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ث�ل�ثاتمث

كيفية تكوين أحد المثل�ثات

 غالبا ما تطرح السئلة " كيف يبدأ أحدنا بتشكيل مثل�ث؟" و " ما هو السبيل الفضل لتعريف الناس بشبكة النور والن�ية الحسنة؟".
 لقد مر� الكثير من الشخاص بالتجربة حيث يقوم المثلث بتشكيل نفسه دون الحاجة لبذل جهد أو تخطيط واضحين،و كأنما المثلث

.موجود قبل أن يلتقي أعضاؤه أو يتفقوا على العمل  معا
.ولكن بنفس الدرجة ، هناك كثير آخرون كدوا وكا فحوا وبحثوا لوقت طويل دون تحقيق أي نجاح

ما الذي بامكانهم عمله عندما يواجهوا بخروج ظاهر لعمال مشاركين؟

تحضيرذهني

 غالبا ما يتم نسيان الحاجة الى التحضير الذهني الصحيح في موقف كهذا.يتضمن عمل المثلثات الناجح درجة معينة من " تشابه
 الذهن" ،حيث علينا أن نتوافق مع طول الموجة الخاصة بالمثلثات. ولذلك ، وللعثورعلى عمال مشاركين فليس هناك طريقة أمثل

 من أن يصبح المرء أول وحدة ارسال ذهنية تقوم باشعاع مبدأ وفكرة المثلثات والحاجة الى عمال مشاركين في بيئتنا الذهنية ، كما
 ."تقوم بتوسيع آفاق فهمنا من خلل القراءة والتفكير  ، كل ذلك من أجل أن يصبح وعينا متشربا و مشبعا ب "خلصة المثلثات

وفعل، كيف بغير ذلك  يمكن لحدنا أن يخلق المغناطيسية الجذابة التي ستثير استجابة عند ظهورالشخص المناسب؟

صلة  مع الشبكة

 باستطاعتنا في الوقت ذاته البدء بعمل صلة ذهنية يومية مع شبكة النور والنية الحسنة وذلك عن طريق البتهال العظيم  و التصرف
. المثلث المتوقع موجود مسبقاوكأن

 ولذلك فنحن نتخيل النقطتين المضاءتين الخريتين في ضوء النتظار الواثق انه في الوقت المناسب سيظهر الشخاص المناسبون
 لملئها. كماتقوم الصلة اليومية مع الشبكة بشحن مجال وعينا وبيئتنا الذهنية بطاقة مغناطيسية بشكل يزيد من جاذبية شكل فكرة

.المثلثات التي نقوم ببنائها

فعل صحيح

 يجب أن يتبع التحضير الداخلي الفعل الخارجي الصحيح .ليس من الصعب هذه اليام التحدث مع الناس عن الصلة والتأمل .
اقون ليجاد سبل لخدمة النسانية ، فهم يعلمون بالفطرة ان النسانية بحاجة للنور والنية الحسنة ول  رجال ونساء النية الحسنة تو�

.داعي لقناعهم أن قوة العقل يمكن استغللها في خدمات بناءة
.مع ذلك ، فنحن في أغلب الحيان متحفظون أو مترددون  ومكبوتون بشكل يمنعنا من التكلم بأريحية و من قلب

.هذا يوصل نفسه للخرين وهو حاجز من  الحواجز التي يجب التغلب عليها اذا  أردنا جذب أعضاء جدد لعمل المثلثات

 هناك صعوبة أخرى ، غالبا ما يتم اختبارها، وتأتي عند الحصول على الرد " لماذا يجب علي أن التحق بمجموعة؟" أو " أليس
 فعال بنفس الدرجة أن أصلي وأقوم بالبتهال العظيم بمفردي؟" انه لنجاز عظيم ان تدرك النسانية حقيقة وحدتها الذاتية الداخلية ،
 وأنه عندما يصلي الناس ل ، بغض النظر عن الزمان أو المكان ،فانهم يتصلون بحق مع الطموح والبتهال اللذان لطالما وجدا تجاه

 .ألوهية  السرة النسانية كلها
 .مع ذلك، فالصلة الفردية ليست بنفس درجة فاعلية أو بنفس درجة الفائدة الروحانية التي يتمتع بها البتهال الجماعي

.علينا أن نشدد أن علم العصر الجديد للبتهال الجماعي هذا هو صفة مهمة من صفات العمل اليومي للمثلثات
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الشبكة

.الشبكة  حقيقةبنفسه وحقيقة المثلث أخيرا، باستطاعتنا أن نشير الى صفتين مميزتين كليا من صفات المثلثات أل وهما   
 بدون قنوات لداخل الحياة اليومية تعتبر الروح عديمة القوى للتأثير في العلقات النسانية، كما تعتبر الشبكة المكونة من آلف

 المثلثات المترابطة أول قناة جماعية على مستوى العالم بهدف سكب الطاقة الروحانية في الوعي النساني. بالضافة لذلك ، تعد
 الشبكة نظام اتصال . بما أن كل أنواع الطاقة تحتاج الى ناقل تنتقل من خلله و تحمل قوتها على التأثير، فشبكة المثلثات تضمن أن

