ATT BILDA EN TRIANGEL

“Hur bildar man en triangel?” och “Hur beskriver man nätverket av ljus och god vilja för människor?”
Många har faktiskt upplevt att triangeln bildats av sig själv, utan ansträngning eller planering, nästan
som om den fanns till redan innan personerna bestämt sig för att arbeta ihop. Men lika många har
ansträngt sig och sökt förgäves under lång tid. Vad ska man då göra när man inte hittar några att
samarbeta med?
Mental förberedelse
Man glömmer ofta att det är viktigt att förbereda sig mentalt. Om triangelarbetet ska fungera krävs en
viss själsfrändskap. Vi måste kunna ställa in oss på triangelvåglängden. Ett bra sätt att hitta medarbetare är att först bli en mental sändare och stråla ut dels det som Trianglar står för i den mentala omgivningen och dels behovet av medarbetare; samt genom läsning och reflektion bli mer insiktsfulla, så
att vårt medvetande impregneras och mättas med Trianglars egentliga innebörd. Hur ska man annars
kunna skapa den attraktionskraft som drar till sig rätt person?
Kopplingen till nätverket
Samtidigt kan vi varje dag skapa en mental länk till nätverket av ljus och god vilja genom att använda
Den stora invokationen samt agera som om triangeln redan fanns. Alltså visualiserar man de två andra
ljuspunkterna i triangeln i trygg förvissning om att när tiden är inne kommer rätt personer att dyka
upp och bli dessa ljuspunkter. Den dagliga länken till nätverket förstärker också attraktionskraften hos
vårt medvetande och i vår mentala omvärld, så att triangeltankeformen blir mer tilldragande.
Handla rätt
De rätta inre förberedelserna måste följas av ett riktigt handlande. Att prata med människor om bön
och meditation är inte svårt nu för tiden. Människor av god vilja är angelägna om att finna vägar för
att tjäna mänskligheten. De vet instinktivt att mänskligheten behöver ljus och god vilja och de måste
inte övertygas om att tankens kraft kan användas i ett konstruktivt tjänande. Ändå tvekar och avvaktar
vi alltför ofta. Vi har en förtäckt återhållsamhet som gör att vi inte pratar så öppet och helhjärtat om
Trianglar som vi skulle kunna. Detta förmedlas förstås till andra och är ett av de hinder som måste
övervinnas om vi vill dra till oss nya medlemmar i triangelarbetet.
En annan reaktion möter man ofta: “Varför måste jag vara med i en grupp?”, ”Går det inte lika bra
att be och använda Den stora invokationen på egen hand?” Det skulle innebära ett stort framsteg
om mänskligheten förstod att den är en inre subjektiv enhet, och att när människor ber till Gud - tid
och plats spelar ingen roll - så är man i själva verket i kontakt med mänsklighetens eviga längtan
efter och åkallan av det gudomliga. Dock är den individuella bönen varken så effektiv eller så andligt
användbar som gruppens. Vi vill understryka att den nya vetenskapen om gruppinvokation är ett
viktigt kännemärke för det dagliga arbetet i Trianglar.
Nätverket
Till sist vill vi peka på två fakta, som är helt unika kännemärken för Trianglar. Det är triangeln och
nätverket. Utan kanaler in i vår vardagsvärld är anden maktlös och kan inte påverka människors liv.
Nätverket, byggt av många tusen hopkopplade trianglar, är först och främst en världsomspännande
gruppkanal som de andliga energier kan strömma in i mänsklighetens medvetande genom. Nätverket
är också ett kommunikationssystem. All energi behöver en s.k. bärvåg den kan färdas på och använda
kraften genom. Triangelnätverket ser till att det ljus och den goda vilja som varje enskild triangel
åkallar, kommer i omlopp runt jorden och på så sätt får världsomspännande inflytande.

Triangeln
Triangeln är en universell och grundläggande form i naturen. Vetenskapen är bestämd på den punkten, och religionerna lär ut att det finns en treenighet i varje levande form. Trianglar är i själva verket
ett ytterst enkelt andligt arbete, som förenar det vetenskapliga och religiösa sättet att se på världen.
Trianglar kan man också se i vanliga mänskliga relationer, för man måste vara minst tre för att bilda en
grupp, och triangeln är grundenheten och kärnan i allt grupparbete.
Vi kan alltså visa, genom det vi berättat om Trianglar, att nätverket har sin grund i en universell sanning och att alla som arbetar i trianglar ansluter sig till ett av de mest grundläggande livsmönstren på
jorden. Vi kanske inte alltid lyckas väcka andras intresse, men när vi expanderar nätverket förstärker vi
kanalen som de andliga energierna strömmar ner genom och bygger ett mer omfattande system för
att överföra och sprida ljus och god vilja till jorden.
Några idéer för att skapa och bibehålla en Triangel:
1. Var på det klara med att du inte kommer att kunna bilda en triangel, om du inte själv är mycket intresserad av att tjäna på det här sättet.
2. Var också på det klara med, att många av dina vänner har en uppriktig önskan att hjälpa till i vår krisdrabbade värld, och att de också tror på gudomlig ledning även om ni inte har dryftat saken.
3. Börja sedan att prata om planen för nätverket av ljus och god vilja, utan att övertala någon att gå med.
Berätta om hur enastående tanken är (den är det!) och berätta om att sådana trianglar faktiskt finns över
hela jorden och att de blir fler och fler för varje år som går. Tala också om att det arbete som krävs är ytterst
enkelt att utföra - ett par minuters meditation om dagen - plus att leva ett liv av upplyst god vilja. Lämna
sedan ämnet, så tanken får gro i fred.
4. När du känner att det finns ett verkligt intresse kan du fråga om de vill bilda en triangel med dig, så att
ni kan börja triangelarbetet i nätverket av ljus och god vilja.
5. Det är inte nödvändigt att ni bor på samma ort. Det är förstås ett plus om man kan träffas lite då och då
och arbeta tillsammans och samtala, men det är inget måste. De som ingår i trianglar måste känna att de
är fria att utöva triangelarbetet när och hur de vill.
6. Håll kontakten med de andra i din triangel. Den som bildar en triangel har också ansvaret för att hålla
intresset vid liv hos de andra två, tills de har fått rytm och stabilitet i arbetet. Fortsätt sedan att hålla kontakten och arbeta för att stärka och vitalisera ert gemensamma arbete i triangelnätverket.
7. De som är med i din triangel ska också inspireras till att bilda egna trianglar och det är något som du har
ansvaret för. Ge så mycket hjälp och inspiration du kan. Det är bara så som arbetet kan växa och breda ut
sig.
8. Som ett resultat av ditt personliga arbete i ljusets och den goda viljans nätverk, kommer det att bli allt
enklare för dig och dina triangelmedarbetare att - där ni lever och verkar - praktiskt och effektivt uttrycka
de värden som ljuset, kärleken och den goda viljan står för och som triangelarbetet dagligen framkallar. En
människas liv, levt i harmoni med andra är både inspirerande och smittsamt.
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