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در  ،انجام ميشود تشکيل مثلثهاکاری که در زمينه 
زمانی که الزم است برای . بسيار ساده استحقيقت 

چند دقيقه از شامل فقط  ،صرف کنيد انجام اين کار
تمرين، در با ميباشد و به مرور زمان و وقت شما 

 مثلث هاهرکجا و هر مکانی که هستيد قادر به تشکيل 
 .خواهيد بود

در ابتدا بهتر است مکانی را انتخاب کنيد که 
بتوانيد دقايقی را بی آنکه کسی مزاحمتی برای شما 

در حالی که راحت . فراهم آورد، در خلوت باشيد
ايد،  نشسته ايد و چشمان خود را بسته نگه داشته

گذاشته و  افکار و احساسات خود را به کنار تمامی
تشکيل مثلث به ماموريت خدمت به نوع بشر از طريق 

د، انجام اين کار اگر تمرين کني. متمرکز شويد ها
بسيار سريع و درست بسادگِی تنظيم نمودن راديو با 

ل مثلث يتشکدر مورد  اماطول موجی خاص خواهد بود 
را با شبکۀ ارتباطی بسيار عظيمی تنظيم  دشما خو ها

 .خواهيد کرد
 

ش :کِل تعمق زير بخصوص برای اعضاء جديد توصيه ميشود
 
ر و شما قابل تصوّ از باالترين نقطۀ آگاهی که برای  

دسترسی ميباشد، بطور ذهنی با اعضاء مثلث يا مثلث 
ها مرتبط شويد و هر يک از مثلث ها را به عنوان 

« ، »چشمان درونی ذهِن خويش« واحدی مجزا در 
قوۀ تجسم، يکی از عظيم ترين نيروهای . »ببينيد

سادگی قادر به  هبرخی از انسانها، ب. قه ميباشدخالّ 
خلق تصاوير ذهنی هستند اما برای ديگران، قوۀ تخيل 
از طريق تکرار اسامی دوستان و همراهان آنها در 

ممکن  ذهنشان و يا انديشيدن به هر يک از مثلث ها
برخی ديگر نيز، چندين روش را با هم در . خواهد بود
انرژی همواره  :بر اساس اين اصل که. می آميزند



، ميتوانيم اطمينان داشته ر می باشدمتعاقِب فک
باشيم که به موازات فکر کردن به آنها، پلهای 
ارتباطی خلق ميشوند و به واسطۀ همين تمرين ساده، 
جريان حياتی در اين شبکۀ عظيم ارتباطی زنده نگه 

 .می شودداشته 
توسط اعضاء  ای که در اثر انجام همين تمرين ساده 

، و هر روز انجام شده است بطور مستمر ،شبکه مثلثها
جاندار در اطراف زنده و شبکۀ درخشانی از مثلثهای 
يی را بنابراين مثلثها .سياره زمين ساخته شده است

به عنوان يکی از  که شما در آن فعاليت ميکنيد
 عظيِم مثلثهاجهانِی شبکۀ بخشهای ضروری و مهم در 

 .تجسم کنيد
تجسم کنيد جريان نور و نيت خير را به گونه ای  

به سمت سه راس واقع در مثلث های شما هدايت که 
از يک راس به  ،در اطراف مثلث را ميشوند و آنها

راس ديگر بچرخانيد و سپس اين جريان چرخشی را به 
سمت قلبها و اذهان تمامی زنان و مردان در هرکجا 

اصل روح يا مسيحا را . که هستند، جاری سازيد
ميتوان در مرکِز هر يک از مثلثها يافت و بسياری از 
آدمها اين نقطۀ مرکزی را به صورت سرمنشاء نور و 

به  .انجام چنين کاری تجسم می کنندنيت خير برای 
موازات اينکه نور و نيت خير منتشر ميشود، درخشش 
نور در سرتاسر شبکه ارتباطی مثلثها افزايش می 

شفا و نيروی متعاقب درخشش اين نور است که . يابد
استقرار روابط انسانی درست و منجر به  ،بازسازی

 .می شودارتقاء و استحالۀ آگاهی نوع بشر 
را ادا کنيد، در سکوت يا با صدای  يايش کبيرن 

با . بلند، بستگی دارد در چه شرايطی قرار داريد
تکرار هر بيت، شبکه مثلثها را تجسم کنيد که به 
عنوان پل ارتباطی مابين عالم واقعيتهای معنوی و 

ند و جريان نور و عشق و هدف نوع انسان عمل ميک
 .عالم جاری ميشوددر اين مجرای عظيم به سمت الهی، 

 
 

 
 برخی نکات کمکی

تنظيم زمان و ساعاتی که اين تمرينات را   ـ 
انجام می دهيم با ديگر اعضاء مثلثهايی که در 
ديگر نقاط سياره قرار دارند، ضرورتی ندارد و 
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ثهای مختلف بعضی از افراد هستند که در مثل  ـ 
مشارکت ميکنند و از اين فعاليت نيز استقبال 

تعداد مشخص در زمينه  اما حد و مرزی. ميشود
وجود دارد که انسان ميتواند به گونه  مثلثهايی

حال اين . ای مفيد و فعال در آنها مشارکت نمايد
عداد مثلث را شما چه ت: سوال مطرح ميشود که

وضوح در ذهن  و تصوير آنها را بهميتوانيد تجسم 
بنابراين توصيه ما اين  ؟حفظ نمائيدتجسم و خود 

است که اعضاء، يا تعداد مثلثهايی را که در 
آنها فعاليت ميکنند محدود نگه دارند تا 
بتوانند هميشه به عنوان واحدی کاربردی و 
پرانرژی در آن عمل کنند و يا در زمينه اين 

فيد به قدر کافی اوقات اضافی و م ،خدمت مسيرِ 
صرف کنند تا اطمينان داشته باشند که هر يک از 
مثلث ها، بسيار مستحکم ساخته شده اند و بطور 

 .مرتب نيرو و حيات دارند
شما، )  يا مثلثهای(  اگر يکی از اعضا مثلث  ـ  

فعاليت خود را به دليل کاهش عالقه يا مرگ يا هر 
دليل ديگری قطع ميکنند، خواهشمند است که 

اميد داريم که در . ما اطالع دهيد بالفاصله به
چنين مواردی، جايگزينی برای اين افراد پيدا 

 .شوند
  

 


