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 همه چيز انرژي است

مواجه مي شويممر با موضوع انرژي درن، ما به طور مستدر دنياي عصر م .

اين كلمه از . رايج، پي ببرند ما  معدودي درنگ ميكنند تا به معناي اين اصطالحِا

ابراين انرژي نب. ميباشد» الفع«آيد كه به معناي  مي انرژوسريشه يوناني كلمه 

حياتي ميباشد و از دوران اوليه اين نظريه  هاي اليتهمانا ظرفيت الزم جهت فع

. شده است انرژي به بسياري از عرصه هاي گسترده فعاليت و آگاهي انسان وارد

كار  به يفيزيك و وقايع، اين نظريه فقط در ارتباط با حوادث ديديبراي مدتهاي م

و جامعه  اما اكنون وارد عرصه هايي همانند روانكاوي، اقتصاد ؛برده ميشد

از نظريه انرژي كه به عنوان نيروي حياتي شناخته  .شناسي نيز شده است

، پارتمانهاي زندگي انسانتمامي د مستقيم رو به رشدي به سمت مسيرميشود؛ 

  .يع شده استتوز

هر كجاي ديگري در  عرصه علم ، توسعه يافته و مورد  نظريه انرژي بيش از 

ل و چيز انرژي ميباشد، در مراح ه همهاين موضوع ك. است استفاده قرار گرفته

اي هستي نيروهدراك شيوه جديدي از اكل گيري به ش گوناگوني منجر  تعاريف

البته . علمي به وجود آورده است تفّكربراي امتزاج در را ي و در نتيجه بسترشده 

  . هميشه چنين نبوده است

مادي  انرژي اغلب به عنوان برآيند حاصل از حركت اجرام يا ذرات ،19در قرن

يا برآيند حاصل از قرار گيري يك بخش از ماده در ) يا كينتيك انرژي حركتي(

اين امر به . شناخته ميشود) انرژي پتانسيل(اي ديگر ماده شهارتباط با بخ

 رم كه به طور خالصه حفظ ِج اول قانون: عريف ميشداعظم ت صورت دو قانونِ

  نيايش كبير
  

  از نقطة نور واقع در ذهن خداوند
  .به سمت اذهان آدمي جاري شود بگزار تا جريان نور،

  .باشد كه نور بر زمين فرود آيد
  

  نقطة عشق در قلب خداونداز 
  .ب آدمي جاري شودو، به سوي قلبگزار تا جريان عشق

  .شد كه مسيحا به سوي زمين باز آيدبا
  

  اراده خداوند شناخته ميشود از مركزي كه
  بگزار تا قصد، راهنماي ارادة مادونِ آدمي باشد ـ

  .و در خدمت آن هستند مي شناسند قصدي كه اساتيد
  

  نژاد انسان مي ناميم  از آن مركزي كه 
  ، اجراء شودبگزار تا طرح عشق و نور

  .را مهر و موم سازددريچة سكونتگاه شرارت،  باشد كه
  

  بگزار تا  نور و عشق و اقتدار،
  .محافظ طرح الهي در زمين باشد

 

برخي  چگونگي ابرازِ زيبائي و اقتدارِ اين نيايش در بيان سادة آن نهفته است، و همچنين در 

وجود معلم جهاني . از حقايقي كه تمامي انسانها از درون و بطور طبيعي پذيراي آن هستند

رد مايتريا، را بسياري از اديان باور دارند و او را تحت عنوان نامهاي گوناگوني چون ُل

اين اصطالحات حتي در برخي از نسخه هاي  .امام مهدي و مسيحا ميشناسند كريشنا،

 .نيايش كبير نيز بكار رفته اند بودائي، هندي، اسالمي و يهوديِ
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قانون : رم و از بين نرفتن آن بود و قانون دوم اعتقاد بر حفظ كيفيت ماده در ِج

