ENERGI
FÖLJER
TANKEN

TRIANGLAR
Målet för Trianglar är:
att upprätta riktiga mänskliga relationer och att sprida
den goda viljan och förståelsens ljus genom hela
mänskligheten;
att höja mänsklighetens medvetandenivå och transformera det mentala klimatet på jorden;
att stärka och stödja arbetet i världen som görs av män
och kvinnor av god vilja;
att sprida goda och upplyftande tankar samt
att inspirera till praktisk och konstruktiv verksamhet för
mänskligheten.
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ENERGI FÖLJER TANKEN
Allt är energi
Energi är ett ord som används ofta nuförtiden. Ändå är det rätt få som
tänker efter vad termen egentligen innebär.
Ordet kommer från grekiskans energos som betyder ‘aktiv’. Energi innebär alltså en förmåga till vital aktivitet, och sedan äldsta tid har man tilllämpat begreppet på stora områden av mänsklig kunskap och strävan.
Under lång tid användes det bara om rent fysiska förhållanden och fenomen, men på senare tid har det trängt in på områden som psykologi,
ekonomi och sociologi. Från begreppet energi som en generell livskraft
leder en direkt utvecklingslinje till alla det mänskliga livets områden.
Inom naturvetenskapen har energibegreppet utvecklats och använts
mer än inom något annat område. Tanken att allt är energi, i varierande
tillstånd och relationer, har så småningom lett fram till en vetenskaplig
syntes och en ny uppfattning om krafterna i universum. Det har inte
alltid varit så. På artonhundratalet ansåg man, att energin huvudsakligen
var ett resultat av kroppars eller materiepartiklars rörelse (rörelseenergi),
eller ett resultat av en materiell kropps läge i förhållande till andra materiella kroppar (lägesenergi). Detta uttrycktes i två fysiska lagar; lagen om
massans bevarande, som i korthet säger att massan (mängden materia
i en kropp) är oförstörbar, och lagen om energins oförstörbarhet, som
säger att summan av energin i universum är konstant.
Begreppen massa (eller materia) och energi tänktes vara oberoende av
varandra, och av de två ansågs materien vara mest grundläggande för
förståelsen av universum.
Men 1905 kom Einstein med den speciella relativitetsteorin som visade
att massan faktiskt är en form av energi och att massa och energi i själva
verket är utbytbara enheter. Detta uttrycks genom formeln E = mc 2 , där
E = energi, m= massa och c = ljusets hastighet. Detta betydde att lagen
om massans bevarande inte länge var det primära och energibegreppet
intog dess rättmätiga plats.
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ETERKROPPEN
Einsteins speciella relativitetsteori gjorde det möjligt att vetenskapligt
bevisa att allt är energi. Den upptäckten gav dödsstöten åt det materialistiska uppfattningarna och förklaringarna av universum. Ty det finns
ingenting i det manifesterande universum - solsystem, planeter eller i de
olika naturrikerna som inte äger en energiform, subtil och immateriell,
men ändå verklig. Nu menar man att allt är energi. Vår värld är manifestationen av en uppsjö av energier, där somliga manifesteras som former,
medan andra utgör det medium där dessa former lever, rör sig och är
till. Alla former består av levande energier som vibrerar i förhållande till
varandra, men som samtidigt är i besittning av sin egen kvalitet och
sitt karakteristiska liv. Samtidigt kan man se att former finns inuti andra
former. Rummet där vi sitter finns inuti ett hus som i sin tur är ett av
många hus i ett bostadsområde. Varje form utgör en del av en större
helhet.
Vi lever i en ocean av energier även om vi inte alltid tänker på det. Vi är
själva ett virrvarr av energier, som är tätt förbundna med varandra och
alla tillsammans utgör vår planets energikropp. Energikroppen kallas
också eterkropp. Varje människas eter eller energikropp är en integrerad
del av eterkroppen för hela planeten och följaktligen också för solsystemet. Genom detta medium står varje människa i grund och botten i förbindelse med alla andra uttryck för det gudomliga livet, stora som små.
I själva verket utgör energikroppen hos varje form i naturen en integrerad del av det gemensamma universella livets substantiella form av Gud
själv.
Eterkroppen är egentligen ingenting annat än energi. Dess uppgift är
att ta emot och överföra energiimpulser av olika slag och grader och att
aktiveras av dessa impulser eller kraftströmmar. Den utgör den nödvändiga grundvalen för de olika typerna och nivåerna av telepatiskt samspel och för alla former av subjektivt arbete och subjektiva relationer
såväl mellan individer som mellan grupper. Eterkroppen är också den
förmedlande länken mellan mentala och emotionella impulser och den
yttre fysiska formens värld. Genom eterkroppens nätverk cirkulerar stän-
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digt energier, som utgör förutsättningen för och bestämmer varje livsforms yttre uttryck, verksamheter och egenskaper. Detta gäller för den
individuella människan, för grupper, för mänskligheten som helhet, för
planeten och för än större enheter.
