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Hvordan dannes en triangel 

Spørgsmål som: »Hvordan dannes en Triangel?« og: »Hvilken måde er den bedste til at introducere 
netværket af lys og god vilje for mennesker?« bliver ofte stillet. 
 
Mange mennesker har gjort den erfaring at en Triangel »dannes af sig selv« uden synlig indsats eller 
anstrengelse eller planlægning, næsten som om den allerede »eksisterede«, før dens medlemmer mødtes 
eller blev enige om at arbejde sammen. Men lige så mange andre har med besvær søgt i lang tid uden held. 
Hvad kan de gøre, når de står over for en øjensynlig mangel på mulige medarbejdere? 
 
Mental forberedelse 
 
Behovet for den rette mentale forberedelse i en sådan situation bliver ofte glemt. Vellykket Triangel-arbejde 
forudsætter en vis »ligesindethed«. Vi må være i stand til at »stille ind« på Triangel-bølgelængden. Der 
findes ganske givet ingen bedre måde at finde medarbejdere på, end at vi selv først bliver en »mental 
sendeenhed«, som sender ideen om Triangler og behovet for medarbejdere ud til vore mentale omgivelser. 
Samtidig bør vi øge vor forståelse ved at læse og tænke således, at vor bevidsthed bliver præget og 
gennemtrængt af »Triangel-essens«. Hvordan skal vi ellers kunne skabe den attraktive magnetisme, som vil 
vække genklang, når den rette medarbejder dukker op? 
 
Forbindelsen med netværket 
 
Vi kan samtidig begynde på, dagligt at skabe en mental forbindelse med netværket af lys og god vilje, idet vi 
anvender Den store invokation og handler som om den ventede Triangel allerede eksisterede. Vi 
visualiserer derved de to andre lyspunkter i sikker forventning om, at i rette tid vil de rette mennesker dukke 
op for at realisere dem. 
 
Denne daglige forbindelse med netværket tjener også til at fylde vort bevidsthedsområde og vore mentale 
omgivelser med magnetisk kraft, der øger tiltrækningskraften af den Triangel-»tankeform«, som vi opbygger. 
 
Den rette ydre handling 
 
Den rette indre forberedelse må følges af den rette ydre handling. Det er ikke vanskeligt i dag at tale med 
mennesker om bøn og meditation. Mennesker af god vilje er ivrige efter at finde måder, hvorpå de kan tjene 
deres medmennesker. De ved instinktivt, at menneskeheden trænger til lys og god vilje, og de behøver ikke 
først at overbevises om, at tankens kraft kan anvendes i konstruktiv tjeneste. 
 
Alligevel er vi alt for ofte tilbageholdende og tøvende. Vi har skjulte hæmninger, der hindrer os i at tale så 
åbent og helhjertet, som vi kunne. Dette smitter af på andre og er en af de hindringer, som må overvindes, 
hvis vi skal kunne tiltrække nye medlemmer til Triangel-arbejdet. 
 
En anden vanskelighed, som ofte erfares, ses i reaktionen: »Hvorfor bør jeg tilslutte mig en gruppe? Er det 
ikke lige så effektivt, hvis jeg beder og bruger Den store invokation på egen hånd?« Menneskeheden er nået 
langt, for den erkender sin indre subjektive enhed, og når mennesker beder til Gud, uanset hvornår eller 
hvor, er de derfor forbundet med hele den menneskelige families altid tilstedeværende higen efter og 
påkaldelse af guddommen. 
 
Alligevel er individuel bøn hverken så effektiv eller så åndeligt nyttig som bevidst gruppeinvokation. Vi må 
understrege, at den nye tidsalders videnskab om gruppeinvokation er et vitalt kendetegn i det daglige 
Triangel-arbejde. 
 
Netværket 
 
Afsluttende kan vi pege på to fuldstændigt enestående karakteristiske kendetegn ved Trianglerne. Disse er 
selve Trianglens eksistens og netværkets eksistens. Uden kanaler ind i dagligdagens verden er ånden 
ude af stand til at påvirke menneskelige anliggender. Netværket dannet af mange tusinde 
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sammenhængende Triangler er først og fremmest en verdensomspændende gruppekanal, gennem hvilken 
åndelig energi strømmer ind i den menneskelige bevidsthed. Netværket er også et kommunikationssystem. 
Al energi behøver en form for formidlende redskab, hvorigennem den kan strømme og bringe sin kraft i 
funktion. Triangel-netværket sikrer, at lys og god vilje, påkaldt af hver enkelt Triangel, kan cirkulere ud over 
hele Jorden og derfor få verdensomspændende indflydelse. 
 
