
Affirmation Of The Disciple 
  اظهارنامه شاگرد

  . من نقطه اي نوراني درون نوري عظيم تر هستم

  . در جريان عشق الهي هستم ،عاشقانهمن ريسماني از انرژي 

  . آتش قربانگاهم كه درون اراده آتشين خداوند متمركز شده ام من نقطة

  و چنين است جايگاه من 

  . من آن طريقي هستم كه آدمي به آن دست مي يابد

  . من سرمنشاء اقتداري هستم كه قدرت ايستادن به آنها مي بخشد

  . من پرتويي از نور هستم كه بر مسير آنها مي تابد

  و چنين است جايگاه من 

  و چنين است كه در اين جايگاه، مي چرخم 

  و اين مسير، مسير آدمي را مي پيمايم

  . و مسيرهاي خداوند را مي شناسم

  . چنين است جايگاه من

  



. ، عرض حال شاگرد در برابر يك هدف مي باشد» و چنين است جايگاه من «اين اظهارنامه 
جايگاهي اساتيد نظام نيز چنين . تنها معدودي هستند كه هم اكنون در چنين جايگاهي قرار دارند

اما تا فرا رسيدن . انيم يك روز در چنين جايگاهي قرار بگيريمو ما نيز اگر انتخاب كنيم، ميتو دارند
بكارگيري صحيح . اجازه استفاده از اين اظهارنامه را در برابر اهداف خويش داريم آن زمان همگي،

آن منجر به گشوده شدن درهايي مي شود كه با كمال تعجب ميتوانيم به سرعت از آن عبور كنيم و 
اين . بكارگيري درست اين اظهارنامه نياز به فروتني دارد. يابيم به دستاوردهايي نسبي دست

را ممكن ) مركوري(عطارد  كيميايو  ن الهام بخش، بالهاي پرواز را به پاهاي ما ميبخشدفراخوا
خود همراه داشته باشيم، به اهداف ما به عنوان شاگردي خدمتگزار در  آگاهياگر آن را در . ميسازد

  . مي گرددرفتن ما در مسير اين عالم شادي و نشاط مي بخشد و منجر به سرعت گ

برنامه ريزي تمامي  بخش دوم . اين اظهارنامه، مربوط به روح ما استنخستين بخشِ 
استناد به تركيب دانش روح و شخصيت انسان  بخش سوم با. را اعالم مي نمايدخدمتگزاران جهاني 

به ما يادآور مي شود . به طرز شيوايي از بودن در اين جهان اما تعلق نداشتن به آن سخن مي گويد
كه نبايد شخصيت زميني را منهدم نموده و از بين ببريم بلكه بايد از آن به طرز صحيحي استفاده 

بدون هيچ درنگي، تسليم مي در برابر روح كامل  شخصيت انساني به طوردر وصل چهارم، . كنيم
  . شود

دارند كه مربوط به پرتوي اول مي باشد،  را جرأت مواجه شدن با عواقب اين مانتراييآنان كه 
  . و چنين است جايگاه من. ميتوانند آن را به طرز صحيحي استفاده كنند

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

  

 


