
يتم  أن  ويمكن  البّناء،  الفكر  بقوة  متزايد  اعتراف  هناك 
أهداف  لتحقيق  عالمي  مستوى  على  القوة  هذه  توظيف 
روحانية شرط أن يحاول كل شخص فهم الحاجة الروحانية 

للعالم.

إن المثلث هو عبارة عن مجموعة مؤلفة من ثالثة أشخاص 
من  دقائق  لبضع  وذلك  الفكر  يوميا عن طريق  يتواصلون 
التأمل الخاّلق. ليس بالضرورة أن يعيش هؤالء في المكان 

نفسه بدليل أن هناك العديد من المثلثات العالمية.

ويتواصلون  دقائق  لبضع  بهدوء  يوم  كل  األعضاء  يجلس 
ذهنيا مع األعضاء اآلخرين في مثلثهم أو مثلثاتهم. يقومون 
بعد ذلك باستحضار طاقات النور والنية الحسنة وتصورها 
تدور خالل النقاط البؤرية الثالث لكل مثلث، ومن ثّم تدفقها 
للخارج من خالل شبكة المثلثات التي تحيط باألرض. في 
وهكذا  أخرى  مرة  العظيم  باالبتهال  يقومون  ذاته،  الوقت 
يساعدون لتشكيل قناة لتدفق النور والحب إلى داخل الوعي 

االنساني.

في  إدخاله  ويمكن  لتأديته  دقائق  بضع  إلى  العمل  يحتاج 
أكثر البرامج اليومية ازدحاما. ليس بالضرورة أن يتزامن 
تشكيله  تم  المثلث  أن  فبمجرد  المثلث،  في  األعضاء  عمل 
ويقوم بوظيفت، يمكن أن يقوم أي عضو من أعضائه ببّث 

الحيوية فيه. 

إن كل رجال ونساء النية الحسنة مدعوون للمشاركة، أولئك 
وعلى  ذكره  اآلنف  بالعمل  للقيام  استعداد  على  هم  الذين 
استعداد لقبول أهداف الخدمة العالمية التي تقدمها المثلثات 
)تريانغلز(. ليس هناك متطلبات أخرى أو اشتراك عضوية، 
طريق  عن  كليا  توفيرها  يتم  المالية  االحتياجات  أن  كما 

الهدايا من األعضاء واألصدقاء.          

ترجمته  تمت  عالمي  دعاء  عبارة عن  العظيم  االبتهال  إن 
إلى أكثر من خمس وسبعين لغة ولهجة، ويتلو هذا الدعاء 
عن  يعبر  الدعاء  هذا  إن  المثلثات.  منظمة  أعضاء  جميع 

حقائق مركزية معينة أال وهي:

أنه يوجد هناك عقل أساسي نشير له باسم اهلل.

الطاقة   – الكون  في  تطورية  إلهية  خطة  هناك  توجد  أنه 
الدافعة التي يأتي منها الحب.

اسم  المسيحّيون  عليها  يطلق  عظيمة  شخصية  هناك  أنه 
المسيح )معلم العالم( وأن هذه الشخصية أتت إلى األرض 
وتجّسد ذلك الحب فيها من أجل أن نفهم أن الحب والفكر 
من  الكثير  تؤمن  وخطته.  اهلل  وإرادة  هدف  جوهر  هما 
األديان بوجود معلم عالمي وتعرفه تحت أسماء مثل السيد 

مايطريا، واإلمام المهدي، والمسيح.

حقيقة أنه فقط من خالل االنسانية نفسها يمكن للخطة اإللهية 
أن تفلح. 

الطلبة الكبرى

من نقطة النور في عقل اهلل
ليشع النور في عقول الناس
و ليهبط النور الى األرض

 من نقطة الحب في قلب اهلل
ليتسرب الحب الى قلوب الناس

و ليرجع السيد اآلتي الى األرض

 من المركز الذي تعرف منه ارادة اهلل
لتقود الغاية ارادة الناس البسيطة

تلك الغاية التي يدركها المعلمون و يخدمونها

من المركز الذي ندعوه بالجنس البشري
لينتج رسم الحب و النور

 و يختم على الباب الذي يقيم به البشر

ليجدد النور والحب و القوة الرسم على األرض

8( ما هو الدافع لوصل المثلثات؟
لخدمة  هو  وانما  شخصية  منفعة  لتحقيق  ليس  لذلك  الدافع  إن 

العالم.
و)ب(  الكمية  )أ(  حيث  من  تنمو  أن  للشبكة  يمكن  كيف   )9

النوعية؟
في  العاملين  من  عامل  كل  عاتق  على  تقع  المسؤولية  إن  أ( 
المثلثات وذلك الثارة اهتمام رجال ونساء النية الحسنة اآلخرين 

وتشكيل مثلثات جديدة بهدف تقوية الشبكة وتوسعتها.
على  تعتمد  المثلثات  لشبكة  والمشّعة  المغناطيسية  القوة  إن  ب( 
تعتمد  والتي  للكل  مثلث  كل  بها  يقوم  التي  الروحانية  المساهمة 

