
 اطالعات
 اهداف

در پِس سير . اين عالم، تقديری معنوی دارد
طرح « که ميتوان آن را  تکاملی هدفی نهفته است

 .ناميد» خداوند
تمامی کسانی که پاسخگوی نيازها معنوی 

شخصی زندگی ميباشند، به شيوۀ خود و در محيط 
خودشان ميتوانند در جهت اجرای طرح الهی، همکاری 

 .نمايند
. ، از طريق نوع بشر اجرائی می شود»طرح « اين 

ما در برابر ادراک آن مسئوليت داريم و همچنين در 
زندگی روزانۀ خود برابر هرآنچه ميتوانيم از طريق 

برای آشکار ساختن معنا و اهميت اين طرح  به انجام 
 .رسانيم، مسئول هستيم

 
مثلث ها از طريق اهداف زير به طرح الهی کمک 

 :ميکنند
استقرار روابط انسانی صحيح و گسترش  

در ميان تمامی نوع ) نور(نيّت خير و ادراک
 .انسان

ارتقاء سطح آگاهی نوع انسان و تغييِر  
 ذهنی و معنویِ سياره جّو 

حمايت و پشتيبانی از فعاليت تمامی  
زنان و مردانی که در سرتاسر عالم نيّت خير 

 دارند
تاميِن مخزنی برای تفکر و انديشه و  

برای  ،الهام بخشيدن به کارهای سازنده و عملی
 نوع انسان

 
 برنامه ريزی

مثلثها از طريق برقراری ارتباط بين زنان 
دارای نيّت  معنویدر عالم خدمات و مردانی که 

عالمی که . خير ميباشند، به اهداف خود می رسند
باورهای  ی می رود کهتمامی موانعفراتر از 

 سياسی نژادی، طبقاتی، عقيدتی، اقتصادی و
مثلثها، شبکۀ جهانِی نور و . بوجود آورده اند

خلق می نيّت خير برای گسترش انرژی های معنوی 
کاری و کاربردی برای همد و ابزاری نکن

مردانی با نيّت و ميان زنان   رونیارتباطات د



مثلث ها بر اساس اهداف . خير بوجود می آورد
 :زير تشکيل می شوند

تشويق و ترغيب زنان و مردانی که  
تشکيل مثلثها و ، به منظوِر نيّت خير دارند

ياری رساندن به آنها از طريق توضيح اين 
بياِت الزم برای روند و فراهم آوردن اد

 .انجام اين کار
 نشر  پژوهنامه ـ اين پژوهنامه  

از زمرۀ خدماِت فرهنگی در ) بولتنيا (
ارتباط با مثلث ها ميباشد و برای تمامی 
اعضاء ارسال ميگردد و همچنين برای کسانی 
که عالقه مند به زنان و مردانی با نيّت خير 

 .هستند
متونی که دارای بار فرهنگی و  

 .ميباشند، منتشر ميسازد معنوی
را بر می تشکيل واحدهای خدماتی  
که زنان و مردانی با نيّت خير انگيزد 

بطور  ،ميتوانند با ملحق شدن به يکديگر
 .عملی در اين عالم خدمت کنند

در بخصوص به سازمان دهِی يک روز  
 .به منظور نيايش ياری می رساند ،سال

 
 مثلث ها چگونه عمل ميکنند

سازنده وجود دارد، روز به  در تفکرِ  نيرويی که
اگر هر فردی به نوبۀ . شود روز بيشتر شناخته می

خودش سعی در ادراک نيازهای معنوی عالم کند، اين 
نيرو را ميتوان در سطحی جهانی به منظور اهداف 

 .معنوی بکار گرفت
يک مثلث، متشکل از سه انسانی ميشود که هر 

يقه در تعمقی خالق روز، در افکار خود برای چند دق
هيچ ضرورتی ندارد که آنها در . با هم مرتبط ميشوند

چرا که مثلثهای بين  يک مکان مشترک زندگی کنند
 .المللی بسيار زيادی وجود دارند

مثلث در خلوت می نشينند و برای  هر روز، اعضای
يقی در اذهان خود با يکديگر و يا با مثلثهای ادق

انرژيهای نور و نيت خير آنها . ديگر، مرتبط ميشوند
اين انرژيهايی که از سه  جسمِ را فرا ميخوانند، با ت

راِس مثلث گذر ميکنند؛ اين جريان را به سمت شبکۀ 
مثلثهايی که سياره را احاطه کرده است جاری 



