
TRIANGLES / HÁROMSZÖGEK 

A Triangles egy szolgálati  tevékenység jóakaratú férfiak és nők számára, akik hisznek a 
gondolat  erejében.  Helyes  emberi  kapcsolatokat  hoznak  létre  azáltal,  hogy  három  fős 
csoportokban dolgozva életre hívják a fény és jóakarat világszintű hálózatát. 

Célkitűzés

A világnak spirituális rendeltetése van. Az evolúció mögött egy maradandó cél húzódik meg, 
melyet  mi  Isten  Tervének  nevezünk.  Mindenki,  aki  késztetést  érez  a  spirituális 
szükségletekre való válaszadásra, a maga módján és saját környezetében együttműködhet 
az Isteni Terv megvalósításában. A Terv az emberiségen keresztül valósul meg. Felelősek 
vagyunk  azért,  hogy  megértsük  ezt  a  tervet,  és  mindennapi  életünk  során  mindent 
megtegyünk jelentésének és fontosságának megnyilvánítására.
A Triangles az Isteni Terv megvalósulását segíti, a következő célokért munkálkodva:

- helyes emberi kapcsolatok kialakítása, a jóakarat és a megértés (fény) terjesztése az 
emberek között

- az emberi tudat szintjének felemelése, a bolygó mentális és spirituális állapotának 
átalakítása

- a jóakaratú emberek munkájának erősítése és támogatása világszerte
- teremtő gondolatok  hálózatának  megteremtése,  továbbá  gyakorlati  és  konstruktív 

tettek inspirálása, az emberiség érdekében

Program

A Triangles céljainak megvalósításához spirituális világszolgálatban köti össze a jóakaratú 
embereket  a  Föld  minden  pontján,  tekintet  nélkül  hitükre,  bőrszínükre,  társadalmi 
helyzetükre, gazdasági körülményeikre és politikai meggyőződésükre. A Triangles a fény és 
jóakarat világszintű hálózatát  hozza létre a spirituális  energiák szétosztására, és eszközt 
biztosít a jóakaratú emberek számára a gyakorlati együttműködésre és összekapcsolódásra. 
Ennek érdekében a Triangles az alábbi tevékenységeket folytatja:

- A  jóakaratú  embereket  spirituális  háromszögek  létrehívására  buzdítja,  melyhez 
útmutatást és hasznos olvasnivaló anyagokat biztosít. 

- Oktató munkájának részeként rendszeresen megjelenő hírlevelet bocsát ki, melyet 
minden a munkában résztvevő vagy érdeklődő részére eljuttat.

- A spirituális és oktatási szempontból értékes egyéb anyagokat jelentet meg.
- Ösztönzi  olyan  szolgáló  csoportok  szerveződését,  melyekben  jóakaratú  emberek 

gyakorlati világszolgálatban egyesülnek.
- Segít a minden évben megrendezésre kerülő Fohász Világnapja megszervezésében.

A Háromszögek működése

Az emberek egyre inkább ráébrednek a konstruktív gondolat erejére. Ez az erő világszinten 
alkalmazható spirituális célok elérésére, ha minden ember megpróbálja megérteni a világ 
spirituális szükségleteit.
Egy spirituális háromszög olyan csoportot képez, melyben három ember minden nap egy 
néhány perces kreatív meditációra összekapcsolódik. Nem fontos, hogy ezen emberek közel 
is  éljenek  egymáshoz,  sok  olyan  háromszög  is  létezik,  melynek  tagjai  különböző 
országokban élnek.
A háromszögek tagjai  minden nap néhány percre elcsendesülve leülnek,  és  gondolatban 
összekapcsolódnak  háromszögük  vagy  háromszögeik  többi  tagjával.  Meditációjukban 



megidézik a jóakarat és a fény energiáit, vizualizálják, amint ezen energiák a háromszögek 
három fókuszpontján át keringenek, és végül a bolygót körülölelő háromszögek hálózatán 
keresztül  szétáramlanak.  Mindeközben  elmondják  a  Nagy  Fohászt,  amivel  segítenek 
kialakítani egy csatornát, melyen keresztül fény és szeretet áramlik az emberiség „testébe”. 
Ez a munka naponta csak pár percet vesz igénybe, és még a legzsúfoltabb napirendbe is 
beilleszthető. Nem kell, hogy a tagok a meditáció időpontját szinkronizálják, mert ha már a 
háromszög létrejött és működőképes, bármelyik tag elláthatja éltető energiákkal.
Minden olyan jóakaratú ember részvétele hozzájárulás, akik készek elvégezni a fent vázolt 
munkát és elfogadják a Triangles világszolgálati céljait. Nincs más követelmény, és nincs 
kötelező tagdíj. A munka pénzügyi hátterét kizárólag a tagok és más szervezetek önkéntes 
adományai alkotják.

