TROJÚHELNÍKY
Trojúhelníky jsou aktivitou služby pro muže a ženy dobré vůle, kteří věří v sílu
myšlenky. Pracujíce ve skupině tří, ustanovují pravé lidské vztahy vytvářením
celosvětové sítě světla a dobré vůle.
CÍLE
Svět má duchovní osud. Za evolucí je setrvávající záměr, který můžeme nazývat Plán Boha.
Všichni, kdo odpovídají na duchovní potřebu, mohou, svým vlastním způsobem a v rámci svého
vlastního prostředí, spolu‐pracovat při naplňování božského Plánu.
Plán se realizuje skrz lidstvo. Jsme zodpovědní za to, abychom mu porozuměli, a za to, abychom
dělali, co můžeme v rámci našeho denního způsobu života, abychom vyjádřili jeho význam a hodnotu.
Trojúhelníky pomáhají božskému Plánu tím, že pracují pro následující cíle:
•
•
•
•

Ustanovit pravé lidské vztahy a rozšířit dobrou vůli a porozumění (světlo) mezi všemi lidmi.
Zvýšit úroveň lidského vědomí a transformovat mentální a duchovní klima planety.
Posilovat a podporovat práci mužů a žen dobré vůle ve světě.
Poskytovat rezervoár ideje a inspirovat praktické a konstruktivní činy jménem lidstva.

PROGRAM
Trojúhelníky dosáhnou svých cílů spojením mužů a žen dobré vůle v duchovní světové službě, která
přesahuje všechny bariéry rasy, vyznání, třídy, ekonomického a politického přesvědčení. Trojúhelníky
tvoří celosvětovou síť světla a dobré vůle pro distribuci duchovních energií a zajišťují způsoby
praktické spolu‐práce a vzájemného propojení mezi muži a ženami dobré vůle. Za tímto účelem
Trojúhelníky:
• Povzbuzují muže a ženy dobré vůle, aby vytvořili trojúhelníky, a podporují je tím, že jim vysvětlují
tuto práci a dodávají literaturu.
• Publikují bulletin – tento bulletin je vzdělávací aktivitou služby Trojúhelníků a je zasílán všem
členům a dalším mužům a ženám dobré vůle, kteří projevují zájem.
• Vydávají další literaturu duchovní a vzdělávací hodnoty.
• Podněcují formování jednotek služby, ve kterých se muži a ženy dobré vůle mohou spojit
dohromady v praktické světové službě.
• Pomáhají organizovat každoroční světový den invokace.

JAK TROJÚHELNÍKY FUNGUJÍ
Stále roste pochopení síly konstruktivní myšlenky. Tato síla může být využívaná v celosvětovém
měřítku pro duchovní účely, pokud každý zkusí porozumět duchovní potřebě světa.

Trojúhelník je skupina tří lidí, kteří se každý den spojují myšlenkou na několik minut tvořivé meditace.
Není nezbytné, aby žili ve stejné lokalitě, a existuje mnoho mezinárodních trojúhelníků.
Každý den se členové na několik minut ztiší a spojí se v hlavě s ostatními členy jejich trojúhelníku
nebo trojúhelníků. Invokují energie světla a dobré vůle, vizualizují si tyto energie jako cirkulující mezi
třemi ohniskovými body každého trojúhelníku a rozlévající se do sítě trojúhelníků obklopujících
planetu. Zároveň opakují Velkou Invokaci; takto pomáhají formovat kanál pro proudění světla a lásky
do vědomí lidstva.
Udělat tuto práci trvá jen několik minut, a může se vejít do nejnabitějšího programu. Není nutné, aby
si členové synchronizovali čas, kdy budou pracovat, jelikož jakmile je trojúhelník postavený a
fungující, může být vitalizován kterýmkoliv z jeho členů.
Všichni muži a ženy dobré vůle, kteří jsou ochotní dělat tuto práci popsanou výše a kteří přijmou
úkoly světové služby Trojúhelníků, jsou zváni, aby se zapojili. Nejsou zde další požadavky nebo
členský příspěvek. Finanční potřeby této aktivity jsou zajištěné výhradně a zcela dary členů a přátel.