بطور هم زمان آنها نيايش کبير را می . ميسازنند
سُرايند و چنين است که به خلِق مجرايی برای جاری 

 .ميرسانند ینور و عشق در آگاهی نوع انسان يارشدن 
اين کار فقط دقايقی بطول می انجامد و حتی در 

نيز  ی زندگیازدحام ترين برنامه ريزيها پرخالل 
هيچ ضرورتی ندارد که اعضاء، زمان  .قابل اجراست

بندی اين تعمق را با يکديگر هماهنگ کنند، چرا که 
ی گردد، نيرو و هرگاه مثلثی ساخته ميشود و فعال م

 .حياتِ آن از طريق هر يک از اعضاء جان می گيرد
از تمامی زنان و مردانی که نيّت خير دارند و 
مايل به مشارکت در کاری هستند که ذکر شد و اهداف 

هيچ مقررات . استقبال ميشود مثلث ها را می پذيرند،
نيازهای اقتصادی اين کار . و وجه اشتراکی الزم نيست

يق هدايای اعضاء و طرفقط و بطور تمام و کمال از 
 .دوستان تامين ميشود

 
 نيايش کبير

نيايش کبير ، نيايشی جهانی است که به طور 
و  شده است  ترجمهو گويش به هفتاد زبان تقريبی 

 حقايق .آن را بکار می گيرند مثلثهاتمامی اعضای 
 :مهمی در آن بيان شده اند

اينکه هوشمندیِ بنيادينی وجود دارد  •
 که آن را خداوند ناميده ايم

ود در اين عالم، يک طرِح الهی وج •
آن، همانا  طرحی که نيروی انگيزش... دارد 

 .عشق است
اينکه موجوديتی عظيم که مسيحيان  •

معلم جهانی ـ ناميده اند،   بنام مسيحا ـ
ونه ای روزگاری به زمين آمد و عشق را به گ

متجلی ساخت تا ما بفهميم که عشق و 
ده و طرح اار، هر دو اثراِت قصد، هوشمندی

معلم جهانی  ،بسياری از مذاهب. الهی هستند
را باور دارند و او را بنامهای گوناگونی 

مهدی و مسيح موعود می  مچون مايتريا، اما
 .شناسند
اين حقيقت که تجّلِی طرح الهی فقط  •

 .از طريق خوِد نوع انسان ممکن خواهد شد
 



 نيايش کبير
، از نقطۀ نور بگزار تا جريان نور

 واقع در ذهن خداوند
 .به سمت اذهان آدمی جاری شود 

 .باشد که نور بر زمين فرود آيد
 

از نقطۀ عشق در بگزار تا جريان عشق ، 
 قلب خداوند
 .قلب آدمی جاری شودبه سوی 

 .باشد که مسيحا به سوی زمين باز گردد
 

از مرکزی که همانا اراده خداوند 
 شناخته ميشود

بگزار تا قصد، راهنمای ارادۀ مادونِ 
 آدمی باشد ـ

قصدی که اساتيد در خدمت آن هستند و 
 .می شناسند

 
 بگزار تا طرح عشق و نور 

از مرکزی که ما به عنوان نژاد انسان 
 ، اجراء شوداميممی ن

و دريچۀ سکونتگاه شرارت، ُمهر و موم 
 .گردد
 

بگزار تا  نور و عشق و اقتدار، محافِظ 
 .طرح الهی در زمين باشد

 دوازده نکته در مورد مثلث ها
ده بنظر می رسد بسيار ساگرچه عملکرد مثلث ها 

به جهِت آشکار . دارد اما عمق معنوی بسيار مهمی
 :نمودنِ سادگیِ ذاتی آن، موارد زير ضرورت دارند

 
 ؟چه هستند» مثلث ها« 

مثلثها، به معنای فعاليتی است که طی آن شبکه 
در سرتاسر سياره زمين خلق و ای از نور و نيّت خير 

 .حفظ ميگردد
 

 چرا شبکه؟
بستری مناسب برای تشکيِل در يک شبکه است که 

. يی متداخل در هم تنيده شده اندمجراهاالياف و 



نور و نيّت جنسِ جريان انرژی معنوی از  بگونه ای که 
خير توسط کارکناِن مثلثها برانگيخته و فراخوان 

 .ميشود
 

 چرا مثلث؟
مثلث، يک شکل هندسی بنيادينی است که از   

سه . لحاظ معنوی نماِد تثليِث قلمروی الهی ميباشد
اين شکل، به عنوان جمعی که  نفر ميتوانند بر اساس

