
Trojúhelníky: 
Jak vytvořit trojúhelník 
 
Často jsou pokládány otázky „Jak může jednotlivec začít trojúhelník?“ a „Jaký je nejlepší způsob, jak 
představit lidem síť světla a dobré vůle?“ Mnoho lidí má zkušenost, že se trojúhelník „vytvořil sám“, 
bez zjevného úsilí nebo plánování, téměř jako kdyby „existoval“ před tím, než se jeho členové potkali 
nebo se dohodli na společné práci. Ale stejně tak mnoho jiných usilovalo a hledalo trojúhelník po 
dlouhou dobu bez úspěchu. Co mohou udělat, když se potkají se zjevnou absencí potencionálních 
spolupracovníků? 
 
Mentální příprava 
Potřeba správné mentální přípravy je v takovéto situaci často opomíjena. Úspěšná práce Trojúhelníků 
zahrnuje určitou „podobnost mysli“. Musíme být schopni „se naladit“ na vlnovou délku Trojúhelníků. 
Jaká pak může být lepší cesta, jak najít spolupracovníky, než se nejprve stát mentální vysílací 
jednotkou, vyzařující koncept Trojúhelníků a potřebu spolupracovníků do našeho mentálního 
prostředí, a rozšiřující naše porozumění čtením a úvahami, takže naše vědomí začne být napuštěné a 
nasycené „esencí Trojúhelníků“. Vskutku jak jinak můžeme vytvořit přitažlivý magnetismus, který 
vyvolá odpověď, když se objeví ten správný člověk.   
 
Spojení se sítí 
Ve stejnou dobu můžeme začít dělat denní mentální propojení se sítí světla a dobré vůle, používaje 
Velkou Invokaci, a chovat se tak, jako kdyby očekávaný trojúhelník již existoval. Proto si vizualizujeme 
dva další světelné body v pevném přesvědčení, že se ve správný čas na správném místě objeví 
správní lidé, aby tyto body vyplnili. Denní propojení se sítí slouží také k tomu, že nabíjí pole našeho 
vědomí a mentálního prostředí magnetickou silou, zvyšující přitažlivost „myšlenkové formy“ 
Trojúhelníků, kterou stavíme.  
 
Správná akce 
Správná vnitřní příprava musí být následována správnou vnější akcí. Dnes není složité mluvit s lidmi o 
modlitbě a meditaci. Muži a ženy dobré vůle jsou dychtiví najít způsoby služby lidstvu. Instinktivně 
vědí, že lidstvo má potřebu světla a dobré vůle a nepotřebují být přesvědčováni o tom, že síla mysli 
může být používaná v konstruktivní službě. Ale velmi často jsme rezervovaní nebo nerozhodní. Máme 
skrytou zábranu, která nám zamezuje, abychom mluvili tak otevřeně a z celého srdce, jak bychom 
mohli. Toto komunikuje za nás k ostatním a je jednou z překážek, kterou musíme překonat, pokud 
máme přitahovat nové členy k činnosti Trojúhelníků.  
 
Další složitost, často prožívaná, přichází v odpovědi: „Proč se musím stát členem skupiny?“ „Není 
stejně efektivní, když se modlím a užívám Velkou Invokaci samostatně?“ Velkým úspěchem lidstva je, 
že vnímá fakt svojí vnitřní subjektivní jednoty, a že když se lidé modlí k Bohu, bez ohledu na to kdy 
nebo kde, že se opravdu propojují se stále přítomnou aspirací a invokací božství celé lidské rodiny. 
Ale individuální modlitba není ani tak efektivní ani tak duchovně užitečná jako skupinová invokace. 
Měli bychom zdůraznit, že tato věda nového věku skupinové invokace je vitálním nástrojem denní 
práce Trojúhelníků.  
 
Síť 
Nakonec můžeme poukázat na dva zcela unikátní rysy trojúhelníků. Je to realita trojúhelníku 
samotného a realita sítě. Bez kanálů do každodenního světa je duch bez moci ovlivňovat lidské 
záležitosti. Síť formovaná mnoha tisíci vzájemně provázaných trojúhelníků je primárně světovým 
skupinovým kanálem pro proudění duchovní energie do lidského vědomí. Síť je také systém 
komunikace. Každá energie potřebuje nějaký „nosič“ skrz který se může pohybovat a využívat svoji 
sílu. Síť Trojúhelníků zajišťuje, že světlo a dobrá vůle invokovaná každým jednotlivým trojúhelníkem 
může cirkulovat skrz planetu a má tak celosvětový vliv.  
 
