
Trojúhelníky  
Jak s nimi pracovat 
 

Práce s trojúhelníky je v podstatě jednoduchá. Trvá ne více než několik momentů každý den 
a po získání cviku může být dělaná téměř kdekoliv a kdykoliv. I když si musí pracovníci najít 
sami pro sebe způsob práce, který jim nejlépe vyhovuje, existují určité základní principy, 
kterými se mohou řídit všichni. Následující body popisují stručný proces, který je zamýšlený 
hlavně, aby pomohl novým členům. 
 
1. Místo práce. Je vždy lepší používat místo, kde můžete být tiše a nerušeni pět minut. 

Pak, sedíce uvolněně ale zpříma se zavřenýma očima, dejte každodenní myšlenky a 
pocity na jednu stranu a soustřeďte se na úkol služby lidstvu skrz Trojúhelníky. Po 
získání cviku to můžete dělat téměř okamžitě, jako když někdo ladí rádio na určitou 
vlnovou délku, v tomto případě ladění se do sítě.  

 
2. Propojte se mentálně s každým členem vašeho trojúhelníku, nebo trojúhelníků, 

z nejvyššího bodu vědomí, kterého můžete dosáhnout, „vidíce“ každý trojúhelník jako 
jednotku „ v oku mysli“. Vizualizace je obrovskou kreativní silou. Někteří vytvoří mentální 
obrázek jednoduše. Další staví představivostí, mentálním opakováním jmen svých 
spolupracujících členů nebo jednoduše tím, že na každý trojúhelník myslí. Někteří lidé 
kombinují několik metod.  Dle principu, že energie následuje myšlenku, si můžeme být 
jistí, že tím, jak na ně myslíme, jsou vytvořena spojení a udržována životně aktivní touto 
denní prací.   

 
3. Zářící žijící síť trojúhelníků je budována okolo planety jako výsledek denní práce členů 

trojúhelníků. Vizualizujte si trojúhelníky, ve kterých pracujete, jako nezbytnou část 
celosvětové sítě trojúhelníků.  

 
4. Vizualizujte si světlo a dobrou vůli, jak proudí do každého ze tří bodů vašeho 

trojúhelníku (vašich trojúhelníků), obíhaje okolo trojúhelníků od bodu k bodu a proudíce 
ven skrz síť do srdcí a myslí mužů a žen kdekoliv. Duše nebo princip Krista se může stát 
středovým bodem uvnitř každého trojúhelníku a mnoho lidí si vizualizuje tento bod jako 
zdroj světla a dobré vůle, který používáme v této práci. Jak jsou světlo a dobrá vůle 
distribuovány, vězte, že zvyšují zářivost celé sítě. Následný jas má nutně konstruktivní a 
ozdravný efekt, který pozdvihuje a transformuje lidské vědomí a ustanovuje pravé lidské 
vztahy.  

 
5. Rozezněte Velkou Invokaci, potichu nebo nahlas, podle volby a okolností.  Jak budete 

opakovat každý verš, vizualizujte si síť, která se chová jako spojení mezi světem 
duchovních reálií a lidstvem a jako kanál skrz který proudí světlo a láska a božský princip 
do lidského vědomí.  

 
6. Shrnutí procesu 
 

a) Propojte se mentálně se členy vašeho trojúhelníku (vašich trojúhelníků) 
b) Vizualizujte si váš trojúhelník (vaše trojúhelníky) jako část celosvětové sítě 
c) Vizualizujte si světlo a dobrou vůli proudíce mezi body vašeho trojúhelníku 

(vašich trojúhelníků), skrz síť a do lidského vědomí. 
d) Použijte Velkou Invokaci, směrující dále proud duchovní energie. 

 
 
 
 
 



Některé další body 
 
1. Pro členy není nutné, aby synchronizovali čas, kdy dělají každý den práci trojúhelníků, a 

vlastně pokud členové žijí v různých částech světa, je toto nemožné. Jakmile jsou 
vybudovány spoje Trojúhelníků v mentální substanci, mohou se „oživit“, když pracuje 
jakýkoliv člen. Pravá synchronizace je v účelu a záměru těch, kdo dělají tuto práci, ne 
v otázce času.  

 
2. Počet Trojúhelníků. Někteří lidé se účastní několika trojúhelníků a to je vítané. Na druhé 

straně, existuje praktický limit počtu trojúhelníků, ve kterých může jednotlivec pracovat 
efektivně. Vyvstává otázka: Kolik trojúhelníků jste schopni si vizualizovat a udržet 
zřetelně ve vaší mysli najednou? Navrhujeme proto, aby členové buď limitovali počet 
trojúhelníků, ve kterých pracují, aby každý mohl být vitální fungující jednotkou, nebo aby 
strávili dostatek času navíc v této světové službě, aby zajistili, že každá jednotka 
trojúhelníku je pevně postavena a pravidelně vyživovaná.  

 
3. Pokud některý z členů vašeho trojúhelníku přestane pracovat, prosím dejte nám hned 

vědět. Doufáme, že v takovýchto případech bude brzo někdo nalezen jako náhrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