دارای سه راس متمرکز ميباشد و جريان انرژی معنوی 
 .به راحتی در آن گردش ميکند، فعاليت کنند

 
 شبکه مثلثها متشکل از چيست؟

ذهنیِ  جنِس مواد بااز اليافی ها شبکۀ مثلث
در گسترۀ آن، انرژی و  تشکيل شده است منبسط و لطيف

 .نيّت خير  منتشر ميشود
 

 د؟نچگونه ساخته ميشو
از  يک هرعملکرد روزانۀ اين شبکه از طريق 
در جهت فراخواندنِ که  کارکنانی ساخته ميشود

استفاده از نيروی خالق ذهنی با انرژيهای معنوی و 
 .عمل ميکنندمثلثها خود برای ساخت و حفظ 

 
 اين کار چگونه انجام ميشود؟

از  فکر خودشبا دو عضو ديگر، در قصد و  هر فرد
ا مثلثهای ديگر، مرتبط ميشود طريق ايجاد يک مثلث ب

و تالش ميکند تا انرژيهای نور و نيت خير را از يک 
سپس اين جريان . راس به سمت رئوس ديگر بچرخاند

هدايت و منتشر ميکنند، و  ،انرژی را به سمت شبکه
سم به وضوح شبکۀ درخشان و مشعشِع مثلث ها را تج

آنها نيز بخشی از آن  مثلثمينمايند؛ شبکه ای که 
سپس کلماتِ نيايشِ کبير را با تعمق و قصدی . ميباشد

 .روشن ادا می نمايند
 

 چرا از نيايش کبير استفاده ميشود؟
نيايش کبير موجب متمرکز ساختن و آزاد شدن 
انرژيهای معنوی ميشود که برای تجسم تمام شبکۀ 

 .مثلثها ضرورت دارد
 

 چيست؟انگيزۀ اتحاد اين مثلثها 



انگيزه ای در جهت منافع شخصی نيست بلکه در 
 .جهت خدمتی جهانی است

 
) 2(و کيفيت ) 1(اين شبکه چگونه در کميت 

 ارتقاء می يابد؟
هر يک از کارکناِن مثلثها،  )1(

مسئوليتی در جهت ايجاد عالقه مندی برای زنان 
تا  ،و مردانی با نيت خير عهده دار است

و  برای استحکامند مثلثهای جديدی را بتوا
 .گسترش شبکه خلق کند

پتانسيل جذب و درخشش نور در شبکه  )2(
مثلثها بستگی به ميزان همکاری و مشارکت هر 

که اين  يک از افراد در برابر همگان دارد؛
امر نيز به نوبۀ خود بستگی به ميزان فعاليت 
روزانۀ هر يک از کارکنان مثلثها خواهد 

 .داشت
 

حفظ  هر يک از مثلث ها چگونه
 ميشوند؟

کارکنان مثلثها از طريق نامه و 
ارتباطات شخصی، هر کجا که اين امکان وجود 
داشته باشد، با همديگر در ارتباط ميباشند 
تا از اين طريق نسبت به ميزاِن استحکاِم 
مثلثی که خلق شده است، اطمينان داشته و تا 
جائی که ميتوانند اين مثلث را به عنوان 

 .در شبکه حفظ نمايند ،دائرواحدی فعال و 
 

برای عضويت صالحيت الزم را چه کسی 
 دارد؟

به تمامی زنان و مردان هوشمندی که نيت 
خير دارند، در سرتاسر عالم بدون تمايز 
مابين نژاد، مذهب، اعتقادات، طبقه يا رنگ 
پوست آنها برای خدمت در شبکۀ مثلثهای جهانی  

 .نياز است
 

 مذهبی است؟آيا مثلثها، جنبشی 
مثلثها هيچ ارتباط يا تضادی با مذاهب 

مثلثها، طرح . رسمی و بزرگ اين دنيا ندارد
مشموِل ، یعملعرصۀ معنوِی عالمگيری است که در 



تمامی اعتقادات و تمامی زنان و مردان در 
 .ميشودباورها 

بنابراين طرح مثلث ها، عملی است که در 
که در  کسانی. جهت خدمت به نوع انسان ميباشد

شبکۀ مثلثها کار ميکنند،  مسئوليت کاری را 
می پذيرند که روحيۀ همکاری و خدمت بدون 
چشمداشت الزم دارد و قصد آنها، برانگيختن و 

ت خير در سرتاسر عالم افزايش جريان نور و نيّ 
 .ميباشد