PLANENS GRUNDDRAG
De faktiska förhållandena och händelserna i yttervärlden är en produkt
av de dominerande energier som finns och som cirkulerar i den planetära eterkroppen under varje speciell period i världshistorien. Fram till
helt nyligen har den större delen av mänskligheten huvudsakligen varit
mottaglig för den emotionella energiströmningen. De som varit mottagliga för mental energi och för tankemönster har varit relativt fåtaliga.
Men denna situation har snabbt förändrats under 1900:talet. Som ett
resultat av de moderna utbildningssystemen har miljontals människor
utvecklat förmågan att tänka och att hantera tankeenergi och det är en
utveckling som hela tiden pågår. De som kan komma åt och registrera de
impulser och tankemönster som innehåller fröna till den framtida världskulturen och civilisationen och som kommer från det Universella Sinnet,
är nu tillräckligt många för att bilda en världsomspännande grupp.
Någon har sagt, att “det som pågår i världen idag är ett förverkligande av
idéer,” och det kan man se klart och tydligt. De som har något begrepp
om tankens kraft, om verkan av de mentala energiströmmar som utgår
från ett medvetande, befinner sig en situation med stora möjligheter
men också med stort ansvar. Tankar är energi och energi följer tanken.
Detta är grundvalen för allt skapande arbete på mentalplanet. Kan en
enda människas sannfärdiga tänkande omvandla det mentala klimatet i
sin omgivning, kan också ett själviskt, okontrollerat eller destruktivt tänkande förgifta den mentala atmosfären. Våra tankar är långt mäktigare
än vi vanligtvis inser och därför är det viktigt att vi använder dem på ett
skapande och konstruktivt sätt.
Universum är ett uttryck för Guds plan och syfte. Det är inte en slumpmässig anhopning av atomer, utan förverkligandet av en fantastisk ritning eller modell.
Genom att vara medvetna om behovet att låta positiva och konstruktiv-
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a energiformer cirkulera, har vi möjligheten att bli medvetna medarbetare i den gudomliga Planen. När vi väl börjar förstå att tankens värld är
verklig, så blir det också möjligt att arbeta med att medvetet registrera
och ta emot de fundamentala idéer och principer som försöker uttrycka
sig i världen. Dessa idéer utgör det bakomliggande mönstret för Planen
för närvarande. Vi kan sedan även förstå, att det finns en andlig Hierarki,
som man kan kalla Planens Väktare vars uppgift är att framställa grunddragen i den Plan som mänskligheten ska använda sig av och genomföra. Genom att deltaga i detta arbete ansluter vi oss till den universella
skapande processen tillsammans med den andliga Hierarkin och alla
skapande tänkare, vars arbete inspireras av kärlekens och tjänandets
motiv.
Vem som helst kan hjälpa till i arbetet med att “tänka fram och uttrycka
Planen”. Planens yttersta mål är att ljus skall upplysa människornas
sinnen, att kärlek skall råda i alla relationer och att Guds Vilja skall styra
människornas verksamhet. Alla som verkligen försöker att älska och
tjäna sina medmänniskor är medarbetare i planarbetet. För dem, som
känner tankens kraft och som kan börja arbeta med tankeenergi på
mentalplanet, är dessutom en skapande roll möjlig.
VETENSKAPEN OM SINNET
Att använda tankeenergin på ett klok och insiktsfullt sätt i tjänande fungerar för de flesta människor inte automatiskt. Det kräver ansträngning
och disciplin och att man förstår de principer som man kan grunda sitt
kreativa användande av sinnet på. Följande punkter vill skissera några av
de grundläggande principerna för denna vetenskap om sinnet.
1. Tanken är skapande då den bygger genom att formulera,
utveckla och klargöra idéer. Den är kommunikativ då sinnet sänder
ut “tankeformen” till sitt mål.
2. Skapande tankebygge kräver ett lugnt och stabilt emotionellt
medvetande, ett sinne som kan bibehålla fokuseringen och koncentrationen på en idé eller ett tema utan avbrott eller störningar
samt fysiska förhållanden som medger att man kan uppfylla de
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båda förstnämnda villkoren.
3. Rena motiv krävs för det arbete och det är inte ett ouppnåeligt
ideal. Men meningen med arbetet måste vara att utföra ett opersonligt, osjälviskt tjänande till fromma för och lyftning av hela den
mänskliga familjen.
4. Sinnet måste vara förenat med hjärtat i skapande andligt tjänande. Kristus sade, “Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan
är hon”, och om en tänkare arbetar utan ett hjärta som är öppet
för kärlekens flöde, kommer hans tanke att sakna den magnetism
som krävs för att den skall nå sitt mål.