بدورها على العمل اليومي لكل عامل في المثلثات.
10( كيف تتم صيانة كل مثلث من المثلثات ؟

يبقى العاملون في كل مثلث على اتصال مع بعضهم 
البعض عن طريق الرسائل واالتصال الشخصي، 
اذا أمكن، وذلك لضمان الحفاظ على مثلثهم كوحدة 

تقوم بوظيفتها ضمن الشبكة.
11( من المؤهل للعضوية؟

كل رجال ونساء النية الحسنة الذين يتمتعون بالذكاء 
مكان  أي  في  المثلثات  شبكة  في  للخدمة  مطلوبون 
كانوا ودون تفرقة في العرق أو الدين أو العقيدة او الطبقة 

االجتماعية أو اللون.
12( هل تعتبر المثلثات "تريانغلز" حركة دينية؟

ال تعتبر المثلثات مرتبطة أو مقتصرة على أي دين من األديان 
العالمية العظيمة. إنها عبارة عن مشروع روحاني عالمي يشمل 

رجاال ونساءا من جميع العقائد.

خدمة  بمثابة  "تريانغلز"  المثلثات  عمل  فإن  عليه،  بناءا 
والخدمة  التعاون  بروح  فيها  العاملون  يعمل  حيث  لالنسانية 
الال أنانية بهدف تحفيز وزيادة تدفق النور والنية الحسنة في 

العالم أجمع.

 إن عمل المثلثات بسيط ولكنه ذو أهمية روحية عميقة. فيما 
يلي بعض النقاط من أجل توضيح وابداء بساطته المهمة:

1( ما هي "المثلثات"؟ 
النور  من  شبكة  خالله  من  ويصان  يصنع  نشاط  هي  المثلثات 

والنية الحسنة تغطي العالم كله.
2( لماذا نظام الشبكة؟

إن نظام الشبكة يوفر القنوات أو الجداول المتشابكة الضرورية 
والنية  النور  من  الروحانية  الطاقات  امتدادها  على  تتدفق  التي 

الحسنة التي يستحضرها كل العاملين في المثلثات.
3( لماذا شكل المثلث؟

روحانيا  ويرمز  أساسي،  هندسي  شكل  عن  عبارة  المثلث  إن 
معا  العمل  أشخاص  لثالثة  يمكن  األلوهية.  ثالوث  إلى 

في مجموعة وتشكيل ثالث نقاط بؤرية متصلة يمكن 
للطاقة الروحانية أن تدور من خاللها

4( مم تتألف الشبكة؟
إن الشبكة مكونة من جداول من مادة ذهنية منارة 

تتدفق على امتدادها طاقة النية الحسنة.
5( كيف يتم بناؤها؟

اليومي  العمل  طريق  عن  وصيانتها  الشبكة  بناء  يتم 
روحانية  طاقات  باستحضاره  وذلك  المثلثات  في  عامل  لكل 

وباستخدامه الطاقة المبدعة للعقل.
6( كيف يتم القيام بالعمل؟

يتصل األفراد بالفكر والهدف بالعضوين األخريين في مثلثهم، أو 
مثلثاتهم، ويرون الطاقات الحيوية للنور والنية الحسنة تدور بين 
ّ، يقومون بتوجيه تدفق الطاقة إلى داخل  نقطة وأخرى. من ثم 
المشعة  العالمية  المثلثات  شبكة  بوضوح  يتخيلون  وهم  الشبكة 
والذي يعتبر مثلثهم جزءا منها. يمكنهم بعد ذلك تالوة االبتهال 

العظيم مرة أخرى بتركيز ونية.
7( لماذا القيام باالبتهال العظيم؟

الروحانية  الطاقات  ويطلق  يرّكز  العظيم  باالبتهال  القيام  إن 
المتوفرة من أجل بّث الحيوية في الشبكة بأكملها.

اثنتا عشرة نقطة حول المثلثاتاالبتهال العظيمكيف تعمل المثلثات



إن المثلثات نشاط من أنشطة لوكس تراست )ائتمان لوكس( والذي دمج ألول مرة عام 1922 
في الواليات المتحدة األمريكية وبعد ذلك في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا.

كما أن له مندوبين وتسهيالت مصرفية في العديد من الدول األخرى وتديره لجنة دولية من 
المتحدة جمعية خيرية مسجلة، وائتمان لوكس مدرج في  المملكة  األمناء. ويعد االئتمان في 

جدول المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.

جود  "وورلد  ومؤسسة  للنشر  لوكس  وشركات  أركان  مدرسة  االئتمان  أنشطة  تشمل  كما 
ويل".

تغطي شبكة المثلثات )تريانغلز( العالم متضمنة الدول التالية:

المثلثات

لرجال  خدماتي  نشاط  )تريانغلز(  المثلثات 
بقوة  يؤمنون  الذين  الحسنة  النية  ونساء 
مجموعات  في  العمل  طريق  وعن  الفكر. 
بتأسيس  يقومون  أشخاص  ثالثة  من  تتألف 
إنشاء  خالل  من  صحيحة  إنسانية  عالقات 

شبكة عالمية من النور والنية الحسنة.