  .بر ثابت بودن انرژي در جهان داشت حفظ انرژي بود كه اعتقاد

د و نداشتنِپ نظريه جرم يا ماده و انرژي را در آن زمان مستقلِ از يكديگر مي

عنوان اصل بنيادين و زير ساختارِ ادراك عالم به  ، نظريه مادهاز ميان آن دو نظريه

  .شناخته ميشد

 ،خود نشان داد كه جرم» بيت نظريه خاص نس« در  اينشتين، 1905 اما در 

و در ارتباط با   تبادل پذيرندجرم و انرژي؛ نتيجه  خودش نوعي انرژي است و در

E=mcفرمول 
  C=سرعت نور و  M=، جرم  E =كه در اين فرمول انرژي ميباشند   2

  . تعريف شده است

ت توجه قرار ديگر در اولوي جرم، بقاي اين فرمول بدين معنا بود كه قانون

  .نداشت و نظريه انرژي نيز در جايگاه صحيح خودش قرار گرفته بود

اتري كالبد  

: علمي اين امر را ممكن ساخت كه از لحاظاثبات  ن،اينشت بيتنس نظريه خاصِ

مرگ  قوسكشف اين موضوع به معناي نواخته شدن نا. استهمه چيز انرژي 

 منتس تمامي نظريات ب به عالم بودماديون و توضيحات.  

متجلي ـ منظومه شمسي، سيارات يا قلمروهاي  زيرا هيچ چيز در عالمِ
انرژي، چه به صورت محسوس يا  نوعيعاري از نمي تواند طبيعت ـ  گوناگون

 ،انرژي در عصر حاضر به عنوان. باشد قائم به ذات در عين حال يا نامحسوس و 
تجلي اقيانوسي از انرژي  شناخته ميشود؛ دنياي ما؛» هست «كه چيزي  هر آن

ي ميباشد كه برخي به صورت شكل ساخته شده اند و برخي واسطه اي براي يها

ا زندگي و حركت كنند و موجوديت خود توانند در آنهن شكلهايي هستند كه ميآ
ديده هاي شكلي متشكل از آن انرژي تمامي پ. را به واسطه آنها تجربه نمايند

ي حياتي ميباشند كه در ارتباط با يكديگر مرتعش هستند اما در عين حال ها
ما همچنين ميتوانيم شاهد بر  .ت خاص خود را حفظ كرده اندكيفيت و كمي

ن نشسته ي كه ما در آاطاق. درون شكلهاي ديگر باشيم از شكلها،موجوديت برخي 
در مجتمع بزرگي از واقع  هاي يكي از مجموعه ايم درون خانه اي است كه در

بخشي از  ،در حقيقتهر شكلي . استقرار گرفته خانه هاي يك منطقه مجموعة 
  .ميباشد مجموعه اي بسيار بزرگتر

ه نسبت به اين امر ـم اما هميشـكني ي ميـزندگ اـي از انرژي هـا در اقيانوسـم

وجود ما نيز متشكل از انرژي هاي گوناگون است؛ و تمامي اين . باشيم آگاه نمي

آن كالبد انرژي تنگ نسبت به هم قرار دارند و در نتيجه در ارتباطي تنگا انرژي ها

 :كه بر اين كالبد انرژي نهاده ايمنامي . سياره ما را تشكيل داده اند و يگانةب مرّك

در واقع بخشي دروني از  ،هر موجود انساني كالبد اتري و انرژيِ. است» اتريك«

هر موجود  .آيد كالبد اتري خود سياره و متعاقب آن منظومه شمسي به شمار مي

 يات كوچك و بزرگتمامي تجّل بادر ارتباط  ،انساني از طريق همين واسطه اتريك

در واقع ميتوان گفت كه كالبد انرژيِ هر يك از شكل هاي  .قرار ميگيردمتعالي 

خود آن حيات يگانه عالم گير ـ  وجود در طبيعت، جزئي از شكلِ قائم به ذاتم

  .باشند خداوندگارِ عالم مي

د آن دريافت يا انتقال عملكر. حقيقت چيزي جز انرژي نيستدر  ،كالبد اتريك

نيرو  و از طريق اين جرياناتر مراتب مختلف ميباشد د گوناگون انرژي  ضربانهاي

  .يا انگيزش ها به فعاليت وا داشته ميشود
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و پاتيك در سطوح  ه لتبرقراري ارتباط  اساسكالبد اتري، وان گفت كه ـميت