5. Man kan tänka igenom ett ämne på många olika sätt för att klargöra och utveckla det. Men man bör sträva efter att tränga bakom
det yttre skenet för att söka efter betydelse, efter innebörd, efter
samband med andra idéer eller tankeströmmar, att söka orsak och
inte verkan. Strävan att göra detta kommer att leda tänkaren till
att reflektera över det som inte är av formnatur och det kan leda
till kontemplation vilken är källan till inspiration och upplysning.
6. Tänkaren bör i något skede höja sitt medvetande till själen Kristusmedvetandet i människan - och under det han reflekterar i
själens ljus länka sig samman i tanken med den andliga Hierarkin,
Planens Väktare. På så sätt kommer han att hjälpa till att bygga
länken mellan Guds Sinne och människornas sinnen, och genom
den kanalen kan Planen få kraft att uttrycka sig i det mänskliga
medvetandet. Tänkaren kan också nedkalla flödet av ljus, kärlek
och viljan-till-det-goda genom denna kanal till människors sinnen
och hjärtan.
7. Vi bör inse att vi faktiskt utgör en del av en subjektiv sammansatt världsvid grupp av tänkare. Det gäller i allt skapande och tjänande arbete som man uträttar med tankens energi, och därmed
bidra till och dra till sig tankar från gruppens “tankereservoar”.
Genom att i medvetandet länka sig till gruppen medan man arbetar med tankeenergi kommer man att öka värdet av både ens
eget och andras bidrag.
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8. Man ska bygga tankeformer med lika stor omsorg och noggrannhet som man bygger ett hus. På samma sätt som en arkitekt
måste ta med i beräkningen olika moment som design, material,
läge, kabeldragning, belysning, värme, förarbete och sammanföra
allt till ett hus som är vackert, praktiskt, ekonomiskt och bra att
leva i, på samma sätt måste den skapande tankearbetaren hålla i
minnet motsvarande faktorer för sin mentala skapelse. Liksom det
finns miljontals dåligt ritade och byggda hus, så finns det miljontals dåligt genomtänkta och relativt värdelösa tankeformer. När
man bygger tankeformer är det visualiseringen som är den viktigaste mentala tekniken.
Reglerna för att använda tankeenergin på ett kreativt sätt är detsamma
som för att meditera, men då måste man ge termen meditation vidare
tolkning än den vanliga. Vetenskapsmannen som arbetar i sitt laboratorium för att uppdaga naturlagarna är sysselsatt med en form av meditation. Att noggrant planera för att hjälpa nödlidande är meditation. Att
klargöra filosofiska begrepp och formulera filosofiska principer är meditation. Att tillämpa sinnets kraft på politiska problem och internationella
relationer är meditation. Inom alla dessa områden tillämpas samma tankeprocesser. Ämnena är olika och likaså vad man lägger tonvikten vid,
men processen är identisk. Närhelst detta arbetes motiv är allas välfärd,
närhelst det genomförs med osjälviskt syfte kan det betraktas som ett
svar på Planens impulser.
Andlig energi måste inverka på mänskliga sinnen. När de verkar tillsammans, är dessa sinnen det enda tillgängliga instrument som Guds
Vilja kan uttrycka sig igenom. Människans plats i den kosmiska Planen
blir mer betydelsefull och påtaglig, då man inser, att en av människans
huvudsakliga förpliktelser är att styra energiströmmar från mentalplanet
och att skapa det som är önskvärt i överensstämmelse med Guds syfte
för sin skapelse. Alla människor undergår en evolutionär utveckling för
att kunna bli samvetsgranna skapare i materia. Det innefattar en insikt i
den arketypiska Planen, en medveten process av beredvilligt skapande,
så att människan samverkar med idealet, arbetar enligt lagen och skapar
det som är i linje med Planen.
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TÄNKARENS SKAPANDE ARBETE
En fullständigt medveten kreativitet i överensstämmelse med Planen
kräver också att man förstår energins natur och att man kan styra energiströmmar. Än så länge är det bara ett fåtal människor som arbetar avsiktligt och medvetet i mental materia.
Tankeenergi, som nu i en jämförelsevis svag ström utgår från varje människa, kan styras till att skapa det som gruppen önskar och inte bara det
som individen önskar. Det grundläggande för att kunna arbeta i mental
materia är en förmåga att arbeta i grupp, för varje tanke sänds ut med
den speciella uppgiften att bidra med sin andel energi till en energiström som är noga angiven och känd. Det sistnämnda är viktigt, för om
tankeenergin ska bli till verklig nytta måste den absolut riktas mot en
speciell kanal för tjänande.
