
NoonTime Recollections 
  نيم روزي ييادآور

  . مورد ضرورت ها، آگاهم من در ،حيات و عشق صاحباي 

  ، از نو با عشق  لمس كنقلب مرا 

  .باشد كه من نيز عشق بورزم و ببخشايم

  
  برآوردن نيازها

در . ارائه مي دهند كاري بسيار ارزشمند در مسير خدمتمي كنند،  جمع هايي كه مراقبه

ا با يكديگر قلب بياييد توضعيت بحراني جهان امروزي، چه كاري بيش از اين مي توان انجام داد؟ 

عشق و جريان ، با آگاهندباشد تا آنان كه  ،عشقي جديد لمس كنيم تمام انسان ها را از نو با

وع بياييد تا در مأموريت هدايت ن. بياييد تا به خويشتن خويش، عشق دهيم. آشنا شوند بخشش

بكارگيري اصوات  كيميايي كه درميتوان از جادوي نيك و . ملحق شويم ،انسان به عرصه هاي صلح

جذب سرمايه به قصد انجام كارهاي معنوي،  نهفته است، به منظور جمعي مانتراها به صورت

در گذشته شكل هاي نابساماني از مانتراها براي جذب سرمايه هاي فردي به كار  .استفاده نمود

يتوانيم از مانتراها انسان بارور شده است، ما اكنون م اما از آنجايي كه نيروي ذهن. اندته شده گرف

  . سازيمنوع انسان را به طور جمعي برآورده  جمعي استفاده كنيم و نيازهاي به جهت مقاصد

جمع سرمايه  شده است، تعييننظام معنوي به جهت هدفي خاص  جمع هايي كه در يكي از

براي انجام  و از سرمايه هاي مالياين جمع موفقيتي چشمگير داشته . نام دارد يا امور مالي ها

اين تجربه ما شاهد بر ياري در . است دوستانه در سرتاسر عالم استفاده نموده كارهاي بشر

ما در حال اكنون، . به شمار مي رودي بزرگ معنوي گامرساندن نوع انسان به انسان هستيم و اين 



داشت كار  شاگرداني كه بدون چشمتعداد . ي اين جمع مي باشيمود به چرخه جديدي از فعاليتهاور

به قدري افزايش يافته است كه  ،و آسيب رسان نمي باشندكالم درست را بكار مي گيرند و  مي كنند

  . معنوي به آنها اعتماد نمود با مقاصد كارگيري صحيح سرمايه هاي مالي ميتوان براي به

انجام كارهاي نظام معنوي ما اكنون در حال ورود به عصر جديدي از بركات مالي به منظور 

تمدن و پايان  مرگ يكي از داليل اصلي  ،ده از پولاستفا سوءنتايج شرارت بار . مسيحا مي باشيمو 

. بر عوامل اقتصادي متمركز مي شود بيشتر و بيشتر، دنياي حاضر مستمر در بحران. ما مي باشد

همه ما به جهت همكاري با فعاليتهاي جمع سرمايه ها در نظام  اكنون دري به رويدر عصر جديد، 

   .باز شده استمعنوي، 

گفته مي شود كه انگيزه اصلي كه در پس به كارگيري اين مانترا وجود دارد، چرخش سيال و 

به گونه اي كه  .باشد مي و شامباالآزادانه انرژي مابين سه مركز سياره اي نوع انسان، نظام معنوي 

ميتواند انقباض جريان پول را در اين دنيا برطرف سازد و آن را از سيطره  ،انرژياين چرخش سيال 

   . نيروهاي نور هدايت كندپرتوي نظارت به سمت قرار گرفتن در  ،نيروهاي مادي

خواهشمند است جريان نيت خير را منتشر سازيد و اين لينك را براي يك 

  .ارسال كنيددوست 

 