VELKÁ INVOKACE
Velká Invokace je světová modlitba přeložená do více než sedmdesáti pěti jazyků a dialektů, a je
užívaná všemi členy Trojúhelníků. Vyjadřuje jisté ústřední pravdy:
Že existuje základní Inteligence, Kterou nazýváme Bůh.
Že ve vesmíru je božský evoluční Plán – jehož motivující silou je láska.
Že významná Individualita nazývaná křesťany Kristus – Učitel Světa – přišel na Zemi a ztělesnil tuto
lásku, abychom mohli pochopit, že láska a rozum jsou výsledky Účelu a Vůle a Plánu Boha. Mnoho
náboženství věří v Učitele Světa, znající ho pod jmény jako Lord Maitreya, Iman Mahdi a Mesiáš.
Pravdu, že pouze skrz lidstvo samo se může božský Plán projevit.
VELKÁ INVOKACE
Nechť z bodu světla v Mysli Boží
Proudí světlo v mysl lidí.
Kéž Světlo sestoupí na Zem.
Nechť z bodu Lásky v Srdci Božím
Proudí láska v srdce lidí.
Kéž se Kristus vrátí na Zem.
Ze středu, v němž je Vůle Boží známa
Kéž účel malé lidské vůle vede –
Ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.
Ze středu, jejž lidské plémě zveme,
Nechť Plán Lásky a Světla vzejde
A zapečetí bránu, za níž sídlí zlo.
Kéž Světlo, Láska a Síla obnoví tento Plán na Zemi.

DVANÁCT BODŮ O TROJÚHELNÍCÍCH
Práce Trojúhelníků je jednoduchá, ale má hluboký duchovní význam. K tomu, abychom objasnili a
odhalili její základní jednoduchost, by měly sloužit následující body.
1. Co jsou „Trojúhelníky“? Trojúhelníky jsou aktivita, pomocí které je vytvořena a udržována síť
světla a dobré vůle zahalující celou planetu.
2. Proč síť? Síť poskytuje nezbytné vzájemně se propojující vlákna nebo kanály, po kterých
proudí duchovní energie světla a dobré vůle invokované všemi pracovníky Trojúhelníků.
3. Proč trojúhelník? Trojúhelník je základním geometrickým tvarem, duchovně symbolizující
podstatu Nejsvětější Trojice. Tři lidé mohou pracovat jako skupina a poskytnout tři propojené
ohniskové body, skrz které může cirkulovat duchovní energie.
4. Z čeho se síť skládá? Síť je postavena z vláken osvětlené mentální substance, po kterých
proudí energie dobré vůle.
5. Jak se síť staví? Síť je postavena a udržována denní akcí každého pracovníka Trojúhelníků
invokujícího duchovní energie a používajícího kreativní sílu mysli.
6. Jak se pracuje? Jednotlivci se spojí v myšlence a účelu s dalšími dvěma členy svého
trojúhelníku, nebo trojúhelníků, vizualizující si vitální energie světla a dobré vůle, jak obíhají
od bodu k bodu. Pak směrují proud energie do sítě, jasně si vizualizující zářící celosvětovou síť
trojúhelníků, jejíž je jejich vlastní trojúhelník součástí. Pak opakují v koncentraci a se
záměrem slova Velké Invokace.
7.

Proč používat Invokaci? Používání Velké Invokace zaciluje a uvolňuje duchovní energie,
které jsou k dispozici pro oživování celé sítě.

