Trianglar
Trianglar består av grupper av män och kvinnor av god
vilja, som tror på tankens makt och är inriktade på en
tjänande verksamhet. Genom att arbeta i grupper om
tre upprättar de riktiga mänskliga relationer genom att
skapa ett världsomspännande nätverk av ljus och god
vilja.
Hur Trianglar fungerar
Det finns en växande insikt om kraften hos det
konstruktiva tänkandet. Om varje människa försöker
förstå det andliga behovet i världen, kan denna kraft
utnyttjas för andliga syften i en världsomfattande
skala.
En triangel är en grupp om tre människor, som varje
dag i tanken länkar sig samman under några minuters
skapande meditation. De behöver nödvändigtvis leva
på samma ort - det finns många internationella
trianglar.
Varje dag sitter deltagarna i några minuters stillhet och
förenar sig mentalt med de två andra deltagarna i
triangeln eller trianglarna. De åkallar ljusets och den
goda viljans energier, ser dessa energier cirkulera
genom de tre brännpunkterna i varje triangel och ser
dem strömma ut genom triangelnätverket som
omsluter planeten. Samtidigt läser de den Stora
Invokationen och bidrar på detta sätt till att skapa en
kanal, genom vilken ljus och kärlek kan strömma in i
mänskligheten.
Arbetet tar endast några minuter att utföra och kan
passas in i det mest pressade dagsprogram. Det är
inte nödvändigt att triangeldeltagarna utför arbetet vid
samma tidpunkt, eftersom en triangel, när den väl är
bildad och fungerar, kan upplivas av vem som helst av
dessa deltagare.
Alla människor av god vilja, som är villiga att göra det
arbete som har beskrivits här och som accepterar
Trianglars mål för världstjänande, är välkommna att
deltaga. Det finns inga andra krav eller förplikterser.
Arbetet finansieras uteslutande genom gåvor från
deltagare och vänner.

Den Stora Invokationen
Den Stora Invokationen är en världsbön som är
översatt till närmare hundra språk och dialekter och
används av alla triangledeltagare. Den uttrycker vissa
centrala sanningar som alla människor naturligt och
normalt godtar:
Att det existerar en skapande intelligens, som vi ger
namnet Gud.
Att det finns en gudomlig Plan för utvecklingen i
Universum, vars drivande kraft är kärlek.
Att en stor individualitet, av de kristna kallad Kristus Världsläraren - kom till jorden och förkroppsligade
denna kärlek så att vi skulle kunna förstå att kärlek och
intelligens är verkningar av Guds Syfte, Vilja och Plan.
Många religioner tror på en världslärare och känner
honom under namn som Herren Maitreya, Imam
Mahdi och Messias.
Målet med Trianglar
Världen har en andlig bestämmelse.
Bakom evolutionen finns ett orubbligt
syfte, som vi kan kalla Guds plan. Var
och en som reagerar inför andliga
behov kan, på sitt eget sätt och i sin
egen omgivning, samarbeta med
denna Plan.
Planen förverkligas genom
mänskligheten. Vi har ett ansvar att
förstå den och att i vårt dagliga liv
göra vad vi kan för att uttrycka dess
mening och innbörd.
Trianglar bidrar till den gudomliga
Planens fullbordande genom att
arbeta för följande mål:
Att upprätta riktiga mänskliga
relationer och att sprida god
vilja och förståelse (ljus)
bland människorna.
Att höja det mänskliga
medvetandets nivå och att

omvandla planens mentala
och andliga klimat.
Att stärka och understödja det
arbete som utförs av män och
kvinnor av god vilja över hela
världen.
Att skapa en tankereservoar
och att inspirera till praktisk
och konstruktiv verksamhet,
som är till nytta för
mänskligheten.
Program
Trianglar uppnår sina mål genom att
sammanlänka människor av god vilja i
ett andligt världstjänande, som
övervinneralla barriärer vad beträffar
ras, tro, klass, ekonomisk och politisk
övertygelse. Trianglar skapar ett
världsomspännande nätverk av ljus
och god vilja, som sprider konstruktiva
andliga energier och förbindelser
mellan människor av god vilja.
TRIANGLAR:
Uppmuntrar människor av god vilja att
bilda trianglar och bistår dem genom
att upplysa om arbetet och förse dem
med litteratur.
Publicerar en bulletin. Den har ett
skolande syfte och sänds till alla
deltagare och andra intresserade
människor av god vilja.
Ger ut annan litteratur av andligt och
upplysande värde.
Uppmuntrar till bildandet av tjänande
grupper, i vilka människor av god vilja
kan förenas i praktiskt världstjänande.

