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  مانتراي جمع خدمتگزاران جديد جهاني

  آن حيات يگانه از طريق جمع تمامي خدمتگزاران حقيقي، باشد كه نيرويِ

  . جاري شود 

ه در صدد ياري رساندن  به آن آن روح يگانه تمامي موجوداتي را ك باشد كه عشقِ
   .آميخته سازدبه خصائص خود مي باشند،  وارانبزرگ

آسيب  خويش،نفس  فراموش نمودن از طريق ، كار يگانه در آنرا باشد كه نقش خود 
  . نمايم ءايفا ،گفتار نيكنرساندن و 

  
اين جمع . ، ارتباط دروني بسيار قدرتمندي وجود داردمابين تمام خدمتگزاران طرح آفرينش

درست انساني و وحدت جهاني، در حال اهنگ به منظور قدرت بخشيدن به ارتباطات منسجم و هم
ي كه نيت ـمردان و زنان. انساني مي باشدتمامي عرصه هاي عمل و تفكر  ارسال انرژي معنوي به

 اين مانتراي مرتبط مي شوند و ـزاران جهانـع خدمتگـبا اين جم 5ت ـد، هر روز رأس ساعـخير دارن
  . ر مي گيرنداز صميم قلب خويش بكادر سكوت و را  با تمركز توجه، 

در هر زمان و هر جايي كه هستيد انجام  ،در عرض چند ثانيه يداين كار را ميتوان

  . يدده

سازد آشنا مي اصوليعمق  شاگردانِ پذيرفته شده را با ،اين مانترا به نسبت مانتراهاي ديگر
   .الزم است،  آنها كه براي پيشرفت در مسير معنوي



 .يلي از جريان انرژي الهي مي گرددمنجر به جاري شدن س تعمق و كاربرد روزانه اين مانترا
آن را  ،اگر جمع. روح او خواهد بود شود، بيانگر تعهد شخصيت انسان در برابر اگر به طور فردي ادا

ن اي. در مسير خدمت جهاني خواهد شدآن جمع،  وقف و انطباقه كار گيرد، منجر به ادا كرده و ب
از خداوند مي باشد و هنگامي كه صادقانه و با قصدي  ستقيمماي مانترا در حقيقت مطالبه 

سه اصلي كه . قطع پاسخ خود را دريافت خواهد نمود شاگرد بطور مشخص به كار گرفته شود،
گفتار خويش، آسيب نرساندن و نفسِ  فراموش نمودنِ: ، شاملبراي خدمتگزار جهاني ضرورت دارند

خود را وقف كه ديده مي شود شاگردي  بيرونيِ زندگيِابعاد در تمام  ند، و اين اصولنيك مي باش
سوگندي كه در برابر روح خويش ادا نموده و به عنوان . است و سوگند ياد كردهخدمت نموده 

  . آن را اثبات نموده است ،شاگردي كه در آشرام استاد خويش خدمت مي كند

را براي يك خواهشمند است جريان نيت خير را منتشر سازيد و اين لينك 
  .دوست ارسال كنيد

  

  


