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  ها ثـلـثـم                  
                   خبرنامه    

  
  استاد معنوي

؛ براي جویندگان غربی کشف و شهودي بزرگ معرفی نمودنددر زمینه نظام معنوي، در اواخر قرن نوزدهم اساتید معرفت تعالیمی که 
ا بلکه بتوانند این سیار دوردست این دنیا سفر کردند ت، برخی به نقاط بددر جستجوي اساتید برآمدنبسیاري از جویندگان . بود

  .پیدا کنندباشند، واصلین بزرگی را که قادر به هدایت آنها در مسیر پیشرفت معنوي شان می
اینکه نخستین استاد قابل اعتماد همانا روح درون خویشتن : باشداصلی می فاقد نکته ايقابل درك است اما  چنین اشتیاقی اگر چه

غیرقابل قصور هاي آن  هایی جهت گوش سپردن به صداي آن باشد، راهنماییخواستار باروري روشاست، نوري درونی که اگر فرد 
درون که » صداي کوچک و آرام«همانا صداي باطن است، آن  ،شودشنیده میی که از این مقام درونی نخستین صدای. خواهند بود

تر فرشتگان نیک«دهد ـ یعنی از همان چیزي که لینکلن آن را شویم به ما هشدار میقصد خویشتن متعال خود دور میهمواره وقتی از 
  .نامدمی» سرشت ما

فیزیکی که در  و جوش آن به صورت قوانین انضباط نخستین جنب. استغار قلب ما نهفته  اعماق روح، درهمانا درون،  دحضور استا
گردد، یعنی به متعاقب آن، توجه استاد درونی به سمت سرشت عاطفی معطوف می. گردندرسند، محسوس میوصل اول به اوج می

سیطره و تا زمانی که در وصل سوم  ؛رودهاي بیشمار تحلیل میار و لطیفی که در زندگیسیطرة تدریجی بر کالبد اثیري فرّسوي روند 
سازي روند فکري تا زمانی چرخد و منجر به خالصتوجه روح به سمت سیطرة بر ذهن میسپس تمرکز . گرددتسلط بر آن ممکن می

نسان  به باز هم بعدها در سفر سیر تکاملی، ابزار شخصیت ا. گرددو نه عایقی در برابر نقشۀ روح میشود که ذهن تبدیل به ابزاري می
  .شودطور کامل تسلیم و وقف روح میگردد و در نهایت روح، منجر به آزاد شدنِ اختیارات کامل استاد معنوي می

سازد، صحیح است زیرا استاد معنوي باید توان عظیمی بع قدرتمند انرژي محرکه منعکس میتصویر روح را به عنوان من ،اگر این روند
به شخصیت . شکل بیرونی که زندگیهاي بیشماري حاکم و مسلط بوده است را نشان دهدآن را جهت سیطره بر شخصیت، یعنی 

یعنی همان فروزشهاي ه بارقۀ نیروهاي روح چه چیزیست ک. تر استسازد اما روح نیز بسیار قويراحتی سیطره خود را تسلیم نمی
که منجر به  کندیسم سخن از اثرات تعالیم بودا میبودائسازد ؟ مشتعل می ،رااند درونی که مدتها ذخیره اما هرگز خاموش نشده

بدین معنا که توان و اختیار معنویت ـ یعنی تشخیص حقیقت معنوي از درون ـ  گردددر شنوندگان خود میدهاما » برافراشته شدن«
که به واسطۀ تالشهاي خود بودا با کمال و اصالت دستاوردهایی مون بوده است، و تا زمانی که درونی انسان همیشه حاضر اما در کُ

  . اند؛ بیدار نخواهند شدمواجه نگشته
شود تا از بحران استقبال کند، نه اینکه از آن فرار کند ـ نه به این دلیل که جویندة معنوي ترغیب میشاید به همین دلیل است که 

شوند تا موجب میتري نسبت به شادمانی هستند بلکه به خاطر اینکه بحرانها مبارزه و محنت به نوعی داراي ارزشهاي معنوي
استاد معنوي، که در ابتدا همانا روح . اي عادات شخصیت خودش برآیدتري نسبت به الگوهدرصدد دست یافتن به منابع عمیقجوینده 