Hjälper till att organisera en årlig
världsinvokationsdag.

triangelnätverket, i vilket hans egen triangel är
en del. Därefter framsäger han orden i den
Stora Invokationen med koncentration och
avsikt.

Triangelarbetet är enkelt, men har en djup andlig
betydelse. Följande punkter är användbara för att
klargöra hur enkelt arbetet är.

7. Varför används Invokationen?
Användandet av denna Invokation
koncentrerar och frigör de andliga energier
som finns tillgängliga för vitaliseringen av hela
nätverket.

1. Vad är Trianglar?
Trianglar är en verksamhet varigenom ett
nätverk av ljus och god vilja, som omspänner
hela planeten, skapas och upprätthålles.

8. Vilket är motivet för att ansluta sig till Trianglar?

2.Varför ett nätverk?

Motivet är inte personlig vinst utan
världstjänande.

Ett nätverk erbjuder de nödvändiga
sammanlänkade kanalerna, genom vilka
andliga energier kan flyta - energier som
åkallas av alla triangelarbetare.

9. Hur kan nätverket utvidgas (1) Kvantitativt (2)
Kvalitativt?
1. Det är varje triangelarbetares ansvar
att intressera andra människor av god
vilja att vilda nya trianglar för att stärka
och utvidga nätverket.

3. Varför en triangel?
Triangeln är en grundläggande geometrisk
figur och symboliserar i andligt avseende den
ursprungliga Treenigheten hos gudomen. Tre
människor kan arbeta som en grupp och bilda
tre sammanlänkade brännpunkter, genom
vilka andlig energi kan cirkulera.

2. Triangelnätverkets magnetiska och
utstrålande styrka beror på varje
enskild triangels andliga bidrag till
helheten, vilket i sin tur beror på varje
triangelarbetares dagliga handling.

4. Av vad består nätverket?
Nätverket består av trådar av upplyst mental
substans, längs vilka den goda viljans energi
flyter.
5. Hur bildas det?
Nätverket byggs upp och upprätthålls genom
att varje triangelarbetare åkallar andliga
energier och använder sin tankes skapande
kraft.
6. Hur utförs arbetet?
Individen länkar sig i tanke och syfte samman
med de två andra medlemmarna av triangeln,
eller trianglarna, och ser de levande
energierna av ljus och god vilja cirkulera från
punkt till punkt. Därefter riktas energiflödet in i
nätverket och triangelarbetaren visualiserar
klart det strålande, världsomfattande

1

10. Hur upprätthålles varje triangel?
Triangelarbetare håller kontakt med varandra
per brev, eller personlig kontakt där det är
möjligt, för att förvissa sig om att deras triangel
upprätthålles som en fungerande enhet inom
nätverket.
11. Vem kan deltaga?
Alla intelligenta människor av god vilja i hela
världen oberoende av ras, religion och
samhällsställning behövs i triangelarbetet.
12. Är Trianglar en religiös rörelse?
Trianglar är inte ansluten eller begränsad till
någon av de stora världsreligionerna. Trianglar
är ett universellt andligt företag som omfattar
människor av alla trosföreställningar.

Triangelarbetet är därför en gärning i mänsklighetens
tjänst. Triangelarbetarna verkar i en anda av
samarbetsvilja och osjälviskt tjänande för att stimulera
och öka flödet av ljus och god vilja i hela världen.
Trianglar bildades 1937 och är en verksamhetsgren
inom Lucis Trust. Denna stiftelse bildades först i USA
år 1922. Till verksamheten hör också Arcane School,
Lucis Publishing Companies och World Goodwill.

