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  مثلث ها   

  :اهداف مثلث ها

استقرار روابط انساني صحيح و گسترش  •
 .نيت خير و نور ادراك در ميان تمامي نوع بشر

•   ارتقاء سطح آگاهي انسان و تغييرِ جو
 .ذهني و معنوي سياره ما

حمايت و پشتيباني از فعاليت تمامي زنان  •
 خير دارندو مرداني كه در سرتاسر عالم نيت 

تامين مخزني براي تفكر و انديشه و الهام  •
بخشيدن به كارهاي سازنده و عملي، در جهت 

 .حفظ منافع نوع بشر

  

  ث هاـلـمث

  : مقر بين الملل
Suite 54  

3 Whitehall Court 

London,SW1A  2EF 

UK 

  : مقر آمريكا

120 Wall Street 

24th  Floor 

New York, NY 10005 

USA 

  :مقر اروپا 

1 rue de Varembe (3e) 

Case Postale 31 

1211 Geneva  20 

Switzerland 

   

باشد، مي  Lucis Trustها از فعاليتهاي لوسيس تراست  مثلث 
خيريه اي فرهنگي كه به جهت ترويج روابط صحيح انساني 

شوراي   كار در  فهرست، لوسيس تراست . مستقر شده است
  .اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل قرار دارد

  :وب سايت

                               www.triangles.org  

  :آدرس ئي ميل

 triangles.london@lucistrust.org 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما، يجهان مجمومة زير ساختار هدف در به خاطر داشته باشيد كه همواره

  .قرار دارد طرح بزرگ نور

 اشراق و دانستگي توان از زاويه ديد  نوع بشر را مي سير تعالي و تكامل

به . كه منجر به مكاشفه ميشود ؛ورـنو ورود  بصيرتتعريف نمود، از زاويه 

يابد و هدف الهي وارد  واسطه نور است كه تصوير دروني انسان گسترش مي

بدون انرژي نور، پيشرفت انسان . شود تفكر و برنامه ريزي انسان مي عرصة

ار ناديده ـرا ما بسي  رار آميزـاس بود اما اين شگفتي و رازز خواهد يار ناچيـبس

  .مي انگاريم

 واقع در  نور ـ قدرتمندي از انرژيو ميتواند نقطه متمركز  ،مثلث هر واحد

پرتوهاي  كه درون شبكه جريان دارد به صورتنوري  .خير باشد نيتشبكه نور و 

م با شدت و أتو ،كه تابع جريان اصلي فكر انسان دو قدرتمندي عمل ميكن متعدد

 در جديد ي نوين؛ ادراكي نو و مكاشفه ايبصيرت، در نتيجه است دقتي بسيار باال

  .دآور فراهم مي نوع انسان  قلبهايبازگشودن اذهان  و جهت 

مقياسي از دانستگي و ادراك نسبت به وجود براي ما  نور جريان ريزشاين   

نسل پيش از اين براي امري كه تا چند  ارمغان آورده است؛و عالم پيرامونمان به 

انسان و در تمامي عرصه هاي  انبساط عظيمي در تفكر .بود رتصو ما غير قابل

 عالم نوري كه ديد بر موقعيت انسان تابيده شده، نوري ج. زندگي او رخ داده است

اينده اي در زمردم به طور ف .ه استرا آشكار نمود ـ بهم پيوستة درونيارتباطات 

اين امر آنها را در  .باشند انه و جامع ميمجموعه اي يگ حال ديدن عالم به عنوان

  نيايش كبير
  

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

  .باشد كه نور بر زمين فرود آيد
  

  از نقطة عشق در قلب خداوند
  .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
  ـبگزار تا قصد، راهنماي ارادة مادونِ آدمي باشد 

  .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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اين براي بسياري از انسانها  .ارتباط با سطح عميق تري از واقعيت قرار ميدهد