کند، نیازي به اطاعت محض و کورکورانه ندارد می باشد که شاگرد در جهت آن خدمتاست و بعدها یکی از اعضاء نظام معنوي می
ی را براي کوششتن تعلیم و تربیتی مبتنی بر سختضرورت دا ،تمام ورزشکاران مستعد. کندطلب می را  استمرار در ممارستبلکه 

اندن با به انجام رس تنها«: کنند از معلمان بزرگ گفته است، درك میآنها آنچه را که زمانی یکی . شناسندرسیدن به اهدافشان، می
به  ،این زدودن خواست. قابل دستیابی است ،این استادي به واسطۀ رسیدن به استادي. است که به انجام خواهیم رسانید
 هخسن 66 ص یناهج یلضعم ،نوسفا باتک زا * ...بنابراین آمادة تالش باشید . شودواسطۀ زدودنی آگاهانه ممکن می

با  .باشدر در برابر استاد معنوي درونی میخیانگیز براي بیدار نمودن انسانهاي هوشمند با نیت مثلثها، روشی شگفت .»یسیلگنا
سازد، درحالیکه فراگیر میت خیر، روح بشریت به طور مستمر خود را در اعماق آگاهی انسان اي در نور و نیدرخشش شبکۀ سیاره

   .آوردیسازد و آن را به سمت منبع واقعی استادي به وزش در مبارقۀ الوهیت را درون قلب تمامی انسانها، مشتعل می
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  یادداشتهایی در مورد شبکۀ ارتباطی
  

تعدادي از مشتاقان  .سالی پرمشغله براي مثلثها بود 2010سال 
تا این کار را گسترش دهند و  دجدید در این مسیر، یاري رساندن

با نیت خیر را جهت تشکیل مثلثهاي نور و عشق،  یانسانهای
در این دوران پرکشمکش، مثلثها روشی منحصر به . تشویق سازند

به منظور بهبود زندگی همگان در سیارة مشارکتی سازنده  فرد جهت
   کشد و حتی کار فقط چند دقیقه در روز طول میاین . باشدما می

هاي زندگی خود نیز مهترین برناتوانیم آن را در پرمشغلهمی
  .بگنجانیم

 ، که مجله Transcendenceدر ابتداي امسال، مجلۀ ترنسندنس  
در جنوب   www.transcendencemag.comهندي یالکترونیک
ند دوازده نبا این زاویۀ دید که بتوا .به سراغ ما آمدندباشد آفریقا می

- یکی ـ پیرامون موضوعات معنوي بی خبرنامه مثلثها را ـ هر ماه
رسانند قۀ خوانندگان آنها باشند به چاپ توانند مورد عالکه میزمان 

 .اي از مقاالت را براي آنها ارسال کردیمما با خشنودي مجموعه. 
  با آدرس Sundial House Newsletter   نیز به نام يدیگر ۀمجل

 )www. Creative group meditation.org ( در انگلستان
اي را براي آخرین نسخۀ اخیراً با ما تماس گرفته است تا مقاله

شدیم  خوشنودما از دریافت پیشنهاد آنها  .مجلۀ آنها ارسال داریم
  .کردیمئیمیلبراي آنها » زیبایی درونی«اي تحت عنوان لهو مقا

» حال و هوايظاهر و «در موردي دیگر نیز شاید شما متوجه یک 
هاي اخیر ما در ماه. جدید در صفحۀ اصلی مثلثها شده باشید

امیدواریم که . ایمبرخی از صفحات وب مثلثها را به روزرسانی کرده
عالوه براینکه ابعاد متفاوت این کار را با بندي جدید این صفحه

یز ـنایـن کار یابی تـدر جه ،ازدـسوح بیشتري شاخص میـوض
  .باشدرسان  یاري

ترویج «ایم ـدر زمینۀ یک صفحۀ وب جدید مثلثها کار کردههمچنین 
که ادبیات مقدماتی را پیرامون مثلثها به  ـ»زبانهاي دیگر مثلثها به

عربی، هلندي، فارسی، آلمانی، روسی، : داردزبانهاي زیر عرضه می
، اطالع امیدواریم در دسترس بودن این ادبیات). فیلیپینی(گ تاگاال
یاري ترویج و در کشورهاي بیشتري، را از شبکۀ مثلثها  یرسان

به موازات آماده شدن این ادبیات در زبانهاي در نظر داریم  .رساند
توانید با شما می. دیگر، آنها را به فهرست مربوطه اضافه کنیم

  : مراجعه به آدرس زیر به این صفحۀ وب دسترسی پیدا کنید
www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/
promoting_triangles_in_other_languages.  