 دروني فعاليتهاي تمامي  در اختيار را  يآورد و بستر انواع گوناگون را فراهم مي

همچنين كالبد اتريك پل  .قرار مي دهد افراد يا جمع ها  تك تكبين  و روابط

ظاهري و فيزيكي تأمين در عالم  ما بين انگيزش هاي ذهني و عاطفي را  ارتباطي

 د اتريك، انرژي ها به طور مستمر در گردشكالب از طريق شبكه بزرگ. سازد مي

هاي عيين ميكنند؛ و فعاليتها و كيفيت شرايط بيروني را مشخص و ت ؛مي باشند

، ين موضوع در مورد تك تك انسانهاا .را مشخص ميسازند انواع شكلهاي حياتي

  .وع، سياره و ماوراي آن صادق مي باشدجمع ها، نوع انسان در مجم

  طرح آفرينش نسخه اوليه

انرژي  برآيند حاصل از  در هر مقطع تاريخي وقايع و شرايط دنياي بيروني،

  . تريك سياره اي فعال و در گردش اندا در كالبدهاي مسلط و حاكمي هستند كه 

از در برابر انرژي انگيزشهاي عاطفي  فقط قرن اخير، اكثريت آدمها تا همين  

 الگوهاي فكريو  انرژي ذهني در برابر آن دسته كه . دادند خود واكنش نشان مي

اما از قرن بيستم به . و معدود بودند ر، بسيار نادددادن از خود واكنش نشان مي

شي عصر به دليل ساختار آموز .بعد اين موضوع به سرعت در حال تغيير است

را در خود بارور  تفّكرفكر و به كار گيري انرژي  ، ميليونها انسان قدرتمدرن

لمس و  فكري را آن دسته از كساني كه ميتوانند انگيزشها و الگوهاي . ساخته اند

 كنند و  با خود حمل ميرا  آيندة عالمبذرهاي فرهنگ و تمدن  آنان كه و ثبت كنند

و بسيار معدودند گير هستند، هن عالمكه زائيده ذار افكاري ه آن دستهمچنين 

  .تشكيل داده اند جهان، جمعي كوچك را در اين 

پيوندد، تجلي  در اين دنيا به وقوع مي آنچه امروزه«چنين گفته ميشود كه 

 ازوري كساني كه فقط تص. يت استل رؤو اين امر به خوبي قاب»  ايده ها ميباشد

با ذهن دارند؛  سوي ناشي از جريان يافتن انرژي ذهني از فكر و اثرات قدرت

  .فرصتي ناب مواجه شده اندمسئوليتي بسيار بزرگ و 

بنيان آيد اين اساس و  ميافكار همانا انرژي ميباشند و انرژي به دنبال فكر 

در فضاي حقيقي  اگر انساني كه  .ه ذهن ميباشددر منطق خالّقتمامي كارهاي 

ن يا محيط پيرامونش باشد؛ بر عكس آ ذهني خود مي انديشد، قادر به تغيير جو

 انه لجام گسيخته و مخرب و خودخواه بدين معنا كه افكار ،نيز امكان پذير است

ما، بسيار قدرتمند تر از آن   افكار .توانند فضاي ذهني را مسموم سازند مي

خود در  از قدرت فكرِ بايد كه ما متصور هستيم ؛ به همين دليل است كههستند 

  .استفاده كنيم و سازنده خالّقجهتي 

 نه تنها، تصادم باشد و طرح و قصد خداوند مي ليِاين عالم، تج  اتفاقي ذرات

  .بسيار بزرگ و با شكوه است ةيا نقش لي يك طرحباشد بلكه تج گر نمياتم با يكدي

شكل هاي مثبت   ه ضرورت ساخت و به جريان انداختنآنگاه كه ما نسبت ب 

با اين طرحِ مكاري آگاهانه ه است كه فرصتي براي هانرژي پي ببريم، تنها آنگا

به موازات اينكه بتوانيم حقيقت دنياي افكار را به  .خواهيم داشت بزرگ آفرينش

ميتوانيم به طور آگاهانه آن دسته از ايده ها و اصول آنگاه ، ينيموضوح بب

در برابر  لي شدن در اين عالم ميباشند، ثبت كرده وبنياديني را كه در صدد متج

در حقيقت  ،ايده هاي بنيادينهمگي اين اصول و  .نش نشان دهيماز خود واكآنها 

  .باشند مي طرح آفرينش، در زمان حاضر و شالودة اوليه نسخة
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نام  ،»نگهبانانِ طرحِ آفرينش « آن كساني را كه  بتوانيم چنين است كه شايد

