupp, hanterandet av kriminella grupper
i våra storstäder, det rätta sättet att vägleda
barnen i våra utbildningscentra, eller förhållandet mellan religiösa grupper och politiska
partier eller mellan olika nationer. Allt detta
är en del av den nya och växande vetenskapen
om tjänandet. Inflytandet från denna själens
lag kommer med tiden att föra in ljus i en förvirrad värld och frigöra mänskliga energier.
Det är inte möjligt att här komma med något
annat än korta antydningar. Ämnet är för
stort. Det inbegriper att man uppväcker det
andliga medvetandet med dess förpliktelser
och sammansvetsandet av individen med en
uppväckt grupp. Det omfattar också strävan
att få världen att påverkas av en ny och högre
rytm. Detta utgör följaktligen en klart vetenskaplig strävan som är värd att uppmärksammas av de bästa tänkarna. Det borde också så
småningom uppbjuda till helhjärtade insatser
från världens lärjungar.
		
Alice Bailey, Esoterisk psykologi II, pp. 107-108

Alla kan bli betydande… för alla kan tjäna.
Du måste inte ha en college-examen för att
tjäna. Du måste inte kunna böja verb för att
tjäna. Du behöver bara ett hjärta som flödar
över av älskvärdhet. En själ utvecklad genom
kärlek.
			
Martin Luther King
Det finns ingen religion högre än det mänskliga tjänandet. Att arbeta för det gemensamma
bästa är den viktigaste trosbekännelsen.
			
Woodrow Wilson
Vi har uttalat att vi tror på att en av den
kommande tidsålderns främsta vetenskaper kommer att centreras kring det aktivt
tjänande. Vi har använt ordet ”vetenskap”,
eftersom tjänandet som en andlig kvalitet
snabbt kommer att erkännas som ett fenomenellt uttryck för en inre verklighet, och
eftersom mycket kommer att uppenbaras
om själens natur när man förstår tjänandet.
Tjänandet är en metod att åstadkomma fenomenella yttre och påtagliga resultat på det
fysiska planet. Jag gör er uppmärksamma på
detta som ett tecken på att det har en skapande kvalitet. Omsider kommer tjänande att
ses som en universell vetenskap. Det är ett
medfött behov, en skapande impuls, en kreativ och mycket viktig energi. I de mänskliga
intressenas värld har tjänandets skaparkraft
redan fått erkänts i någon mån, men under
olika namn, som exempelvis vetenskapligt upplagd yrkesutbildning. Man erkänner
också att förståelse och studium av sociala
relationer stimulerar till tjänande. Många lik-

Det bästa sättet att finna sig själv är att förlora sig själv i tjänandet av andra.
			
Mahatma Gandhi
Jag sov och drömde att livet var glädje. Jag
vaknade och såg att livet var tjänande. Jag
handlade och se, tjänandet var glädje.
		
Rabindranath Tagore
Jag vet inte vad din bestämmelse är, men en
sak vet jag: de enda som kommer att bli verkligt lyckliga är de som har sökt och funnit hur
man ska tjäna.
			
Albert Schweitzer
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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.

Godspeed Institute for Spiritual Learning
Godspeed Institute startade sin verksamhet
2001. Målet var att ge stöd för och aktivera förmågan till ett andligt liv och till religiös tolerans.
Hur tänker man göra det? Jo, genom att ge information om och utbildning i alla världens andliga
och religiösa vägar mot mening och sammanhang, att erbjuda en fristad för mänsklighetens
andliga arv. Man vill också hjälpa till insikt om
att andliga värden, principer, idéer och praktiker är viktiga. Att hjälpa människor att få frid,
hitta glädjen och verklig rikedom genom andliga
principer och verksamheter. Man vill gynna och
ge näring åt religiös tolerans och högtidlighållande av alla trosriktningar. Och slutligen att
skapa tillfällen att främja människors chanser till
balans i sinne, kropp, ande och hjärta.
Varje vecka direktsänder man ett radioprogram om världsreligionerna och olika andliga traditioner i ett klassrum för att hjälpa folk
förstå varandra och främja tolerans och ge frid.
Exempel på program på sistone är intervjuer
med Gloria Crook som skapade The School of
Ageless Wisdom i USA, William Bloom, som är
författare och lärare i modern andlighet och Tim
Boyd, ordförande i Teosofiska samfundet i USA,
Institutet förklarar: ”Vi firar och utbildar, delar med oss av den rikedom som finns i
det andliga arvet som en källa till kunskap, en
väg som leder till tolerans och ett sätt för alla
människor att lära sig om och stärka förmågan
till andligt liv.”