  .زندگي ميباشدنهفته در سرشت  يگانگيِ موضوع به معناي تجربه مستقيم

نماد   ،ند كه نورا كيد داشتهو فالسفه همواره بر اين موضوع تأ عارفان 

ا پشتيباني ميكند اين موضوع رعلمِ عصر مدرن نيز  .است تجلّيخداوند در عالم 

شكلي از  ن ساخته شده است؛ماده اي كه عالم از آ ،آنكيهان نهادينة كه مادة

آموزند كه چگونه نقاط تاريك ذهن  روانكاوان نيز به ما مي .انرژي نوراني ميباشد

فراگيري شويم كه   بازگشايي اذهان خود در  برابر نورور سازيم تا قادر به را مّن

 ند تا بلكه موجبا عصر مدرن نيز در تالش معلمان .در روح متمركز شده است

كساني كه در  نيروي فكربه واسطه . گير شوندعالم ضميريتولد عصر روشن 

  .ميشود آزاد  ،، نور روح در عالمي نيازمنددخود را وقف كرده ان مثلث ها  زمينة
  

  نوع بشر ـ مشعلدار نور جهاني

 همهميان از  يتر شاخصبطور   ،نوع بشر  تاريخر د دو معلم بزرگ معنوي

نور  تجلّي و را به عنوانل جهان ابودا، كه در َكيكي . معلمان ثبت شده اند

دارا خود م به ما كمك ميكند تا با اذهانتعاليم و توصيه هاي بودا . ميشناسند

سيطره عدم وابستگي و  را از طريق تمرين» ي متضادجفتها«مسير مابين كنيم،  

  .بيابيم و در نهايت به اشراق و معرفت دست يابيم بر احساسات

او فرماني جديد . عشق ميباشدبزرگ ديگري است كه تجسم  مسيح آن معلم

و تمامي  را براي ما به ارمغان آورده است، اينكه بايد به يكديگر عشق بورزيم

 استوار شده اند،» نبايدها« كه بر مبناي را ساختارهاي زندگي و اخالقياتي 

  .دگرگون ساخته و تعالي بخشيم

 تجلّيدروني عالم  ذهن و قلب، هدفگفته ميشود پرورش و ارتباط ما بين 

 .نوع انسان را در هر دو مسير نشان داده اندبودا و مسيح، اوج دست آورد  .ميباشد

كهنه اي كه مابين شرق و  راهكار حل تمام مشكالت انساني و اتصال آن شكاف

ود دارد و همچنين رسيدن به ادراك  تناقضات و اضداد زندگي، در ادراك  غرب وج

  .بين تعاليم آنها نهفته است صحيح و فهم رابطة 

 :شرق حكيمانةطبق يكي از گفته هاي  . )كاليكسپارادو( استمتناقض زندگي 

حقيقتي را از اين گفته، درك كنيم و بدانيم كه ما بايد . »ذهن، سالّخ واقعيت است «

 اميده ميشود، چقدر ميتواند جريان جوش و خروشعقل گرايي و آنچه منطق ن

كه ذهن تحت  تنها آن زماني. بي بهره سازد ،مفهوم واقعينوع زندگي را از هر 

ور شود و تبديل به واسطه اي براي تاثير عشق باشد، ميتواند به طور حقيقي مّن

  .مكاشفه گردد

و نوري كه به ن كننده ذهن نيروي متواز بدون نيز، عشق اي مشابهونه به گ 

  .معرفت و ادراك ميبخشد؛ كور خواهد بود آن

ذهن . شود سياره  خاص نوع بشر اين است كه تبديل به مشعلدار نورتقدير 

 .نوع انسان را از ديگر مسيرهاي  تكاملي منفك ميسازد همان پديده اي است كه 

ه وراي قلمروي حيواني رسانده است و نوع انسان را بهمان هوشمندي است كه 

اكنون در عوالم فيزيكي، عاطفي و ذهني عهده  است كه مسلطيمسئول جايگاه 

  .دار ميباشد



 

 

ذهن ميشود، ميتواند  ندازه اي كه بر منطق و وجه منقبضبيش از ا تاكيد

، از عنصري بسيار خطرناك در اين روند .گردد »خي واقعيتسالّ«به  منجر

مياني  خود كالبدروح ـ نيز انتزاعي و ذهن .  ميشودمتشّكل كنوني  عالم موقعيت 

م أتا تو ،عمل كنند و نور معرفت و نور ادراك با هم درآميزندآگاهي ـ همگي بايد 

نور يعني  تجلّياين سه . عمل كنندمنقبض است، موهبت ذهن دانستگي كه  با نور

، در شكلهاي روح به انرژي روح تجّليسه  عرفت، ادراك و دانستگي همگي حاملم

  .دنميباش عالم روحاز طريق واسطه مختلف، 

ما در . نور نداشته استچنين نيازي به مشعل داران  هرگز تا به حال  نوع بشر

دنيوي  مشكالت. نوع بشر هستيم دوره اي از فرصتهاي ناب براي كُل حال ورود به

كار هايي از طريق و ما را براي يافتن راه قرار گرفته اند  »نور در معرض تابش«

  .كشيده اندش و عالم گير به چال تفكري فراگير

بايد سه كار انجام  نور خدمت ميكنند،  كساني كه به عنوان مشعل داران 

  : دهند

a .آن نوري كه ما را با قصد و اراده منتشر سازند، را  معرفت نور

در را ديدن تمامي  پديده ها  و امكانخداوند مرتبط ميسازد 

  .فراهم مي آوردبه يكديگر  متناسب

 b .را دگرگون سازند، آن نوري كه ما را به قلب و عشق  ادراك نور

  .قت عالم گيرميسازد همچنين به شفخداوند متصل 

c. داوند خرا با ذهن  را بارور سازند، آن نوري كه ما دانستگي نور

تسلط بر سه قلمروي سير تكامل  ما قدرتمرتبط ميسازد و به 

  .انساني ميدهد

آغاز به ماست كه نور  در درون نور تجلّياين سه تحول و دگرگوني  به موازات 

چنين . تمامي  پديده ها ميرسد به روحِ ،عالم روح و از طريق ميكند،درخشيدن 

  .است كه ما خدمت ميكنيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي جديد در زماني مناسب از راه ميرسد، كل عالم مكث اي با الههنگامي كه فرد
  .به او گوش ميسپارد ميكند و 

  ت مولرت مولررابررابر
  

  .به جاي شكايت از تاريكي بهتر است نورِ يك شمع را روشن كنيد
  چينيچيني    ضرب المثلضرب المثل

  