Trojúhelník 
Trojúhelníkové vzorce jsou obecné a základní v podstatě. Věda je v tomto kategorická a náboženství 
učí pravdu, že trojnost se nalézá v srdci každé žijící formy. Trojúhelníky je vlastně velmi jednoduchá 
duchovní služba spojující náboženský a vědecký přístup k životu. Trojúhelníky můžeme také vidět 
v obyčejných lidských vztazích, neboť tři je nejmenší počet, který může formovat skupinu, a 



trojúhelníková vazba je základní jednotkou a jádrem veškeré skupinové práce.  
 
Při popisování Trojúhelníků můžeme tedy ukázat, že síť má kořeny v univerzální skutečnosti a že 
každý, kdo pracuje v trojúhelnících, se identifikuje s jedním ze základních životních vzorců na planetě. 
Nemusíme vždy uspět ve vzbuzení zájmu. Ale jak pracujeme na úkolu rozšíření sítě, posilujeme 
otevřený kanál, skrz který sestupují duchovní energie a budujeme úplnější univerzální systém pro 
přenos a distribuci světla a dobré vůle okolo zeměkoule.  
 
Některé další návrhy pro vytváření a udržování Trojúhelníků 
1. Nejprve si uvědomte, že nemůžete být úspěšní, pokud se vy sami hluboce nezajímáte o službu 
tímto způsobem. 
 
2. Dále si uvědomte, že mnoho vašich přátel jsou opravdu a přesvědčeně dychtiví pomoct v této době 
světové krize a že věří v božské vedení dokonce i když s vámi o tomto tématu nemluvili. 
 
3. Pak začněte mluvit o plánu pro síť světla a dobré vůle bez toho, abyste na lidi tlačili, aby se 
připojili. Mluvte o unikátnosti ideje (neboť ta je unikátní), zmiňujíce skutečnost, že takovéto trojúhelníky 
nyní existují po celém světě, že stále roste jejich počet po mnoho let a o jednoduchosti práce, která je 
potřeba – jen několik minut meditace každý den plus žití života osvícené dobré vůle. Pak nechte ideu 
vzejít.  
 
4. Když cítíte, že byl vzbuzen opravdový zájem, požádejte lidi, kteří se zajímají, aby se připojili k vám 
při formování trojúhelníku a pak začněte a používejte postup pro práci v rámci sítě světla a dobré vůle.   
 
5. Není nutné pro členy vašeho trojúhelníku, aby žili ve stejném místě jako vy. Bylo by nápomocné, 
samozřejmě, pokud by se členové trojúhelníku mohli občas setkat kvůli společné práci a diskuzi, ale 
tohle není podstatné. Členové trojúhelníku se musí cítit svobodně dělat požadovanou práci ve svém 
vlastním čase a způsobu.  
 
6. Buďte v kontaktu se členy vašeho trojúhelníku. Jako ten, který zformoval nový trojúhelník, je vaší 
zodpovědností udržovat naživu zájem ve vašich dvou přátelích dokud nejsou pevně zakořenění 
v rytmu práce. Pak pokračujte v kontaktu a hledejte, jak posilovat a vitalizovat práci, kterou děláte 
dohromady v rámci sítě Trojúhelníků.  
 
7. Každý člen vašeho trojúhelníku by měl být podporován v tom, aby tvořil další trojúhelníky, a toto je 
vaší zřejmou zodpovědností. Zkoušejte obrátit jejich pozornost a nabídněte všechnu pomoc a 
inspiraci, kterou můžete, do jejich snah. Pouze tímto způsobem může tato práce růst a rozšiřovat se, 
jak by měla.  
 
8. Výsledkem vaší subjektivní práce v rámci sítě světla a dobré vůle by mělo být více a více 
jednodušší pro vás a členy vašeho trojúhelníku vyjádřit navenek, ve vaší sféře existence a skrz vaše 
prostředí, praktickou hodnotu a efektivitu světla, lásky a dobré vůle invokované skrz denní práci 
Trojúhelníků. Osobní příklad života žitého v pravém vztahu s ostatními je inspirující.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro informace o tom, jak se podílet v síti Trojúhelníků, prosím kontaktujte: 
 
Triangles, Suite 54, 3 Whitehall Court, London, SW1A 2EF, London, UK 
Tel: + 44 20 7839 4512; Fax: + 44 20 7839 5575; Web: www.triangles.org; Email: triangles.london@lucistrust.org 

http://www.triangles.org/