مصور دانید، ویدئوي صوتی همانطور که بسیاري از شما می
این ویدئو . اندازي شدال راهدي در زمینۀ مثلثها در ابتداي امسجدی
ا ـشم .شتـمنتشر گدیـگر ما ها به همکاران ـمثلثت معرفی ـجه
به  دفاتر مرکزي تهیه کنید و یا آن راآن را از  ديسیتوانید می

  :یدصورت آنالین از آدرس زیر درخواست نمائ
www.youtube.com/trianglesnetwork  

ویدئوي هشت دقیقه اي به کند و کاو در اهداف مثلثها و این 
   مثلث  ین کار و همچنین چگونگی تشکیل یکچگونگی انجام ا

این . دهداي بر نیایش کبیر را ارائه میهمچنین مقدمه. پردازدمی
از . ویدئو با ترکیبی از صوت، موسیقی و تصاویر تهیه شده است

فکر من ویدئو را به انسانهاي ههمکارانی که مایل هستند جزئیات ای
را ا آنه، معرفی نمایند و مشوق باشنددیگري که داراي نیت خیر می
  .شوداستقبال می جهت تشکیل مثلثها  باشند،

برخی از شما ممکن است داستانهاي خودتان را در مورد اینکه 
سازید، با ما سهیم آگاهی را در جوامع خویش منتشر میچگونه این 

فکار اینکه چگونه یک مثلث را تشکیل دادید و به طور کلی اشوید، 
یک بار در خبرنامۀ ماه  هر سال،. اندکار چه بوده شما در مورد این

افکار، تجارب » افکار جمعی اشتراك«در بخش مربوط به دسامبر ما 
به عنوان مثال ما همکاري را . سازیمو نظرات شما را برجسته می

مقدمات مثلثها را به  ت متحدة عربیناسیم که در اماراشمی
زبانهاي انگلیسی، عربی،  انهایی که داراي نیت خیر هستند بهانس

همچنین یک جمع باطنی در ایران . سازدفیلپینی و اردو منتشر می
اي را جهت کنند، جلسهکه کتابهاي آلیس بِیلی را مطالعه می

همین . اندهداد  تشکیل  ،به مابقی همکاران» مثلثهاي نور«معرفی 
مقدمات ادبیات مثلثها را  جمع نیز تعدادي از کتابهاي آلیس بِیلی و

ما از همکاري و مشارکت شما جهت درج کارهایتان . اندترجمه کرده
خواهشمند . کنیماستقبال می» اشتراك افکار جمعی«در صفحۀ 

یمیل ارسال تر مرکزي مثلثها از طریق پست یا ئاست آنها را به دفا
توانید به صورت آنالین در آدرس زیر افکار خود را شما مییا . کنید

  :درج نمائید
 www.lucistrust.org/en/service_activities/ 
triangles/sharing_group_thought/share 

، دانمارکی :شودیخبرنامۀ مثلثها اکنون به سیزده زبان منتشر م
انگلیسی، فرانسه، آلمانی، یونانی، ایتالیایی، لهستانی،  هلندي،

و مثل همیشه ما از جمع . پرتقالی، روسی، اسپانیایی و سوئدي
ناپذیري وقت خود را در المللی که به طور خستگیمترجمان بین

متضمن رسیدن خبرنامۀ مثلثها به تمامی دهند تا اختیار قرار می
  . نماییمقدردانی مید، نهمکاران در سرتاسر دنیا باش

و منتظر  کنیمما از مشارکت شما در مثلثهاي امسال تشکر می
در تعهدات قوا  با تجدید و کارهاي جمعی با یکدیگر در سال آینده

  .گان هستیمخود جهت خدمت به خیر هم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.transcendencemag.com
http://www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/
http://www.youtube.com/trianglesnetwork
http://www.lucistrust.org/en/service_activities/
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  شبکۀ ارتباطی سیاره اي
اي نور، عشق و خدمت درحال دگرگون شبکۀ ارتباطی سیاره

به گیري بشریت ی سیاره، و تنظیم جهتجو ذهنساختن 
ها و جمع. باشدسمت ارزشها و منشهاي معنوي می