A Nagy Fohász

A Triangles minden tagja által használt Nagy Fohász egy, az egész világra kiterjedő ima, 
melyet  már  több  mint  hetven  nyelvre  és  nyelvjárásra  fordítottak  le.  A  Fohász  bizonyos 
központi igazságokat fejez ki, melyek a következők:

- Létezik egy alapvető Intelligencia, Akit Isten névvel illetünk.
- Az univerzum egy Isteni evolúciós Terv alapján működik, melynek a mozgatórugója a 

szeretet.
- Egy nagy individuum, - a Világtanító  - akit  a keresztények Krisztusnak neveznek, 

eljött  a  Földre,  és  megtestesítette  ezt  a  Szeretetet,  azért,  hogy  mi  emberek 
megérthessük,  hogy  a  szeretet  és  az  intelligencia  Isten  Céljának,  Akaratának  és 
Tervének eredménye.

- Az Isteni Terv csakis az emberiségen keresztül valósulhat meg.

A NAGY FOHÁSZ

A FÉNYFORRÁSBÓL, AMELY ISTEN ELMÉJÉBEN ÉL
ÁRADJON FÉNY AZ EMBERI ELMÉKBE.
SZÁLLJON VILÁGOSSÁG A FÖLDRE.

A SZERETET FORRÁSÁBÓL, AMELY ISTEN SZÍVÉBEN ÉL
SUGÁROZZÉK SZERETET AZ EMBEREK SZÍVÉBE.

TÉRJEN VISSZA KRISZTUS A FÖLDRE.

A KÖZPONTBÓL, AHOL ISTEN AKARATÁT ISMERIK
VEZÉRELJE CÉL A SOK KIS EMBERI AKARATOT.

AZ A CÉL, AMIT A MESTEREK ISMERNEK ÉS SZOLGÁLNAK.

A KÖZPONT, MELYET EMBERISÉGNEK HÍVUNK
A FÉNY ÉS SZERETET TERVÉT TELJESÍTSE BE,

HOGY A GONOSZSÁG LAKÁNAK AJTAJA ZÁRULJON LE.

FÉNY, SZERETET ÉS ERŐ ÁLLÍTSA HELYRE A TERVET E FÖLDÖN.

OM OM OM

12 pont a Trianglesről
A  Triangles  munkája  egyszerű,  mégis  mély  spirituális  jelentőséggel  bír.  Lényegi 
egyszerűségének tisztázásában és felfedésében a következő pontok nyújthatnak segítséget.



Mi a Triangles?
A Triangles egy olyan tevékenység, amely által a fény és a jóakarat teljes bolygót körbeölelő 
hálózata létrejön és fennmarad.  

Miért hálózat?
A hálózat biztosítja azokat az összekapcsolódó szálakat vagy csatornákat, melyek mentén 
akadálytalanul áramolhatnak a fény és a jóakarat spirituális energiái, melyeket a Triangles 
tagjai hívnak be.

Miért éppen háromszög?
A háromszög egy alapvető geometriai alakzat, és Isten alapvető Hármasságának spirituális 
szimbóluma.  Három  ember  csoportként  három  összekapcsolódott  fókuszpontot  biztosít, 
amelyeken keresztül a spirituális energia áramolhat.

Miből áll a háromszögek hálózata?
A hálózat fénnyel teli  mentális szubsztancia szálaiból  épül fel, melyek mentén a jóakarat 
energiája áramlik.  

Hogyan épül fel?
A hálózatot a háromszögek tagjainak napi tevékenysége építi és tartja fenn, melynek során 
az elme kreatív használatával spirituális energiákat idéznek meg.

Miből áll az elvégzendő feladat?
Az egyének gondolatban és célban összekapcsolódnak a háromszöget alkotó két társukkal. 
Vizualizálják a fény és jóakarat éltető energiáit,  amint az közöttük áramlik,  majd ezt az 
áramló  energiát  a  háromszögek  hálózatba  sugározzák,  miközben  vizualizálják  ezt  a 
világméretű  hálózatot,  melynek  ők  maguk  is  részei.  Ezután  koncentrálva  és  szándékkal 
elmondják a Nagy Fohászt.