آماده سازي  هاموريت آنأهمان سلسه نظام معنوي كه مبشناسيم ـ يعني  ،دارند

در سياره زمين  ءطرحِ آفرينش به جهت كاربرد و اجرا و مقدماتي نسخه اوليه 

 انسان خالّقبا روند ما خود را  ،با مشاركت در اين كار. باشد براي انسان مي

با انگيزه اني كه تفّكرمعنوي و همه م سلسه نظام سازيم؛ روندي كه  مرتبط مي

  .به شوق مي آيند؛ در آن سهيم ميباشنداي عشق و خدمت ه

طرح  پيرامون اجرايي ساختن تفّكر« يعني اين كار هر كسي ميتواند با 

نور بايد  ي طرح آفرينش چنين هستند كه ئااهداف غ. همكاري كند» آفرينش

ور سازد، عشق بايد بر تمامي روابط حاكم گردد و اراده نوع انسان را مّناذهان 

به طور  تمامي كساني كه . گر تمامي امور نوع انسان باشد تواند هدايتخداوند ب

خدمت و عشق ورزيدن به نوع انسان هستند، همگي در حقيقي در جستجوي 

فكر آشنا  بنابراين كساني كه با قدرت. طرح آفرينش قرار دارندراستاي همكاري با 

پذيرشِ نقشي  امكاندر منطقه ذهني كار كنند،  ژي فكرانربا توانند  هستند و مي

  .دارنددر مسير زندگي خويش نيز را  خالّقثانوي و 

  علم ذهن

رانه و خردمندانه از انرژي فكر در ماه آدم ها، چگونگي استفاده براي اغلب 

ار اين ككه  .داشته باشدو به خودي خود مسير خدمت نمي تواند روندي خودكار 

از  خالّقچگونگي استفادة اصولي دارد كه بر اساس نياز به تالش و انضباط و درك 

  .استذهن بنيان شده 

  : مباني زير معرف برخي از اصولِ اين بخش از علم ذهن ميباشند

  ،ايده ها ش و شفاف سازيِرپروخالّق است چرا كه از طريق فرمول بندي و فكر،  .1

است چرا كه ذهن قادر به و همانند رسانه  اتبرقرار كننده ارتباط .ساخته ميشود

 .باشد ش ميبه سوي مقصد مورد نظر» شكل فكري«  انعكاسِ

 ، م استابا ثبات و آر بسيار آگاهي عاطفيِ خالّق نيازمند رسيدن به تفّكر ساخت .2

بدون اختالل و  را بر يك ايده يا طرح،ذهني كه بتواند تمركز و توجه خود يعني 

 .نمايدو محدوديت هاي فيزيكي حفظ مزاحمت 

لق اين امر توصيه به مط . م است، براي انجام اين كار الزخلوص در انگيزه ها .3

م اين كار الزم است بايد قصدي غير جاگرايي نيست؛ بلكه قصدي كه براي ان

و فقط  در مسير خدمت و در  شخصي، عاري از خودخواهي و بدون چشم داشت

 .خانواده بزرگ انساني باشد لّبخشيدن به ُك ءمنافع و ارتقاجهت 

ين مسيح چن. حد باشدمعنوي، مّت خدمت  خالّقدر مسير  ،با قلبتوام ن بايد ـذه .4

بدون قلبي ي تفّكرو اگر م»  خود مي انديشد، هستانساني كه با قلب «: گفته است

مغناطيس و جاذبه الزم براي  ات او فاقدتفّكر پذيرا در برابرِ جريان عشق كار كند، 

 .به هدف مورد نظر خواهد بودرسيدن 

يك موضوع به جهت روشن نمودن و  در مورد تفّكرروشهاي گوناگوني براي  .5

يات نفوذ به ماوراء تجّلارد اما تالش انسان بايد در جهت باروري آن وجود د

ديگر ي ارتباط با ايده ها يا ربه برقراو ؛ يت هابه اولوو دستيابي به معنا، ظاهري 

 اين  جاماقدام براي ان .باشد) و نه اثرات( ت هانگاه كردن به عّلو ، يفكرجريانات

 بخشي هدايت خواهد كرد از جنس سرشت آن  به سمترا  تفّكرم كار، شخص

سر همانا كه يعني روندي ؛ تعمق خواهد شد امر موجبباشد و همين  شكل نمي

 .باشد منشاء الهام و اشراق مي
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در مرحله اي از زندگي اش، سطح آگاهي خود را به سمت روح  بايد  تفّكرانسان م .6