  : :   بيليبيلي  ..آآاز نوشته هاي آليس از نوشته هاي آليس 
آن چيز هايي است كه ما به آنها اميد داشته ايم، سندي بر  نور، جوهرِ

  .تمامي آنچه كه هويدا نيست

ميباشند، روح و نور نيز هر دو يكي  فهر دو اصطالحاتي متراد و جوهرنور 

شما ـ  روحو  جوهرو  نورهمين معناي همساني كه دارند، يعني ـ در هستند و 

ا كه مسيح به طور كامل ب را در دست داريد همچنين آن التيامي و امتزاج كليد

  .زندگي خويش در زمين به ما  نشان داد

كه به  هم از زاوية فلسفي، ارتعاشي واز زاويه هم  تحت اللفظيبطور روح 

  .همان نور است در حقيقت بشمار ميرود؛  حقيقي دانستگي  عنوان واسطة
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پرتوهاي خورشيد  همانندنمادين  روح همانا نور است كه به صورت

. به مكاشفه ميشود واسطه مغز، منجر روح از طريق. ميتابد كه بر تاريكي ميباشد؛

. ور ميگرددبه شدت روشن و مّن و در نتيجه مسير نوع انسان به مغز نور مي افكند 

  ...فيزيكي نگاه ميكند عالم روح ميباشد كه به ند چشمانمغز همان

ما . هيم ديداهمانا نور است و در اين نور است كه ما خداوند را خو ،قلبِ عالم

در اين نور است كه تمامي پديده ها آشكار . در اين نور خود را پيدا خواهيم كرد

  .ميشوند

شفاف خورشيد بر او  و نور روحِ خود راه ميرود نورهنگامي كه انسان در 

الهي نيز بر او آشكار  رح و تدبيرميشود؛ و در عين حال طمسيرِ او روشن  ميتابد، 

  .ميگردد

كه هنوز  پي ميبرد به اين حقيقت  ، او نسبتهم زمان چنين است كه به طور

  .طرح آفرينش وجود داردبسيار زيادي تا تكميل شدن ه فاصل

و شكست  تنرج و محـرج و مـكار ميگردد؛ هـر آشكي براي او بيشتـتاري

در نيروهاي  يتمام آشكار ميشوند؛ گرد و غبار و پليديِجمع هاي عالم بر او 

شگفت زده اي كه  اين عالم بر شاگرد غم و اندوه  ديده ميشوند و مجموعة ،جنگ

آيا او تحمل چنين فشاري را خواهد داشت؟  .به اشراق رسيده است آشكار ميگردد

از چنين اندوهي مطلع شود و در عين حال، تا ابد با آگاهي الهي به  آيا او ميتواند 

ليت مواجه شدن با آن چه را كه نور آشكار ميسازد، خواهد آيا او قاب وجد آيد؟

و ميتواند در عين حال در كمال آرامش و اطمينان به اينكه نيروي خير داشت 

ظاهري بر او  رارت ِش پيروز خواهد شد به راه خود ادامه دهد؟ آيا ممكن است 

از ياد  عشقي را كه در پس تمامي جلوه هاي ظاهري  ميتپد، مسلط شود و او قلب

  ببرد؟ 

در غير اين صورت به . شدشاگرد بايد همواره اين موقعيت را به خاطر داشته با

  .متالشي خواهد شد ،كشف كرده استكه فهميده و  چه واسطه آن

   خدنگ نوراستوانه نور محور نور 
  

شورهاي تازه بر آمده  از جوهرِ  بر تمام ، وجود نورِ بيشتر ي مبتني برتفكر
  .حاكم است انسان
  

 را Dag Hammarskjoldدلوـجـرسـِمداگ هه همين ادراك بود كه ـرسيدن ب

يك نماد كشاند؛  در چنين شوري اوجهوشمندانه اي از  ورِ به تص بـي درنــگ 

برابر تمامي  واقع در سازمان ملل نيويورك و در مراقبةدر اتاق  آن را نمادي كه او،

   .قرار داد مردم ملّتها

، با تمامي ما سخن با زباني مشترك پديده هاي ساده اي هستند كه ... « 

كه آنها ما همواره در جستجوي چنين پديده هايي بوده ايم  و باور داريم . ميگوند

  .ور ساخته استمنقبض را مّن اي صخره در خدنگ نوري يافته ايم كه سطح ار

ي هستيم كه نشان ميدهد چگونه، هر نمادبر  ما شاهداين اتاق،  در بطنبنابراين 

كه براي خشد؛ نمادي زميني كه ما ايستاده ايم زندگي  مي بروز، نور آسمان به آن 

  ».ميباشد زندگي بخشيدنِ نورِ روح به جسمهمه ما به معناي چگونگي 

سادگي  اتاقي برخورد ميكند كه در نهايت واقع درخدنگ نور بر سنگي ... «

رف منحچيزي نيست كه توجه ما را  ديگري در آنجا نيست،  هيچ  نماد. قرار دارد

  »...در هم شكند دروني ما را  سازد و يا آرامش
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هاي كنفرانس از دست  ها و اتاق ما ميخواهيم آن آرامشي را كه در خيابان« 