ابعاد متفاوتی از  اند،لیتهایی که در خبرنامه گزارش شدهفعا
  .سازنداین شبکه را منعکس می

  
  

  گردهمایی هاي جشنواره مدیتیشن
در  راقبههاي مسالهاست که لوسیس تراست جشنواره یا گردهمایی

مسیري  ،طی این مقاطع. نمایدهر ماه برگزار می ماه کامل را
در این . گرددمستقیم و بدون مانع بین خورشید و زمین مهیا می

انرژیهاي معنوي به طور منحصر به فردي در دسترس زمان، 
تر بین خواهند بود و همین امر در جهت برقراري ارتباطی نزدیک

  .رساندی یاري میقلمروي خداوند و خانوادة انسان
دنیا به طور گزار در سرتاسر هاي خدمتامروزه بسیاري از جمع
آیند و خود را وقف انجام ها به گرد هم میمرتب طی این جشنواره

هر جشنوارة  .نماینداي به صورت درونی میتعمقِ آهنگین سیاره
از میان . باشدجمع میاین فرصتی براي فراخوانی متمرکز  ،معنوي

سه دوره وجود دارند که داراي اهمیت معنوي  ،هاي سالماهتمام 
سه جشنوارة معنوي عید پاك ، ویساك و نیت : مهمتري هستند

ها بیشتر پیرامون این جشنواره 2011ه مارس خبرنامۀ ما .خیر
  .شاخص خواهد بود

در صورتی که اطالعات بیشتري در مورد این وجه از کار درخواست 
ئیمیل به دفاتر مرکزي مثلثها بنویسید یا دارید، خواهشمند است 

خوشحال خواهیم شد تا جزئیات بیشتري براي شما ارسال . کنید
  .کنیم

  

  Wrekin Forumمجمع رِکین 
بخشی از جنبش فراگیري در سیاره  Wrekin Forumمجمع رِکین 

این  ،کنداي فعالیت میالۀ فردي و سیارهاست که جهت استح
 1971مجمع از بطن کارهاي رکین تراست رشد کرد که در سال 

رِوِلیانتوسط مرحوم ستیبیر جرج ت Sir George Treavelyan Bt. 

  .متفکران و نویسندگان پیشگام د رآن زمان بودکه یکی از  
دسته از  انسانهاي مستقل،  آوردن آناین مجمع در جهت به گرد هم

هایی که اساس حرکت آنها بر مبناي اصول پیگشام و جمع مبتکر،
  .گیري شده استباشد، هدفنگر میمعنوي و کُل

  :باشنداصول آموزشی آنها به شرح زیر می
  

 .ارتباطی حیات و  وحدت آگاهی ـ روابط درون •

 .ارزش ذاتی و توان هر فرد •

احترامی عمیق براي سالمت تمام اشکال مستقل  •

 .حیاتی

کوالر تشخیص اینکه عقاید  • متفاوت رایج و دانستگی س

 .کندبه معرفت جمعی ما، کمک می

ها و تمرینات متمایز  در زمینۀ تحصیالت استقبال از ایده •

معنوي در عین تشخیص اینکه چه چیزي حقیقی، 

 .باشدمعقول و زیبا مینیک، 

 

مورد حمایت قرار  پیوندهاییهم صدهااین جنبش توسط بیش از 
قوانین مربوطه را  صورت فردي و یا سازمانیچه به  گیرد کهمی
  .پذیرندمی

در طول سال، تعدادي همایش در محله هاي گوناگون انگلستان 
منظرگاهی مشترك؛آگاهی : موضوعات اخیر شامل. برگزار میشود

در  صما را به کجا میبرد و چه چیزي باید تغییر کند؟؛ به رق: تحولی
  .و قانون جذب یزمانآوردن نیایشهایمان؛ و آگاهی، هم

The Wrekin Forum,Courtyard Lodge,Mellow 
Fram,Hawcross Lane, Redmarley d'Abitot, 
Gloucestershire GL19 3JQ, UK 

  9029 017 0845: تلفن
 www.wrekinforum.org:وب

 connect@wrekinforum.org :پست الکترونیک
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اشتراك افکار جمعی
 ،در خبرنامههر سـاله از اینکه  رسندیمخبسیار 

مجموعه اي از  افکاري را که پیرامون مثلثها وجود 
سرتاسر دنیا دریافت می کنیم،  مان درد، و از همکارانندار