Miért használjuk a Nagy Fohászt?
A Nagy Fohász segít fókuszálni és kisugározni az éltető spirituális energiákat a háromszögek 
hálózatába.

Mi motiválja a Triangleshez való csatlakozást?
A motiváció semmiképpen sem személyes, célja a világ szolgálata.

Hogyan nő a hálózat?
(1) számosságban (2) minőségben
(1) Minden Triangles tag felelőssége, hogy felkeltse más jóakaratú emberek érdeklődését, és 
új háromszögeket hozzon létre a hálózat kiterjesztésére és erősítésére. 
(2)  A  Triangles  hálózat  vonzó  és  sugárzó  ereje  az  egyes  háromszögek  spirituális 
hozzájárulásán és a tagok napi együttműködő tevékenységén múlik.
 
Hogyan tartják fent a háromszögeket?
Az egyes háromszögek tagjai levélben vagy amennyiben lehetséges, személyesen tartanak 
egymással  kapcsolatot,  így  biztosítva,  hogy  háromszögük  a  hálózat  működő  eleme 
maradjon.

Ki lehet tag?
A Triangles hálózatán belül végzett szolgálathoz minden jóakaratú intelligens férfira és nőre 
szükség van, függetlenül vallási, faji, társadalmi vagy nemzeti-ideológiai hovatartozástól.



A Triangles egy vallási mozgalom?
A Triangles nem kapcsolódik és nem korlátozódik egyik nagy világvallásra sem. A Triangles 
egy  egyetemes  spirituális  projekt,  amelyben  különböző  hitű  és  vallású  emberek 
munkálkodnak. A Triangles munkája ezért az emberiséget szolgálja. Tagjai tevékenységüket 
az együttműködés és önzetlen szolgálat szellemében végzik, ösztönözve és fokozva a fény 
és jóakarat energiáinak akadálytalan áramlását szerte a világon. 

A  Triangles  a  Lucis  Trust  egy  tevékenysége.  A  Lucis  Trustot  1922-ben  az  USA-ban 
alapították,  majd  ez  után  az  Egyesült  Királyságban,  Hollandiában,  Németországban  és 
Svájban is bejegyezték. Ezen felül számos más országban is képviselteti magát, felügyeleti 
szerve  egy  nemzetközi  igazgatótanács.  A  Lucis  Trust  az  ENSZ  Gazdasági  és  Szociális 
Tanácsa mellett tanácsadói státusszal rendelkezik. 
Tevékenységei közé tartozik az Arcane School, a Lucis kiadóvállalatok és a World Goodwill.
A Triangles Hálózat a következő országokban működik, lefedve az egész Földet:

Algéria
Angola
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Banglades
Barbados
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bolívia
Bosznia-Hercegovina
Botswana
Brazilia
Bulgária
Burkina Faso
Chile
Costa Rica
Ciprus
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Ecuador
Egyiptom
Egyesült Királyság
Eire
Elefántcsontpart
El Salvador
Észtország
Etiópia
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek

Gambia
Ghána
Gibraltár
Görögország
Grönland
Granada
Horvátország
Hong Kong
Hollandia
Izland
India
Indonézia
Irán
Irak
Izrael
Jamaica
Japán
Jordánia
Kamerun
Kanada
Kenya
Kolumbia
Kongó
Korea
Lengyelország
Lettország
Libanon
Lesotho
Libéria
Líbia
Luxemburg
Madagaszkár
Magyarország
Malaysia

Málta
Martinique
Mauritius
Mexico
Montenegró
Myanmar
Namíbia
Németország
Nepál
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Panama
Pápua Új Guinea
Paraguay
Peru
Portugália
Románia
Sierra Leone
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Sri Lanka
Szudán
Swaziföld
Svédország
Svájc



Szíria
Tanzánia
Thaiföld
Togo
Trinidad & Tobago
Törökország

Uganda
Ukrajna
USA
Uruguay
Új-Zealand
Venezuela

Vietnam
Zaire
Zambia
Zimbabwe

A Triangles anyagok dánul, hollandul, angolul, franciául, németül, görögül, olaszul, lengyelül, 
portugálul, oroszul és spanyolul érhetőek el. További információk:

TRIANGLES

3 Whitehall Court, Suite 54, London SW1A 2EF, Egyesült Királyság

120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA

1 rue de Varembé (3e), Case Postale 31, 1211 Geneva 20, Svájc

weboldal: www.triangles.org
email: triangles.london@lucistrust.org