ي نتواند به و صدائ ايم، بدست آوريم و در صحنه اي وارد سازيم كه هيچ سرداده 

صد  داريم، افكارِ خود در چنين چيدماني است كه ما ق .هجوم آوردل ما قوه تخي

مواجه هستيم؛ انيم، حقايقي كه همواره با آنها دبازگر را به سمت حقايق ابتدائي

  » .كه روي زمين آرميده است غرق نور ميشودزندگي در حالي 

ـِرسـجـولد ـِرسـجـولدهم   هم

  

ـِرسـجـولد  داگداگ يكي از صميمي ترين دوستان ـِرسـجـولدهم در مورد اين اتاق چنين   هم

  : نوشته است

باشد اما به نظر ميرسيد  دينيك  آن اتاق چيزي وجود نداشت كه معرفدر « 

را كه  ر ديني، آن رفتاريغي يا ديني ) مردمِ( تمامي  كه اين قدرت را داشت كه به

و ـ نوعي حس فروتني  دهد تعميم ،باشد از  هر نهادي  انسان بر ادراك بايد مقدم

طيف  سرِ چيزي است كه يك سياري از ما، آن صخره و نور معرفبراي ب. آرامش

روح انسان به بي نهايت باشد و طيف ديگر آن محبوس شدن  آن ميتواند استحالة

   ».سنگ بخ سختيِدر انقباضي 

  

  علم نور
  

  ر ذهن خداوند از نقطه نور د
  .بگذار تا جريان نور به سمت اذهان ِ آدمي جاري باشد

  .بگذار نور بر زمين فرود آيد 

نديشيم، هرگز نميتوانيم همكاراني هوشمند، ازماني كه به طور مستقل ني تا

 نيت تا زماني كه جوهر. ير تعالي باشيمو فهميم در ارتباط با نيروهاي س مشتاق

 ـ خيرانجام  ارادةپاسخ گويي در برابر خير، الهام بخش ما نباشد قادر به 

نيروي اجراي  و به حركت واداشتن كه نيروي انگيزهجوهري واهيم بود؛ همان نخ

  .طرح و تدبير الهي ميباشد
  

ع انسان مربوط ميشود، نور و نيت خير دو ابزار جايي كه امروزه به نو تا

عصر جديد  و تمدنگ فرهن مشكالت عالم و استقرارحل بسيار مهم جهت 

با آن  نوع بشرعالم است كه ميتوان انتخاب هايي را كه  در پرتوي نور . ميباشند

ا آشكار ر اهو ناخوش آيندنور همواره تاريكي  .مواجه است به وضوح ديد

 دان و زنان پس از رسيدن به عدمِ ـ خودنور همچنان آن هدفي را كه مر. ميسازد

جايي به دنبال نور به هر  و ددنبال ميكننهمنوعانِ خويش  به  و عشقمحوري 

  .آشكار ميسازدميروند؛ 
  

و انرژي هايي هستند كه تمامي  دو به يك اندازه الزم اند هر ،خير نيتنور و 

اما نور هميشه نخستين انرژي يا . اعضاي شبكه مثلثها آنها را به كار ميگيرند

تثليث  آن دو وجه ديگرِ تجلّيميشود و مسير را براي  تجلّيكيفيت الهي است كه م

  .عشق و اراده يا هدف آماده ميسازد :يعني
  

امروزه دانشِ عصر . اندكيد داشته همواره بر اهميت نور تأدين و فلسفه، 

 فيزيك دانان،: به عنوان مثال. ي جايگاه نور اهميت ويژه اي قادر استمدرن، برا

از آن انواع  يكه تمامي انواعِ انرژي تابشي، كه نورِ مرئي يك اندچنين دريافت كرده 

ولِ موج  آنها يا انرژي مشابه هم هستند و تنها ط و بنيان از اساسميباشد، 

و تابش نور به طور مشابه، . يكديگر تفاوت دارد كه با ؛نور است) ذرات( يتونهاوف

 شود و فرمول ديگري تبديليكي ميتواند به ند؛ يعني پذير و تبديل ماده نيز تغيير
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E=mc انيشتنفرمول مشهور ل بر اساس ياين تبد
2  ميباشد كه در آن ثابت C 