و در  مسيحايي كه در هر كدام از ما وجود دارد ـ  ارتقاء بخشد ـ همان آگاهي 

طرح  نگهبانان« كه  روند فكري خود را با نظام معنوي  پرتوي نور روح؛ بتواند

در جهت ساختن پل ارتباطي  تفّكرماز اين طريق  .مرتبط سازد  ،دهستن »آفرينش

طرح د و در نتيجه به استقرار انسان تالش خواهد كر اوند و ذهنخد بين ذهن

 همچنين ميتواند جريانِ تفّكرم. آفرينش در  آگاهي انسان ياري خواهد رساند

 ـ خير را به سوي قلبها و اذهان تمامي نوع انسان فرا نور و عشق و ارادة ـ انجام

 .خواند

دروني  متحد عالمان تفّكرجمع ماز اين طريق بخشي از كه  وجه باشيمما بايد مت .7

خدماتي كه با جريان  خالّق هايفعاليت تمامي انواعخواهيم بود؛ جمعي كه در 

؛ دنجذب ميشو» چشمه اي از افكار «  د و به سمت نو كار دار سر ،انرژي فكر

اين  با مرتبط و هم سو شدن در آگاهيِ .باشند با يكديگر در ارتباط مي همواره 

و همچنين  خود همس به ارزشهايكنيم،  جمع و در حالي كه با انرژي فكر كار مي

 .در اين جمع مي افزائيم ،ديگران

يك خانه به كار  مراقبت و دقتي كه ما در ساختبايد درست با همان  ،فكري اَشكال .8

، مصالح، محل طرح يك معمار در ابتدا  .بريم؛  گام به گام ساخته شوند مي

و لوله كشي را محاسبه ميكند و  استقرار، برق كشي، نور پردازي، سيستم حرارتي

، اقتصادي دهد كه زيبا، كاربردي هم  قرار مي اي در كنار گونهه اين مجموعه را ب

 ، نيز الزم است تماميخالّق خدمت گذاران بنابراين . دل چسب باشدبراي زندگي و 

همانگونه  .در نظر داشته باشنديت هاي ذهني خود خالّقدر  عوالم مربوطه را كه

نا مناسب در اين جهان ساخته شده اند، ميليونها  كه ميليونها طرح ضعيف و بناي

شيوة اصلي ذهن . وجود دارندبيمار گونه  پراكندة و افكارفكري بي مصرف  شكل

 . تصوير سازي  مي باشد: در اين روند ي، شكلِ فكر براي  ساخت

همان قوانيني  به صورتي خالّق،  انرژي فكر بكارگيري مربوط به  قوانين

الزم است در ارتباط با اين اصطالح اما  .در مراقبه بكار ميروندهستند كه 

 مكاشفه قوانيندانشمندي كه در آزمايشگاه براي  .ي جامع تر داده شودتوضيح

برنامه ريزي دقيقي  .كند، در حقيقت درگير نوعي از مراقبه است طبيعت كار مي

شفاف سازي  .نوعي مراقبه استنيز كه براي كمك به نيازمندان انجام ميشود، 

به كار گيري  .، مراقبه استي و سازمان بخشيدن به اصول فلسفيفلسف نظريات

. مراقبه استنيز نوعي ل، لو روابط بين الم هادولتبراي حل مشكالت  قدرت ذهن 

گرچه  .استفاده ميشود ي كه ذكر شد،تفّكر، از همان روند تمامي اين عرصه ها رد

ند كيد نيز با هم تفاوت دارند اما روأت د و نقاطبا يكديگر متفاوت ان صحنه ها

همگان باشد، هركجا  در جهت خير هركجا كه انگيزه اين كار . فكري يكسان است

نتيجه  آن كار را ميتوان به عنوان به انجام رسند، اهدافي خودخواهانه عاري از 

  .قلمداد نمود انگيزشهاي  طرح آفرينش  واكنشي صحيح در برابرحاصل از 

   تفكّرمانسان  خالّقعملكرد 

آفرينش  هم  كه با طرح اي آگاهانهخالّقِ  قصد بر اين است كه در مسير اگر

ك نموده و قادر به درنيز انرژي را طبيعت   ؛، الزم استميباشد كار كنيم ءسو

 اما معدودند كساني كه در خانواده بزرگ انساني. انرژي باشيم هدايت جريانات