إن للعالم قدرا روحانيا حيث يوجد وراء التطور هدف ثابت ودائم 
أال وهو ما نسميه خطة اهلل.

وفي  بطريقته  كل  الروحانية،  للحاجة  يستجيب  من  لجميع  يمكن 
بيئته الخاصة، يمكنهم أن يتعاونوا بهدف تحقيق الخطة االلهية.

عن  مسؤولون  أننا  حيث  االنسانية  خالل  من  بنجاح  الخطة  تنفذ 
فهمها وعن بذل ما في استطاعتنا من خالل حياتنا اليومية بهدف 

التعبير عن معناها وأهميتها. 

األهداف  لتحقيق  العمل  االلهية من خالل  الخطة  المثلثات  تساعد 
التالية:

وفهم  الحسنة  النية  ونشر  صحية  إنسانية  عالقات  اقامة   *
)النور( بين جميع الناس.

النفسي  المناخ  وتغيير  البشري  الوعي  مستوى  رفع   *
والروحاني لألرض.

* تقوية ودعم نشاط رجال ونساء النية الحسنة في العالم.

وعملي  بناء  بنشاط  للقيام  وااللهام  للفكر  مستودع  توفير   *
بالنيابة عن اإلنسانية.

تحقق المثلثات أهدافها من خالل وصل رجال ونساء النية الحسنة 
والعقيدة  العرق  حدود  كل  تتخطى  عالمية  روحانية  خدمة  في 
والطبقة والقناعة االقتصادية والسياسية. كما تخلق المثلثات شبكة 
عالمية من النور والنية الحسنة بهدف توزيع الطاقات الروحانية 
ونساء  رجال  بين  ما  والتواصل  العملي  للتعاون  وسيلة  وتوفير 

النية الحسنة. 
ولتحقيق هذا الهدف فإن المثلثات: 

لهم  وتقدم  مثلثات  لتشكيل  الحسنة  النية  ونساء  رجال  شجع   *
مطبوعة  وتوفيرمادة  العمل  ماهية  شرح  خالل  من  المساعدة 

لالستعانة بها.

من  تعليمية  خدمة  عن  عبارة  هي  والتي  نشرة  بإصدار  تقوم   *
منظمة المثلثات وترسل هذه النشرة إلى جميع األعضاء وغيرهم 

من رجال ونساء النية الحسنة من ذوي االهتمام بهذا النشاط.

* تصدر مواد مطبوعة أخرى ذات قيمة روحانية وتثقيفية.

النية  ونساء  لرجال  يمكن  حيث  للخدمة  وحدات  تشكيل  تحفز   *
الحسنة االلتقاء لتقديم خدمة عملية للعالم.

* تساعد في تنظيم يوم عالمي لالبتهال يقام سنويا. 

الجزائر
أنغوال

األرجنتين
أستراليا
النمسا

بنغالديش
البربادوس

بلجيكا
بليز

بينين
برمودا
بوليفيا

البوسنة والهرسك
بوتسوانا
البرازيل

بلغاريا
بوركينا فاسو

الكاميرون
كندا

تشيلي
كولومبيا
الكونغو

كوستاريكا
كرواتيا
قبرص

جمهورية التشيك
الدنمارك

األكوادور
مصر
آيرلندا

السلفادور،أستونيا
أثيوبيا
فيجي
فنلندا
فرنسا
غامبيا
ألمانيا
غانا

جبل طارق
اليونان

غرينالند
غرينادا

هونغ كونغ
هنغاريا
ايسالند

الهند
أندونيسيا

إيران
العراق

إسرائيل
إيطاليا

ساحل العاج
جامايكا
اليابان
األردن

كينيا
كوريا
التفيا
لبنان

ليسوتو
ليبيريا

ليبيا
لوكسومبورج

مدغشقر
ماليزيا
مالطا

مارتينيك
موريشيوس،المكسيك

مونتينيغرو
ماينمار
ناميبيا
نيبال

هولندا
نيوزيلندا

نيكاراغوا
النيجر

نيجيريا
النرويج

عمان
باكستان

بنما،بابوا غينيا الجديدة
الباراغواي

البيرو
الفلبين
بولندا

البرتغال
رومانا
روسيا

المملكة العربية السعودية
السنغال
صربيا

سيراليون
جمهورية سلوفاكيا

سلوفينيا
جنوب أفريقيا

إسبانيا
سريالنكا
السودان

سوازيالند
السويد

سويسرا
سوريا
تنزانيا
تايالند
توجو

ترينداد وتوباجو
تركيا

اإلمارات العربية المتحدة
أوغندا

أوكرانيا
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية
األوروغواي

فنزويال
فيتنام
زائير

زاميبيا
زيمبابواي

كما تتوفر المعلومات عن المثلثات)تريانغلز( باللغات الدانمركية والهولندية واالنجليزية والفرنسية 
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