  .سرعت نور ميباشد معادل
  

بهم پيوستگي  به ضرورت نوعي علم در تالش خودش براي درك طبيعت نور، 

   .در سطح بنيادين هستي دست يافته است گسترده
  

حوزه هاي «ي بر مبنا متوجه اين ضرورت شده اند كه الزم است فيزيك دانان 

قرار  عالم مادي بيانديشند و آن را به عنوان ساختاري كه در زير بناي»  انرژي

كه از طريق مراقبه و نيايش در كاركنان مثلث ها اين منظرگاه براي . دارد، بپذيرند

حوزه انرژي  خير را به درون شبكه اتريِ نيتتا انرژي هاي نور و  هستند صدد

  .هدايت كنند؛ بسيار آشنا ميباشد جهانيو  سياره اي
  

وابسته  به پديده هاي درون اتميي كه عالم علمي در عمق فحصتحقيق و ت

اين امر را بر ما آشكار ساخته است كه هر يك از ما واقعيت مختص خود را  است،

خلق ميكنيم و اينكه ما به نوعي در استمرار بخشيدن به فعاليت خلقت مشاركت 

ميتوان چنين گفت كه، ما عالم را به نسبت  نوري خلق ميكنيم كه به سمت . داريم

از روابط و  الگوهاييصدد خلق  در براي كسي كه در شبكه مثلثها . تابانيم آن مي

فكر و پيريدي است بر اينكه انرژي يأت اين اكتشاف علمي  ميباشد، افكار نوراني

   .اين يكي از اصول بنيادين در طرح مثلثها ميباشد .تابع آن ميسازد خود را واست 
  

كه  فتوسنتز، .در سطوح بيولوژيكي، نور عاملي حياتي به شمار ميرود

   .ستگي به انرژي نور داردب؛ ميباشد رين روند شيميايي در سياره زمينتمهم

فقط  ،نور مرئي .دارددخالت نيز شيميايي  تجزية در روندنور همچنين 

و تمامي مواد عالم از خود انرژي ساطع است  از منشور الكترومغناطيس يبخش

اي را ميتوان از طريق تجزيه و تحليل ميايي هر ماده يمحتويات ش. ميكنند

براي اثبات ساختار شيميايي نهفته در  ،از همين روند .منشور آن كشف نمود

  .سيارات و ستارگان دور دست استفاده شده است
  

   ادراك ما از نور رخ داده است سه پيشرفتي كه نسبت به
  

توانايي ما براي اگر ماده فراگير عالم، شكلي از انرژي نوراني باشد؛ پس 

 .بكار گيري و بهره وري از اين انرژي كاربردهايي منحصر بفرد خواهد داشت

سه صورت گرفته است،  علم نوين نورعلم نوين نوردرميان تمامي پيشرفتهايي كه به سمت 

دگرگون كننده را به هايي  پيشرفتگام منحصر به فرد وجود دارند كه وعده 

  :انسان ميدهند

 ميزان ف نوري است كه توسط بر انگيختنمعرّاين نام . ميباشد يزريزرللنخست،  .1

منسجم و نا ،نور عادي .شده است يا تابش نور، تشديدتو افكني پر انتشارِ

ه طور تقريبي طول موج و ب متكثر است، در حالي كه نور ليزر منسجم ميباشد

 از آنجايي كه امواج .كه امواج آن در يك جهت حركت ميكنند مشخصي دارد

ركت ميكنند؛ يكديگر را متحدد حو شده از ليزر، به صورت هم سو  ساطعنور 

 .ليزر قدرت ميبخشند كه به تو از اين جهت اس هتقويت كرد

ابتداي مسير كشف  صر به فرد زيادي ميباشد و ما درمنحليزر داراي خواص 

يك پرتوي ليزر، به طور ذاتي داراي قابليت  .كاربردهاي متعدد آن ميباشيم

ق العاده اي را در مقدار زيادي اطالعات ميباشد و همين امر امكانات فوحمل 
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هاي نوري اجازة ارسال اطالعات را فيبر .، فراهم آورده استعرصه ارتباطات

نور به . از ثانيه ميدهند اعقه بار در سرتاسر عالم در كسريصبه صورت 

عمل ميكند و ارتباط بسيار جالبي بين  است حامل اطالعات الي كهسيگنعنوان 

خير باشد؛ وجود  نيتانرژي  ع و شيوه اي كه نور ميتواند حاملاين موضو

خلق چنين شبكه نوري به عنوان واسطه اي براي مبادله اطالعات در   .دارد

كاركنان  باشد كه توسط درونيدروني  شبكه نورشبكه نورين ميتواند نماد بيرونيِ سياره زم

  .شبكه مثلثها خلق و نگهداري ميشود

بيمار  قادر به ديدن درون پزشك را ؛در علم پزشكي، آندوسكوپهاي فيبر نوري

. جستجو باشدروشي براي  ه نيازي به انجام جراحي به عنواند بي آنكميساز

همانند تيغ  ،بسيار ريز متمركز شده است اي نقطه نور ليزر كه به صورت 

اين شيوه به جهت  با  ليزر نور. دجراحان عمل ميكن انجراحي در دست

و حتي به  ها از روي قرنيه چشمان انسان استفاده شده استروموت برداشتن

اين نوع كاربرد  .جهت ترميم شكافهاي موجود در قرنيه نيز استفاده ميشود

كه چندين جان انگيز نور، عرصه جديدي از جراحي هاي ميكروسكوپي را هي

  .ممكن ساخته است تصور بود، غير قابلدهه قبل 

دوم از طريق توسعه تكنولوژي ليزر به وجود آمده است و در ارتباط  پيشرفت .2

»  كُل«به معناي » هولو«از كلمه يوناني » هولوگرام« مه كل. ميباشد هولوگرامهولوگرامبا 

ين هولوگرام را ميتوان به بنابرا. مي آيد » نگارش «به معناي »  گرام« و 

 .توصيف نمود» ل نويس استچيزي كه ُك آن «عنوان

  : هولوگرام از طريق روند زير خلق ميشودهولوگرام از طريق روند زير خلق ميشود

عبور  ،تنها نيمي  از آن جيوه اي شده استپرتوي ليزري از آينه اي كه 
 .نيمي از نور مستقيم به صفحه عكاسي اي فوتوگرافيك برخورد ميكند. ميكند