8. Co je motivem pro zapojení se do Trojúhelníků? Motivem není osobní prospěch, ale světová
služba.
9. Jak se síť rozrůstá (a) v kvantitě, (b) v kvalitě?
(a). Je zodpovědností každého pracovníka Trojúhelníků zaujmout další muže a ženy dobré
vůle a vytvořit nové trojúhelníky pro posilování a rozrůstání sítě.
(b). Magnetická a zářící účinnost sítě Trojúhelníků závisí na duchovním přínosu každého
jednotlivého trojúhelníku k celku, jenž následně závisí na denní akci každého pracovníka
Trojúhelníků.
10. Jak je každý trojúhelník udržován? Pracovníci Trojúhelníků jsou v kontaktu jeden s druhým
dopisy nebo osobním kontaktem, kde je to možné, aby bylo zaručeno, že je jejich trojúhelník
udržován jako fungující jednotka v rámci sítě.
11. Kdo se může stát členem? Všichni inteligentní muži a ženy dobré vůle kdekoliv na světě bez
rozdílu rasy, náboženství, přesvědčení, kasty nebo barvy jsou potřební pro službu v rámci sítě
Trojúhelníků
12. Jsou Trojúhelníky náboženským hnutím? Trojúhelníky nejsou spojené ani omezené žádným
z velkých světových náboženství. Je to univerzální duchovní projekt, který, ve skutečnosti,
zahrnuje muže a ženy všech vyznání.

Práce Trojúhelníků je tedy aktem služby lidstvu. Pracovníci Trojúhelníků se věnují aktivitě v duchu
spolu‐práce a nesobecké služby, a proto, aby podněcovali a zvětšovali proudění světla a dobré vůle
po celém světě.
Trojúhelníky jsou aktivitou Lucis Trust. Trust byl nejprve právně ustanoven v roce 1922 v USA a následně ve Velké Británii,
Holandsku, Německu a Švýcarsku. Má zástupce a bankovní služby v mnoha dalších zemích a je řízen mezinárodní radou
správců. Ve Velké Británii je Trust registrovanou dobročinnou organizací. Lucis Trust je na Seznamu Hospodářské a sociální
rady Spojených národů.
Aktivity Trustu také zahrnují Arkánskou školu, vydavatelské společnosti Lucis a Světovou dobrou vůli.
Síť Trojúhelníků pokrývá zeměkouli včetně následujících zemí:
Alžírsko
Angola
Argentina
Austrálie
Rakousko
Bangladéš
Barbados
Belgie
Belize
Benin
Bermudy
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie
Bulharsko
Burkina Faso
Kamerun
Kanada
Chile
Kolumbie
Kongo
Kostarika
Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Ekvádor
Egypt
Irská republika
Salvador
Estonsko
Etiopie
Fidži
Finsko
Francie
Gambie
Německo
Ghana

Gibraltar
Řecko
Grónsko
Hongkong
Maďarsko
Island
Indie
Indonésie
Írán
Irák
Izrael
Itálie
Pobřeží slonoviny
Jamajka
Japonsko
Jordánsko
Keňa
Korea
Lotyšsko
Libanon
Lesotho
Libérie
Libye
Lucembursko
Madagaskar
Malajsie
Malta
Martinik
Mauricius
Mexiko
Černá Hora
Barma
Namibie
Nepál
Holandsko
Nový Zéland
Nikaragua
Niger
Nigérie

Norsko
Pákistán
Panama
Papua Nová Guinea
Paraguay
Peru
Filipíny
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Saudská Arábie
Senegal
Srbsko
Sierra Leone
Slovenská republika
Slovinsko
Jižní Afrika
Španělsko
Srí Lanka
Súdán
Svazijsko
Švédsko
Švýcarsko
Sýrie
Tanzanie
Thajsko
Togo
Trinidad & Tobago
Turecko
Uganda
Ukrajina
Velká Británie
USA
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zair
Zambie
Zimbabwe
Literatura Trojúhelníků je k dispozici v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, němčině, řečtině, italštině, polštině,
portugalštině, ruštině a španělštině.
Další informace můžete získat od:
TRIANGLES
3 Whitehall Court, Suite 54, London SW1A 2EF, UK
120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA
1 rue de Varembé (3e), Case Postale 31, 1211 Geneva 20, Switzerland
web: www.triangles.org
e.mail: triangles.london@lucistrust.org