All aktivitet är resultatet av:
(a) tankeformer som byggs medvetet eller omedvetet;
(b) egna tankeformer eller av effekten av andras tankeformer;
(c) en mottaglighet för egna inre impulser, eller för andras impulser, dvs grupptankeformer.
Det är väl uppenbart hur viktig denna materia är och hur mycket människor påverkas av de tankeformer som de själva skapar eller av andras
mentala skapelser.
Tänkaren kommer att lyckas med sitt skapande arbete om han är förtrogen med de grundläggande tendenserna och böjelserna i sitt tänkande
och sina uppfattningar; om han kan känna igen den grupp, i linje med
vars tanke, hans skapande utförs; och om han förstår syftet med sitt tankebygge och stadigt håller fast vid det, så länge som formen är användbar.
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PLANENS MÅL
När man funderar över värdet av att använda sinnet på ett skapande
sätt, är det viktigt att förstå att det finns en Plan för mänskligheten och
att denna Plan alltid har funnits. Planen har utvecklats genom gångna
tiders evolution men även genom den speciella impuls som den fått av
människosläktets stora intuitiva ledare och lärare. Idag finns det ett tillräckligt stort antal män och kvinnor i världen som är så högt utvecklade
att de kan kontakta och arbeta för den. Genom att använda sinnet på ett
skapande sätt kan män och kvinnor överallt hjälpa till med att få denna
gudomliga Plan för mänskligheten att uttrycka sig i yttervärlden.
Några av de viktigaste målen i Planen för mänskligheten är:
(a) att skapa en subjektiv syntes i mänskligheten;
(b) att i stor skala uppväcka Ljuset i människor;
(c) att skapa en stor Ljuskälla som ska upplysa allt mänskligt tänkande;
(d) att göra slut på separatismens tidsålder;
(e) att höja allmänhetens medvetande till mentala nivåer.
Resultatet av detta kommer att bli:
(a) att man bildar grupper som binds samman av en gemensam
tanke. Detta är en verksamhet som pågått sedan 1400:talet.
(b) en mänsklighet med tre utmärkande drag:
(i) Den har ett system av ömsesidiga kommunikationer och
relationer radio, tv, telekommunikationer, internet, resor, telepati.
(ii) Man känner ansvar för varandra. Förverkligande av den
goda viljan.
(iii) Den erkänner det allestädes närvarande Det Enda Livet.
Det finns andra aspekter av Planen, och andra viktiga målsättningar, men
ingen av dem kan upprättas inom mänskligheten förutom genom ett
kreativt användande av sinnet.
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Det är först nu som vi börjar förstå vilken kraft tanken har och vilken
energi som tänkaren kan använda sig av. Genom skapande tanke, genom
andlig uppfattningsförmåga och korrekt tolkning, kan människor hjälpa
till att upprätta Guds rike på jorden.
TRIANGELARBETE
Det goda med Trianglar är att de bidrar till att framkalla riktiga mänskliga
relationer över hela världen. En kunskap om och förståelse av sambandet mellan energi och tanke är av avgjort värde i det arbetet. Triangelarbetet innebär att man styr energin med tankekraft. I Trianglar använder
vi den fokuserade tankekraften för att åkalla ljusets och den goda viljans energier och styra in dem i mänskligheten. Vår värld är i desperat
behov av sådana energier idag. Det är ett djupgående, men i grunden
enkelt, vetenskapligt arbete. Invokation, bön eller aspiration, meditation
det spelar ingen roll vilket ord som används genom dessa tre metoder
avtappas och aktiveras andliga energier.
Genom den ständiga påverkan från ett riktigt tänkande får den goda viljans energi en stimulerande och hejande inverkan på mänsklighetens
medvetande. Dessutom skapas en reservoar av den goda viljans energi
som kan utnyttjas av människor som arbetar för mänskligheten över
hela världen.
Vem som helst kan slå sig ihop med två andra som tror på den skapande
tankens kraft och bilda en triangel. Då denna länkas samman med det
världsomfattande Nätverket av ljus och god vilja, kan den bli ett praktiskt uttryck för tankens kraft och bidra till att utveckla riktiga relationer
inom mänskligheten som helhet.
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DEN STORA INVOKATIONEN
Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.
Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd,
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.
Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.
Denna invokation eller bön tillhör inte någon enskild person eller grupp utan
tillhör hela mänskligheten.
Dess skönhet och styrka ligger i dess enkelhet och i att den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt erkänner sanningen att det finns ett grundläggande förnuftigt väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det bakom allt
yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd personlighet, av de kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek
för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter
av det som kallas Guds Vilja och slutligen den självklara sanningen att det endast är
genom mänskligheten själv som den gudomliga planen kan förverkligas.
I några översättningar av Den stora invokationen används det namn som olika
religioner har gett den som ska komma: herren Maitreya, Krishna, imamen Mahdi
och Messias.
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