ساختاري بازتابيده ميشود و سپس همين هر گونه يا  شئت يك منيمه ديگر به س
دو  درست در آن نقطه اي كه. نور دوباره بر صفحه فوتوگرافيك برخورد ميكند

آن بر صفحه   آيد كه اثر متداخل به وجود مي پرتو با هم تالقي ميكنند، نقشي
ي دقيق  و ريز است كه با چشم غير ت ميشود، نقشي كه بقدرفوتوگرافيك ثب

شن شود، رو نور ليزر  توسط  اگر اين صفحه .نميباشدمسلح قابل رويت 
اين تصوير را  .ر فضا ديده ميشودد» عكاسي شده« شئتصويري سه بعدي از 

موضوع جالب تر اين است كه اگر فقط يك  .گوناگوني نگاه كرد ميتوان از زواياي
خواهد ل تصوير خلق ، باز هم ُكدر برابر تابش نور قرار بگيردبخش از اين صفحه 

اما تصوير كمي تار و غير واضح خواهد بود و فقط ميتوان آن را از بعضي از  شد
  .زواياي خاص و محدود رويت نمود

  

ه بوده است، بدين معنا كه گرچ ءبه يكي از اين اجزا هشبيها ا قرنتتفكر انسان 

داشته است اما  ل حقيقت در آن وجودُك پتانسيل الزم براي آشكار نمودن

دنياي عصر حاضر شاهد بر  رما د .آن هنوز محدود ميباشد افق ديدپكتيو يا پرس

، اين دنيا ميباشيم شدن بر مشكالتبه جهت متمركز  ،اذهان هم آمدن بگرد

ذهن ها روز به . سهيم ميشوندني خود را با هم ورشاگردان گوناگون بينش هاي د

  افق ديدافق ديد به دنيا آمدن  بسترروح منطبق ميشوند، بر نور منسجمي كه  بر نورِروز 

ما شاهد بر انبساط  .آورد را در تمامي ذهنهاي سرتاسر عالم، فراهم ميي ي كل نگركل نگر

ي ـتفكري كه براي تمامي انسانها در تمام تفكر عالم گير و جامع ميباشيم، 

  .زه و الهام به ارمغان مي آوردـي انگيـانسانات ـه هاي خدمت و موضوعـعرص
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به عنوان  .مهم و متعدد بسيار زيادي داشته استكاربردهاي  ،هولوگرافي

بخش هاي غير قابل دسترس گياه صنعتي را ميتوان از طريق روش هاي مثال، 

شكافها و درزهايي كه  .زيرا هولوگراف، سه بعدي است .هولوگرافيك، عكاسي كرد

يت ؤد، در اين روش قابل رنعدي پنهان باشممكن است از نظر عكاسي دو ب

و  كس در هولوگرافياشعه اي گفته ميشود كه در آينده با استفاده از  .ميباشند

انساني به ضبط زاويه سه بعدي سلول هاي گرافيك؛ پزشكان قادر روشهاي هولو

  .خواهند بود

ل كتابخانه كنگره آمريكا در بايگاني ُك در عرصة بايگاني اطالعات، امكان 

 .تئوري امكان پذير ميباشد شكر دريك دانة ذره معكبي شكل  جسمي به اندازه

گرافيك كامپيوتر به روشهاي هولوگرافيك، انقالبي در عرصه طراحي و در د پيون

  . وردند مهندسي و معماري به وجود مي آزمينه هايي همان

كرد و پيشرفت سوم، در واقع نوعي كشف نو و گسترش عالقه انسان در عمل. 3

انسان به طور موازي ام و ذهن ه ليزر، هولوگرتوسع .قدرتهاي خود ذهن ميباشد

ذهن را به  علم مراقبه، همواره سرانِمُف .گ صورت خواهد گرفتتنگاتنو بسيار 

اگر ذهن را از اين  .ساخته اند تشبيه نورنور    انرژي ـانرژي ـلنز و مواد ذهني را به نوعي 