  .بتوانند قصد و آگاهي خود را در بستر مواد ذهني بكار گيرند
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اكنون به طور نسبي در   ،مي شود ها ساطع انسان تك تككه از انرژي فكر 

 ،آن است يزي كه جمع خواستارآن چ مسير جريان بسيار ضعيفي به سمت خلق

 .آن ميباشد هدايت ميشود و در نتيجه آن چيزي نيست كه خود  فرد خواهان

قابليت و  ذهني سرو كار دارد، داشتن كه با مواد  همكاري در اين فعاليتي اساس

بر اساس فكري بايد  هر شكلباشد؛  كار كردن به شكل جمعي ميتوانايي 

از قبل در جرياني كه انرژي آن  تا به ميزان موريتي مشخص ارسال شودأم

اين مورد آخر بسيار مهم است و براي  .شناخته و تعيين شده است، افزوده شود

يكي از مسير هاي خدمت نشانه رود، حائز  انرژي فكر بطور قطع به سمت اينكه 

  .باشد اهميت مي

 متجلي ميزير ها، از هر نوعي كه باشند در نتيجة سه روند تمام فعاليت 

  : شوند

»A« .فكري كه به صورت خود آگاه يا نا خودآگاه ساخته  آن دسته از اَشكال

  ميشوند؛ 

»B« .  يا آن دسته از اَشكال فكري )  يا خود ـ انگيخته ( اَشكال فكري خود ـ جوش

  .كه متاثر از اَشكال فكري ديگران مي باشند

»C« .  برآيند حاصل از واكنشهاي خود انسان در و آن دسته از اَشكال فكري كه

برابر انگيزشهاي فردي اش مي باشند و يا در برابر انگيزشهاي ديگران و در 

  .مي شوند و ساخته نتيجه اَشكال فكري جمعي، برانگيخته

و اينكه چگونه  بايد روشن شده باشداهميت اين موضوع براي شما بنابراين 

يا آفرينش هاي كنند و  فكري كه خودشان خلق مي اَشكال بواسطة مردان و زنان

  .، تحت تاثير قرار ميگيرندذهني ديگران

مسئوليت آن شده ايم، به عهده دار را كه ي ـخالّقار ـكم ـخواهي مي رـاگ

خود را  بتدا الزم است تمايالت و گرايشات ذهن و افكارا سرانجام برسانيم،

با كارها و امورات ما مي  در ارتباطرا كه مجموعه افكاري بايد  ؛ سپسبشناسيم

آن بر انگيخته  قصدي كه بر اساس الزم است، ؛ و در پايانشناسايي كنيم باشند، 

بايد قصد خود ، خالّق در تمام طول اين روند .را مورد ارزيابي قرار دهيمشده ايم ، 

  .را در ذهن خويش، مد نظر داشته باشيم

  اهداف طرح آفرينش

 خالّقبكارگيري  وضوعاتي كه بايد در ارزيابي ارزشهاييكي از نخستين م

انسان طرح يا تدبيري الهي وجود دارد  براي نوعاين است كه  ذهن فهميده شود،

انسان در  تكاملي و رو به رشددر طي روند  .و اين تدبير هميشه وجود داشته است

انسان و  معلمان نژادهاي خاصي كه انگيزه  از طريق اعصار گذشته و همچنين

م به مرحله اجرا در آمده اين طرح گام به گابه انسان داده اند،  كبير راهنمايان

بتوانند بطور شايسته اي در اين در عصر حاضر تعداد مردان و زناني كه  .است

زنان و مردان  .كنند، افزايش يافته استبا  اين طرح كار و ارتباط برقرار  دنيا

در هر كجا كه هستنند؛ اين طرح و  ،خويش ذهن خالّقبه واسطه كاربرد  ميتوانند

  .ظهور برسانند هصه منب بشر را براي نوعالهي  تدبير

  : در اينجا آمده است داف اصلي طرح الهي براي نوع بشربرخي از اه
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 ؛نوع بشر در دروني امتزاج و تركيب بستريك  توليد •