ما نیز امیدواریم که شما جهت سهیم شدن . سازیم مطرح
بزرگ جهانی، تشویق دریافتهاي درونی خود با جمع 

شما می توانید نوشته هاي خود را توسط پست، . شوید
  : یا به صورت آنالین ارسال دارید ئیمیل

www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/
sharing_group_thought/share 

  ــــــــــــــــــــ
کنم ضاء، دو مثلث جهانی هستم و حس میمن اکنون یکی از اع

 هایش کبیر به صورت روزانکاري را که ما هر روز با سرودن نی
کند تا ار ارزشمند است ـ به واقع کمک میبسی ،دهیمانجام می

و در برابر افسون انزوا، سر  موضوع یگانگی را به یاد آوریم 
من همچنین از سهیم شدن افکارم با اعضاء . فرود نیاوریم

  .شوممثلثها بسیار خرسند    می
 انگلستان
کار غیرشخصی در زمینه مثلثها در نماد عددي آن به صورت 

توان در باالترین مفهوم آن را می. شودمنعکس می 3عدد 
ثلث به سه نفر نیاز اگرچه براي تشکیل یک م. تثلیث یافت

شوند ـ اي با همدیگر متحد میاست، اما آنها به صورت یگانه
  .است تثلیث انسانیکه  یک قلب، یک ذهن، یک روح ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

آنها در عین اینکه نسبت به وجود خودشان به عنوان انسان و 
ه ـتثلیث الهی هوشیار هستند، عشق، نور و اقتدار خود را ب

اري ـگر جـسانهاي دیـهاي انـها و روحـها، ذهنـوي قلبـس
. شوندمتصل میبه تثلیث  ن کار،ی سازند و در نتیجۀ ایـم

نا رأس مثلث است که نماد آتش و شور هما ،مبدأ نقطۀ نورانی
این امر تا  .باشدها به سمت وحدتی باالتر میتمامی پدیده

» سفیر نور«حدودي معرف همان چیزي است که به عنوان 
  .شودمعنا می

 انگلستان
شرکت من در کار مثلثها منجر به پیشرفت روشهاي 

روزانه هرگاه در این تمرینات . تصویرسازي و مراقبه شده است
  .کنم، بسیار خرسندم و احساس رضایت دارمشرکت می

 نیجریه
  :از همکاران ما در ایران

هر انسانی این توان را دارد تا قلب و زندگی خود را تبدیل به ... 
  .یک معبد یا آشرامی جهت خدمت به خداوند سازد

اگر بتوانیم عشق هر یک از ما ، یک مثلث نور است و همۀ ما ... 
ل بخشی از کُحقیقی را در قلب خود درك و قوت بخشیم، 

   .هستیم و میتوانیم باشیم متداخل عالم نورِمثلثهاي 
  
  
  

کار در زمینۀ مثلثها را به قدري گسترش دهید که نور و نیت « 
»                                                   .خیر از درون و به صورت اتري تمامی سیاره را در بر گیرد

  آلیس بیلی رثا ،یسیلگنا هخسن 641 ص يونعم ماظن ینوریب یلجت  باتک زا              

سیاره اي متشکل از مثلث ها، فعالیتی خدماتی و جهانی است که طی آن انسانها در جمع هاي سه نفري، و در افکار خود با یکدیگر مرتبط میشوند تا شبکه اي 
در صورت تمایل .با استفاده از نیایشی جهانی، نیایش کبیر، آنها نور و عشق را در مسیر خدمت به نوع بشر فرا می خوانند. مثلثهاي نور و نیت خیر بوجود آورند

است و سالی چهار مرتبه  به زبانهاي چک، دانمارکی، آلمانی، خبرنامه مثلثها براي مردان و زنان نیت خیر . میتوانید اطالعات بیشتر را از مثلثهاي درخواست کنید
فرهنگی و غیر انتفاعی می باشد که در جهت استقرار  اي مثلثها از جمله فعالیتهاي لوسیس تراست، خیریه. انگلیسی، روسی، اسپانیایی و اتریشی منتشر میشود

  .روابط صحیح انسانی وجود دارد

  :ات بیشتر، میتوانید با آدرس هاي مثلثهاي زیر تماس بگیریدجهت کسب اطالعات و ادبی
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