بلكه اجازه ساخت  خواهد را معلوم» عرصه دانستگي « ، نه تنهازاويه بكار گيريم

عالوه  .و برقراري ذهنها با يكديگر همانند تله پاتي را خواهد دادتابيدن نور روح 

با تمامي روح هاي ديگر و همچنين با روحِ  بتوان از طريق روح امكان اينكه ،بر اين

رتباطي ميتواند خط ا »جزء«چنين است كه . ارتباط بر قرار كرد، وجود داردل ُك

، برتري از تله پاتيشكل  نهاد. ل، داشته باشدتمامي اجزاء آن ُكل و مستقيمي با ُك

  .وجود دارد ، در اينجااتي ذهن با ذهنعالوه بر تله پ

هاي روان شناختي، آن دسته از وقايعي گنجانده در اين حوزة جستجو

:  به آن اطالق ميكنند» اوج تجربيات« رخي از روان شناسان اصطالحِ ميشوند كه ب

كه هشياري  و ميزانِ حساسيت فرد تا حدي باال ميرود كه او يعني لحظاتي 

م وعي حسِ يگانگي متعالي و برتر توأگاهي منبسطي را تجربه ميكند كه با نآ

 يه سطوح عميق ترر ميرسد در چنين لحظاتي امكان دسترسي ببه نظ .ميباشد

ه است و نور وارد قلمرو هاي برتر و مافوق شد ؛ز ادراك وجود دارد، درست گوييا

در . آشكار كرده استز  انسان پنهان ميباشد؛ بر او آنچه را كه در برابر آگاهي مغ

اتي ميتوانند منجرب به استحاله و شكوفايي زاويه ديد جديدي در چنين لحظ

  .زندگي انسان شوند

 فعل و انفعاالت متقابل بين ذهن و ماده همواره يكي از عرصه هاي تحقيقات

اد روز افزوني از دانشمندان در عرصه هاي گوناگون، در حال علمي ميباشد و تعد

ه به سرشت ، بيشتر شبيباشند كه سرشت واقعيتيرسيدن به اين جمع بندي م

اين  .است تا اينكه شبيه به عملكرد يك ماشين بسيار بزرگ باشد ذهن عالم گير

 .نداردممكن است براي علم جديد باشد، براي معرفت شرق تازگي ديدگاهي كه 

و تعاليم مذاهب شرقي و آئين معنوي » فيزيك مدرن«هات بسيار زيادي بين بتشا

هويدا شبكه ارتباطات دروني و آن وحدت نهادينه اي كه علم . ترسيم شده است

 اين زاويه . ساخته است، يكي از شاخص هاي بنيادين زاويه دنيا شرق ميباشد

  .شنا نيستبراي كاركنانِ مثلثها، در سرتاسر دنيا نا آ

رسيدن به موفقيت در  .وجود داردبراي كاركنانِ مثلثها مستندات روشني 

، اين امر استفاده و كاربري درست از مواد ذهني دارد كارهاي ذهني نياز به 

با استفاده . انجام ميشوداست كه با ليزر در منطقه فيزيكي  مشابه همان كاري
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فكرِ ت، نور در ذهن بازتاباندنِبا قدرت تجسم شفاف و واضح و درست از ذهن، 

جريان يافته و وارد شبكه ميتواند بر انگيخته شده و در سرتاسر روشن و منور 

  .آگاهي انسان شود

از ذهنِ خداوند به سوي اذهان آدمي  به طور مشابه، شبكه نوري نيز؛ نور را

   .ميبخشد وسعتمنتشرساخته و در سرتاسرِ عالم 

  » .نور باشد و آنگاه نور بودخداوند گفت، بگذار تا « 
  

نيست، مگر آنكه خود برگزيند تا  تجلّيخداوند  .است تجلّينور همانا 

 اما اگر خداوند   .شود زيرا در واقع خداوند هيچ ـ چيز است تجلّيبصورت نور م

مسيح همانا نور است چرا  .نور پديدار ميشود ؛با انگشتانِ خود، ماده را لمس كند

  .خداوند ميباشد ـ انسان و خداوند در توازني كامل تجلّيكه او 
  

ر ميشويم و ميتوانيم يز به مرور زمان، مشعل دارانِ نوما با پيروي از طريق ن 

نشسته اند و در سايه مرگ ميباشند، » در تاريكي«براي آنانِ كه در اين قرن نور را 

  . به ارمغان بياوريم
  

 مثبت ترسيم ميشودنور به صورت.  
  

منجر به ايجاد قدرت و در نتيجه  موجبِ وضوح ميشود، ذهنبراي 

مثبت براي پيشرفت  كه ارزشي تشخيصي حكيمانه و گزينشِ آن چيزي ميشود

  .عالم  دارد
  

ما در پرتوي نور، نيازهاي نوع انسان را . ميشودهشياري موجبِ ، قلببراي 

برآيند  . ادراك بخشيده است به او قوةنور قلب از اين رو درگير است كه . ميبينم

  .مثبت آن همانا عشق است
  

كه بصورت  ، چراتكار ميشود، بردباري و پشجسارت موجبِ ،براي اراده

آيند مثبت آن قصد بر. سعادت ثبت ميشود و به مسافر طريق جرأت ميبخشد

  .است
  

 كيفيت نور بخشيدنِ نور، آن چيزي است كه دنياي امروز در اين مقطعِ

تنها چيزي كه ميتواند اين موقعيت را  .انتقالي در تاريخ نوع انسان به آن نياز دارد

  .نور است مثبتدگرگون سازد، خاصيت 
  

آن  تر ميشود تا  بلكه بتوانند فراخوانِ مشعل دارانِ نور روز به روز بيش

يرت و تفكر نوراني را بر شرايط انسانِ امروزي بي افكنند و در نتيجه  از بص

به الزم براي پيمودن طريق نور،  تمايل آنها جهت عده دار شدن انضباططريقِ 

   .نيروهاي نور ملحق شوند

  اشراق
  

فرد  . طبيعت نور همان نور است و نور همانا آشكار كننده اعظم ميباشد

ميتواند از طريقِ تمرين ِ مستمر در مراقبه، چگونگي روشن نمودن نوري را 

 .بياموزد كه از بطنِ وجود خودش به هر سوئي و بر هر موضوعي تابيده ميشود

  :چنين نيرويي را ميتوان به صورت زير توصيف نمود

14 15 



 

 