Foundation for International Collaboration
Foundation for International Collaboration är
ett nytt engelskt projekt med målet att utveckla
människans potential, åstadkomma fred och försoning, rättvisa och forma ledarskap. Stiftelsen
skriver: ”Om vi, som individer, ändrar vårt sätt att
tänka och samarbetar för ett gemensamt positivt
mål, kan vi uppnå spännande saker och ta itu med
världens nuvarande utmaningar. Vi tror bergfast
på att vi genom samarbete kan uppnå långt mer
än om vi agerar som enskilda individer – för att
citera det gamla ordspråket: det hela är större än
summan av dess delar.”
Stiftelsen tror att en positiv utveckling
bara kan åstadkommas om individerna är motiverade att förändras i positiv riktning i sina egna
liv och i den större helheten. Stiftelsen vill föra
samman individer och organisationer för att
kunna planera en mer positiv framtid för alla.
Med hjälp av regeringskontakter kommer
Stiftelsen fungera som en clearingcentral för
kompetens och resurser, arbete med individer,
utförare och grundare och finansiärer. Gruppen
kommenterar: ”Vi bygger upp en pool av skickligt folk, erfarenheter, kunskap och förmåga för
att hjälpa till med utmaningar på det mest effektiva sättet.”
Stiftelsen har ordnat många evenemang
under 2014 för att bekantgöra sitt arbete.

PO Box 218
Lincolnville Center, Maine 04850, USA
Tel. + 001 207 691 – 7180
http://godspeedinstitute.com/
office@godspeedinstitute.com

www.f-i-c.org
info@f-i-c.org
Linkedin http://linkd.in/YFWkqt
Twitter @F_Int_C-http://bit.ly/ZRR9oG
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Grupptankar att ta del av
alla är förbundna med,
En gång om året brukar vi här i bulletinen pre3) Att stärka planetens antahkarana - bron av
sentera ett urval tankar om Trianglar som medljus, medvetande och kärlek, vilket garanterar
arbetare överallt på jorden har skickat till oss. Vi
att Kristus kommer tillbaka.
hoppas att ni också blir inspirerade till att dela
England
med er av era insikter till andra i denna världsomspännande grupp. Det går bra att skicka dem med
vanlig snigelpost, mejla eller föra in dem direkt Den roll Trianglar spelar gör mig - varje dag på hemsidan www.lucistrust.org/en/service_acti- medveten om att vi är världstjänare. Världen
börjar i min närmiljö – hemma, på arbetet, tillvities/triangles/sharing_group_thought/share
sammans med vänner och folk jag möter. Gradvis
Fastän det finns så mycket skönhet och symbolik finner jag i dessa kontakter målet för mänskligi det arbete vi utför i Trianglar är det viktigaste heten i stort, att vi alla har samma behov av och
ändå att överbrygga och skapa ett energinätverk kapacitet för frihet och kärlek.
Frankrike
av mental och andlig enhet. Mänskligheten behö- 				
ver detta arbete för att så enhetens frön – genom
att visualisera lysande Trianglar som överbryg- Genom tidsåldrar har Trianglar varit en symbol.
gar klyftor i mänskligheten och som balanserar Den heliga treenigheten är en solid andlig grundandlig energi för att lösa planeten från dess mate- val.
Trianglar är en generator för energi, en
riella band. Stort tack till alla som hjälper till att
reservoar
av ljus. Självklart kommer ljusets nätåterställa den andliga balansen på vår planet.
Behovet är stort och tiden är inne. Alla som åkal- verk fortsätta att förändra planeten och skapa en
lar ljuset, kärleken och viljan-till-det-goda för bättre boning för oss alla.
Nigeria
mänsklighetens räkning både i meditationer och 				
dagliga tankar tjänar på den högsta kausala nivån.
					
USA Gudomliga energier passerar genom nätverket av
Trianglar, liksom solen skiner på jorden genom
När man tänker på hur Triangelarbetet tjänar atmosfären. Nätverket är atmosfären, som skydmänskligheten är det tre områden som sticker ut: dar och stödjer vår inre natur på jorden. Det sprider andliga energier som gör att alla människor
1) Att rena planetens aura vilket leder till lätt- kan kontakta dessa energier och använda dem
nad och gradvis utradering av världens smärta, konstruktivt. Ju ljusare nätverket är, desto bättre
2) Att förankra betydelsen av Den stora blir atmosfären.
invokationen i planetens medvetande, som vi 					 Moldavien
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För mer information:

TRIANGLES
Rue du Stand 40,
Case Postale 5323,
CH-1211 Genève 11,
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
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: http://www.goodwilltriangel.org
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

4