        .النور والنية الحسنة الناتجان من كل مثلث على حدة لهما أن يدورا في كل الرض ومن ذلك يأتي التأثير على مستوى العالم
 

المثل�ث

 تعد الشكال المثلثية أشكال عالمية وأساسية بالنسبة للطبيعة. فالعلم صريح في ذلك والديان تعل�م حقيقة وجود ثالوث في قلب كل
 شكل حي. المثلثات ما هي في واقع المر ال طقس فائق البساطة والروحانية يجمع التجاهين الديني والعلمي في الحياة. كما يمكن
 ملحظة المثلثات في العلقات النسانية العتيادية حيث أن العدد ثلثة هو أقل عدد يمكن ان تتكون منه مجموعة، والعلقة المثلثة

.هي الوحدة الساسية ونواة عمل المجموعة بأكملها

 يمكننا اذن  في تقديم المثلثات الشارة الى أن الشبكة متأصلة في حقيقة عالمية ، وأن كل شخص يعمل في المثلثات يتماثل مع أحد
 أشكال الحياة الجوهرية على الكوكب. قد لننجح دائما في اثارة الهتمام ولكن رغم ذلك ، ومع عملنا بهدف توسيع الشبكة  فنحن

 ندعم قناة مفتوحة تهبط من خللها الطاقات الروحانية  ، كما أننا نبني نظاما عالميا أكثر شمولية من أجل نقل و توزيع النور والنية
.الحسنة حول العالم

بعض القتراحات الضافي�ة لتشكيل وحفظ المثلثات

1  (أدرك أول وقبل كل شيء أن لن تحقق النجاح ما لم تكن أنت نفسك مهتما بعمق بالخدمة بهذه الطريقة.

اقون بحق لتقديم يد المساعدة في زمن المحنة العالمية هذا ، وأنهم يؤمنون بالهداية اللهية (2  أدرك من ثم�  أن العديد من أصدقائك تو�
.حتى لو أنهم لم يناقشوا ذلك المر معك

 بعد ذلك، ابدأ بالتحدث عن خطة شبكة النور والنية الحسنة دون أن تضغط الخرين للنضمام.قم بالتحدث عن تميز الفكرة  (3
 لكونها مميزة) ذاكرا حقيقة أن مثلثات من هذا النوع توجد في كل أنحاء العالم ، وأنها في نمو مطرد على مدى سنين عديدة . )

 تحدث أيضا عن بساطة العمل المطلوب ، فبضع دقائق من التأمل يوميا تكفي بالضافة الى عيش حياة من النية الحسنة المتنورة.
.من ثم� ، دع الفكرة  لتنبت

 عندما تشعر أن اهتماما حقيقيا قد نشأ ، قم بدعوة الشخاص المهتمين للنضمام لك وتشكيل أحد المثلثات ومن ثم ابدأ باتباع (4
.اجراء العمل في شبكة النور والنية الحسنة

 ليس بالضرورة أن يسكن أعضاء مثلثك في نفس المكان الذي تسكن فيه أنت. سيكون ذا فائدة بالطبع اذا استطاع أعضاء المثلث (5
. اللتقاء بين الفينة والخرى بهدف توحيد العمل ومناقشته ،ولكنه ل يعتبر أمرا ضروريا

.  يجب أن يشعر أعضاء المثلث بالحرية للقيام بالعمل المطلوب منهم بما يتلءم مع وقتهم وأسلوبهم
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 ابق على اتصال مع أعضاء مثلثك.بصفتك الشخص الذي قام بتشكيل مثلث جديد ، فأنت مسؤول عن ابقاء جذوة الهتمام مشتعلة (6
 في نفس صديقيك الى أن يتأسسا بشكل ثابت مع ايقاع العمل . بعد ذلك، حافظ على اتصالك معهم  و اسع أن تبث القوة والحيوية في

.عملك معهم داخل شبكة المثلثات

 يجب أن يتم تشجيع كل عضو من أعضاء مثلثك لتشكيل مثلثات أخرى وتعد هذه مسؤوليتك المحددة.حاول أن تلفت انتباههم الى (7
ن لهم  المساعدة و اللهام على قدر استطاعتك .هذه النقطة وأم�

.انه بهذه الطريقة فقط يمكن للعمل أن ينمو وينتشر كما يجب

 يجب  كنتيجة لعملك الذاتي داخل شبكة النور والنية الحسنة يجب أن يصبح أكثر سهولة بالنسبة لك و لعضاء مثلثك التعبير (8
 في مجال وجودك وبيئتك عن القيمة العملية و الفاعلية للنور و للحب وللنية الحسنة الناتجين عن العمل اليومي للمثلثات. يعتبر

 .المثال الشخصي لحياة تمتاز بالعلقات السليمة مع الخرين يعتبر أمرا ملهما

: للحصول على معلومات حول كيفية مشاركتك في شبكة المثلثات ، يرجى الرسال الى
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