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عظيمی قرار داريم؛ هر يک ما در ميانۀ بحران جهانی 
تالشهای يک فرد نسبت به . کمک کنيم یميخواهيم به طريق

او خود  مگر اينکهو بيش، ناچيز خواهد بود  کمديگری 
برای يک  يعنی همه کسانی که؛ متصل سازدرا به همگان 

دو ای تشکيل يک مثلث و برای اينکه بر. هدف تالش ميکنند
، فعاليت می را بيابيم که در اين مسير ديگری شخصِ 

؛ الزم است به شيوه ای با آنها ارتباط برقرار کنند
ن سمت جلب شود و عالقه مند که توجه آنها به اي نمائيم
 .گردند

در ابتدا الزم است بدانيد که در صورتی شما موفق  .1
و نه سطحی ( قه ای عميق خواهيد بود که خودتان عال

 .به اين مسير خدمت داشته باشيد) و گذرا
در وهلۀ دوم بدانيد که بسياری از دوستان شما  .2

در اين شرايِط بحران جهانی، بطور صميمانه و 
صادقانه عالقه مند هستند تا کمکی باشند و به 
رهنمودهای باطنی، اعتقاد دارند حتی اگر تابحال 

 .تی نداشته انددر اين مورد با شما صحب
صحبت پيرامون  شما ميتوانيد گفتگوی خود را ضمن .3

شبکۀ مثلثیِ نور و نيت خير آغاز کنيد و اصراری به 
 .اينکه ديگران به شما ملحق شوند، نداشته باشيد

چرا ( صحبت کنيد ايدۀ منحصر به فرددر مورد اين 
در چگونه و اينکه  )که به واقع منحصر به فرد است

سال، به تدريج شبکه ای جهانی  طول اين پنجاه
از سادگی کاری که الزم است انجام . تشکيل شده است

فقط چند دقيقه تعمق در اينکه  ...شود، صحبت کنيد 
روز، و تالش برای اينکه زندگی خود را شبانه طول 

 .با نيت خير برای همگان سپری کنيم، کافی است
 نيز هيچ لزومی ندارد که اعضاء شبکۀ مثلثِی شما .4

. زندگی کنند که شما زندگی ميکنيد در  همان مکانی
البته در صورتی که اعضاء مثلثها بتوانند به جهت 
انجام کارهای جمعی و گفتگو دور هم جمع شوند، 

اعضاء . بسيار مفيد خواهد بود اما ضروری نيست



مثلثها بهتر است طبق زمان بندی و شيوۀ زندگی 
 .خودشان کارهای الزم را انجام دهند

هرگاه حس کرديد که کسی بطور واقعی عالقه مند  .5
شده است، آنگاه ميتوانيد از آنها درخواست کنيد 

فرِم شما ميتوانيد از  . تا يک مثلث تشکيل دهند
چگونگی « که توصيه هايی پيراموِن  تعمقیراهنمای 

شبکۀ  برای اعضاء جديددارد »  انجام اين کار
 .استفاده کنيد مثلثها ،

شما به . لث خود در ارتباط باشيدبا اعضاء مث .6
عنوان شخصی که يک مثلث جديد را تشکيل داده ايد، 

منديهای دو دوست سئوليتِ استمرار بخشيدن به عالقه م
 آنها در ريتم و آهنگِ تا زمانی که ديگر خود را 

ارتباط . اين کار، مستحکم شوند، عهده دار هستيد
کاری  خود را با آنها ادامه دهيد و تالش کنيد تا

 شبکۀ ارتباطی مثلثیرا که هر سه با هم در زمينه 
حکم و پرانرژی نگه ستانجام می دهيد، م در سياره

 . داريد
، الزم است برای شبکۀ مثلثیهر يک از اعضاء  .7

د و اين موضوع بطور نتشکيل مثلثهای جديد تشويق شو
سعی . حتم يکی از مسئوليتهای شما بشمار می رود

ز توجه آنها ه تدريج در مرککنيد اين موضوع را ب
تشويقی که در کمک، انگيزه و  هر قرار دهيد و

آنها الزم است، در اختيارشان قرار  تالش زمينه
، یکار ه چنينک از اين طريق استتنها  .دهيد

 .قابليتِ رشد و انتشار به طرزی صحيح خواهد داشت
شبکۀ نور و در نتيجۀ فعاليتهای درونی شما در  .8

فعاليت بيرونی در حوزه و محيط  است که نيت خير
و ، بطور طبيعی و ديگر اعضاء مثلثهازندگی شما 

می به سادگی بسيار آسان خواهد بود تا حدی که 
انرژيهای متعالیِ و اثرات  ارزشهای ملموس توانيد
را که از طريق تعمق های  عشق و نيت خير نور،

، فراخوانده شده اند؛ در شبکۀ مثلثهامستمر بر 
شخصی  .رون از خود متجلی و نمايان سازيدعالم بي

کرده  سپری بر اساس روابطی صحيح که زندگی خود را
برای ديگران بسيار الهام بخش و تاثيرگزار  ،است

 .خواهد بود
 