 و دريتابد و آن فرد در منطقه فيزيكي نورِ روح م  .مشاهدات اشراقِ نيروي .1

آگاهي مغز ِ فيزيكي خودش قادر به مشاهده آن چيزي خواهد بود كه پيش از 

 :اين روند به صورت زير خواهد بود .اين تاريك و نهان بوده است

a.  ،مراقبه 

b. طبيت يافتن در روح يا آگاهي ضمير،ق 

c. ِـ روح بر آن چيزي كه مورد تعمق يا روشن نمودن نور 

 است شناخت يا تفحص 

d.  ،ني از  نور جريا« دانستگي مرتبط با موضوع، در متعاقب روند باال
اين ريسمان از ذهن عبور ميكند و آن را . به سمت مغز ميريزد» اشراق

مواد ذهني افكاري كه در روند خودكار واكنش  سپس .ر ميسازدمنو
و آن  دنقش ميبند ، توليد ميشوند بر مغز دانستگي انتقال يافتهنسبت به 

، هشيار خود نسبت به هر آنچه روح ميداند فيزيكي ي مغزفرد در آگاه
  .روشن ضمير ميگردد مرد، آن زن يا . ميشود

بيشتر با روح هماهنگ خواهد  ، فرد اين روند بيشتر و مستمر گردد هر قدر

توسط نور روح  به كنار ميرود و منور شدنِ عرصه دانستگي  عامل زمان. شد

  .و  همچنين روشن شدن مغز فيزيكي، آني ميگردد
  

ير بصفرد نسبت به رشد نيرويي از درون، آگاه، روشن و  .وضوح آگاهي .2

ميدهد و نه  و حل تمام مشكالت را حكه به او امكانِ توضي نيروييميگردد؛ 

يكي از  و در نتيجه تبديل شدن به »شفافيت سخن گفتن« ، بلكهامر اينتنها 

تمام آن دانستگي كه به طور  .را نيز دارا ميشود  عالم دهنده تعليم نيروهاي 

 بابايد را ؛ ، به دست آمده استقرسيدن به اشرا فرديِ روند طيآگاهانه 

نتيجه و  اين امر. وضوح در اختيار ديگران قرار دهدديگران سهيم شود و به 

  .ده قرار گرفتن در پرتوي نور اشراق استيزائ
  

يك » ديدنِ درونِ «ظرفيت  معناي رسيدن بهاين امر به .  بصيرتدرخشش نور  .3

. آن قالبِ بيروني را ساخته استو رسيدن به واقعيت دروني ميباشد كه شكل 

تمام و رسيدن به به وراي تمامي پديده  هاي شكلي  نفوذدر حقيقت ظرفيت 

 خودتآنچه پنهان داشته اند ميباشد، زيرا اين واقعيت با واقعيت دروني 

 .يكسان است؛ »آن پديدهخود«

 

را كه روح ميداند، نتواند هر آنچه تازماني كه ذهن  .منطق در پرتوي نور .4
و آن  رار در برابر مغز فيزيكي همواره پنهان خواهند ماندمنعكس سازد؛ اس

فقط به صورت تصويري زيبا و دست  دانستگي كه روح به آن دست ميابد
اما هنگامي كه نيروي منطق، در پرتوي نور قرار  .نيافتني باقي ميماند

ميگيرد، ميتواند بر مغز، آن چيزهاي را كه فقط فرزندانِ خداوند در منطقه 
 .خود بر آن آگاه هستند؛ منتقل سازد

 

  سرشت نور 
آن بر اندام هاي شعي است كه به واسطه عملكرد شعانرژي م همان  نور
ديدن را به انجام رسانند ـ اگر بخواهيم دقيق  عملِ، موجب ميشود تا آنها بينايي

  .تر بگوئيم بايد آنرا انرژي درخشان بناميم
  بسترديكشنري و

  

مام ريشة ت به آن فعاليت بنياديني ميرسيم كه وقتي به موضوع نور ميرسيم، 

  .، در واقع پتانسيل تمامي پديده ها ميباشدنور... هستي در آن قرار دارد

  بوهم ديويد      
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از ميانِ واقعي  بقي پرتوافكني ها همگي سيگنال هايي هستند كه نور و ما

نور موج راديو يا اشعه ... امواجِ سطح آب در سرتاسر عالم منتشر ميشوندهمانند 

اصلي اطالعاتي را شكل شبكة  ايت حمل اخبار يا پيامها ميباشند و غايكس، 

  .ميدارد به يكديگر مرتبط نگهتمام عالم مادي را ميبخشد كه 

  يكوب برونوفسكيج

دريافت خواهيم  يك پاسخ شهيمجو كنيم، ه و موثقي كه پرس منبعاز هر  ما 

ترين پديده آشكار... بنيان و اساس هستي استهمانا نورِ الهي لوگوس، اينكه  كرد؛

، يهود شَكينة. است از ميان اسرار رّس بنابراين بزرگ ترينِ در سياره زمين ميباشد

مسيح در ميانِ  بودائي ها ، مادرِ برهمنان، فوهات  يتيِعارفان ، دواپراكرصوفياي 

و تنها  ارسيانپميان يان ، آيزيس در ميان مصريان، نور معنوي شمس در مسيح

  .قابل ستايش براي هر آن كسي است كه شورِ زندگي جاويدان دارد و هدف منطقي

  فرانز هارت من

_____________   
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