 ؛يانسان موجوداتي نور در سطحي وسيع در بيدار •

 ر سازد؛را منو ير انسانافكانور كه مجموعه  يك ايستگاه بزرگاستقرار  •

 جدايي و تفرقه؛ عصر پايان بخشيدن به  •

 ؛به سطوح ذهني جمعيارتقاء آگاهي  •

  :نتيجه مواضع باال چنين خواهد شد

معنوي، با  و ارزشهاي مشترك تفّكر شكل گيري جمع هايي كه از طريق )الف

  ).آغاز شده است 15از قرن  اين روند( .باشند مرتبط ميهمديگر 

  : مدن نسلي از انسان كه سه مشخصه زير را داراستآد به وجو) ب

i.  يك سيستم ارتباطات دروني و روابط متقابل گسترده و درون ـ داراي

ن، ـون، تلفـتلويزي ،وـد ـ راديـباش ي سطوح ميـامـتمدر  گروهي

 . مسافرتي ،تله پاتي ،ي كامپيوتريه هاـشبك

ii.  يري براي يكديگر و درك مسئوليت پذحس يك خيرت ني. 

iii.  حاضرو هميشه يگانه تشخيص آن حيات.  

مهم ديگري هم  و اهداف  باشد نيز مي يوجوه ديگرداراي طرح و تدبير الهي  )پ

در  ،ذهن خالّقور و به كار گيري حض بدون دارد اما هيچ يك از اين ابعاد

ا قدرت فكر و آن انرژي ما به تازگي ب .باشند بستر انسانيت، امكان پذير نمي

، از خالّق تفّكرز طريق ا. تواند بكار گيرد؛ آشنا شده ايم مي تفّكرمكه انسان 

تواند به استقرار قلمروي  معنوي و تعابير صحيح ، انسان مي طريق ادراكات

  .خداوند در زمين ياري رساند

   

  مثلث ها  عملكرد

صحيح انساني در ساري روابط پرورش و باز جهت درمسير خدمت در مثلثها 

، رسيدن به شناخت و درك رابطة ما در اين ميان. ي رسان استعالم يار سرسرتا

طرح مثلثها به جهت هدايت انرژي از . باشد انرژي و فكر بسيار ارزشمند مي بين

خواندن و  براي فرا فكر  در مثلث ها، نيروي متمركز .فكر است طريق قدرت

روند ـ انرژي هائي  انسان به كار مي خير به سوي تانرژي هاي نور و نيهدايت 

اما  .مبنايي علمي دارداين كار،  .امروز به آنها نياز داريم يه به شدت در دنياك

كند چه كلمه اي  مراقبه ـ تفاوتي نمينيايش، دعا،  .ن بسيار ساده استاساس آ

انرژ ي هاي معنوي  براي قرار دادن جريان ـ اينها همگي روشهايي  داستفاده كني

باشند ال نمودن آن ميدر مسيري درست و فع.  

غني  خير تانرژي با ني ي كه توسطصحيح، فكر تفّكر بكار گيري مستمر

. بطور قطع اثري برانگيزنده و شفا بخش بر آگاهي نوع انسان داردشده  باشد؛ 

ت خير اكنون توسط از انرژي ني اي بسيار عظيم يا چشمه مخزن عالوه بر اينها، 

  .سياره خلق شده است خدمتگذاران نوع بشر در سرتاسر

 خالّق تفّكربا ملحق شدن به دو فرد ديگري كه به نيروي  هر كسي ميتواند

شبكه جهاني نور و  هنگامي كه اين مثلث به .باور دارند، يك مثلث تشكيل دهد

در برقراري روابط صحيح بزرگ و فراگيري  تواند سهم مي ، شود متصلخير  نيت

انرژي تابع فكر : بر مبناي صلي باشد كها انساني داشته باشد و نمونه مسلم از

 . است
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