Trianglen 
 
Triangulære mønstre er af universel og grundlæggende natur. Videnskaben er kategorisk på dette punkt, og 
religioner lærer den sandhed, at en treenighed findes i hjertet på enhver levende form. Triangler er i 
virkeligheden en yderst enkel åndelig tjeneste, der har forbindelse med såvel de religiøse som de 
videnskabelige tilnærmelser til livet. Triangler kan også iagttages i almindelige menneskelige relationer, for 
tre er det mindste antal, der kan danne en gruppe, og den triangulære forbindelse er den grundlæggende 
enhed og kerne i alt gruppearbejde. 
 
Når vi taler om Triangler, kan vi derfor pege på, at netværket er forankret i en universel virkelighed, og at 
enhver, som deltager i Triangler, identificerer sig med et af planetens fundamentale livsmønstre. Det vil 
måske ikke altid lykkes for os at vække interesse. Men når vi arbejder med opgaven at udvide netværket, 
styrker vi en åben kanal, hvorigennem åndelige energier strømmer ned, og opbygger et mere omfattende 
universelt system for overførsel og udbredelse af lys og god vilje Jorden rundt. 
 
Yderligere forslag til at danne og opretholde Triangler 

1. Forstå først af alt, at arbejdet ikke kan lykkes for dig, hvis ikke du er dybt og ikke kun overfladisk 
interesseret. 

2. Forstå dernæst, at mange af dine venner er oprigtigt ivrige efter at hjælpe nu i denne verdenskrisens 
tid, og at de tror på guddommelig ledelse, selv om de ikke har diskuteret dette med dig. 

3. Begynd at tale om planen for dette netværk af lys og god vilje uden at presse folk til at tilslutte sig. 
Tal om det enestående ved ideen (for den er enestående), idet du nævner den kendsgerning, at 
sådanne Triangler nu eksisterer over hele verden. Tal om deres stadige vækst gennem mange år og 
om, hvor enkelt dette arbejde er - blot nogle få minutters meditation hver dag samt en levemåde 
baseret på oplyst god vilje. Lad derefter ideen ligge og spire. 

4. Når du føler, at virkelig interesse er blevet vakt, bed da de interesserede om at slutte sig til dig for at 
danne en Triangel, og begynd så at benytte fremgangsmåden for arbejdet inden for netværket af lys 
og god vilje. 

5. Det er ikke nødvendigt for medlemmerne af din Triangel at bo på samme sted som du selv. Det ville 
naturligvis være gavnligt, hvis Triangel-medlemmer kunne mødes nu og da for samarbejde og 
samtale, men det er ikke væsentligt. Triangel-medlemmer må føle sig fri til at udføre det fornødne 
arbejde, både med hensyn til tid og arbejdsmåde. 

6. Hold kontakt med medlemmerne i din Triangel. Da det er dig, der har dannet en ny Triangel, er det 
dit ansvar at holde interessen levende hos dine to venner, indtil de er fast etableret i arbejdets rytme. 
Fortsæt med at holde kontakten ved lige, og forsøg at styrke og vitalisere det arbejde, I udfører 
sammen inden for Triangel-netværket. 

7. Hvert medlem i din Triangel bør opmuntres til at danne andre Triangler, og det er du ansvarlig for. 
Prøv at gøre dem opmærksomme på opgaven og gør, hvad du kan for at give dem hjælp og 
inspiration i deres bestræbelser. Det er kun på denne måde, at arbejdet kan vokse og udbredes, 
som det bør. 

8. Som et resultat af jeres subjektive arbejde inden for netværket af lys og god vilje skulle det blive 
stadig lettere for dig og medlemmerne af din Triangel at tale om - i jeres virkefelt og i jeres 
omgivelser - den praktiske værdi og virkningen af lyset, kærligheden og den gode vilje, påkaldt ved 
det daglige Triangel-arbejde. Det personlige eksempel på et liv levet på rette måde i forhold til andre 
er inspirerende og smittende. 

 


