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مثلثات
كيفية القيام بالعمل

يعتبر عمل المثلثات أمرا بسيطا بشكل جوهري  ،فهو ل يحتاج لكثر من بضع لحظات كل يوم  ،وبالتمرين يصبح
.بالمكان القيام به تقريبا في أي مكان وفي أي زمان
 .في حين علىالعاملين الهتداء بأنفسهم لطرق العمل الملئمة لهم ،هناك مبادىء أساسية يمكن للجميع اتباعها
.توجز الملحظات التالية طريقة مختصرة ،الهدف منها اعانة العضاء الجدد
:مكان العمل )1
يفضل دائما استخدام مكان يمكنك فيه الجلوس بهدوء ودون مقاطعة لمدة خمس دقائق .بعد ذلك ،وأنت جالس باسترخاءو
ظهرك منتصب مع ابقاءعينيك مغلقتين  ،ضع جانبا أفكار الحياة اليومية و مشاعرها و ر Hكز على مهمة خدمة النسانية
من خلل المثلثات  .مع التمرين  ،يمكن القيام بذلك بشكل لحظي بالحرى كقيام شخص بتوليف المذياع على طول موجة
.معينة  ،في هذه الحالة يكون التوليف على الشبكة
اتصل ذهنيا مع كل عضو من أعضاء مثلثك أو مثلثاتك من أعلى نقطة من نقاط الوعي يمكنك تحقيقها  ،معتبرا كل )2
مثلث من المثلثات كوحدة في نظر العقل  .يعتبر التصور قوة خلقة عظيمة  .بالنسبة لبعض الناس  ،يمكن بسهولة خلق
صورة ذهنية في حين يخلقها البعض الخر بالتخيل عن طريق تكرار اسماء العضاء الخرين ذهنيا ،أو ببساطة عن
.طريق التفكير بكل مثلث من المثلثات .كما هناك بعض الناس الذين يجمعون بين أساليب عدة
يمكننا على أساس مبدأ أن الطاقة تتبع الفكرة ،يمكننا أن نكون واثقين أننا عند تفكيرنا بالروابط فانها تتكون وتبقى حية
.بفضل هذا العمل اليومي
لقد تم بناء شبكة حية مشعة من المثلثات حول العالم كنتاج للعمل اليومي لعضاء المثلثات .تخيل المثلثات التي تعمل )3
.فيها كجزء أساسي من شبكة المثلثات حول العالم
تخيل النور والنية الحسنة يتدفقان لداخل كل نقطة من النقاط الثلثة لمثلثك أو مثلثاتك  ،و يدوران حول المثلثات من ) 4
.نقطة لخرى  ،ومن Hثم يتدفقان للخارج عبر الشبكة ومنها الى داخل قلوب و أذهان الرجال والنساء في كل مكان
يمكن ايجاد مبدأ الروح أو المسيح كنقطة مركزية في كل مثلث يتصورها الكثير من الناس كمصدر للنور والنية الحسنة
.في هذا العمل
أدرك عند توزيع النور و النية الحسنة أنهما يزيدان من روعة الشبكة بأكملها .يتمتع الشعاع الناتج بتأثير علجي و ب Hناء
.ل يمكن تجنبه ،يرفع و يحو Hل الوعي النساني و يؤسس علقات انسانية سليمة
الفظ البتهال العظيم بصمت أو بصوت عال تبعا للختيار أو للظروف .عند تكرارك لكل مقطع  ،تخيل أن الشبكة )5
تعمل كحلقة وصل بين عالم الحقائق الروحانية و بين النسانية  ،وانها تعمل كقناة يتدفق من خللها النور والحب و
.الهدف اللهي الى داخل الوعي النساني
خلصة الجراء 6.
.أ( اتصل ذهنيا مع أعضاء مثلثك أو مثلثاتك
.ب( تخيل كون مثلثك أو مثلثاتك جزءا من الشبكة العالمية
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.ج( تخيل أن النور والنية الحسنة يتدفقان حول نقاط مثلثك أو مثلثاتك عبر الشبكة ومنها الى داخل الوعي النساني
.د( استخدم البتهال العظيم مخلHدا بذلك تدفق الطاقة الروحانية
بعض النقاط الضافية
ليس بالضرورة أن يزامن العضاء وقت عملهم في المثلثات يوميا  ،وفعل يكون ذلك مستحيل عندما يعيش العضاء )1
في أنحاء متفرقة من العالم .حينما يتم بناء روابط المثلث على المستوى الذهني ,يمكن ايقاظ الحياة فيها في حال قيام أي
.عضو من العضاء بالعمل .أن التزامن الحقيقي يكمن في هدف ونية أولئك الذين يقومون بالعمل وليس في مسألة الزمن
:عدد المثلثات )2
يشارك بعض الشخاص في عدة مثلثات و ذلك أمر يتم الترحيب بذلك .بالرغم من ذلك ،هنالك حد معين لعدد المثلثات
التي يمكن للشخص العمل فيها بفاعلية.وهنا يبرز السؤال التالي " :كم عدد المثلثات التي يمكنك في نفس الوقت تخيلها
والبقاء على صورتها واضحة في ذهنك ؟" لذلك ،فنحن نقترح أن يحد العضاء من عدد المثلثات التي يعملون فيها
بحيث يتسنى لكل مثلث أن يكون وحدة مهمة مؤدية لوظيفتها.كما يمكن للعضاء انفاق وقت اضافي كاف لداء هذه
.الخدمة للعالم لضمان أن كل وحدة من وحدات المثلث مبنية على أساس متين ويتم احياؤها بشكل منتظم
.في حال ايقاف أحد أعضاء مثلثك أو مثلثاتك للعمل  ،يرجى اعلمنا على الفور )3
.نرجو في مثل هذه الحالت أن يتم ايجاد شخص بديل على وجه السرعة
:للحصول على المعلومات حول كيفية مشاركتك في شبكة المثلثات  ،يرجى الرسال الى
Triangles, Suite 54, 3 Whitehall Court, London SW1A 2EF, London, UK
Tel : 020 7839 4512; Fa x : 020 7839 5575; Web s it e : www.triangles.org; E m a il:
triangles.london@lucistrust.org

