
 

از باالترين خود،  )هاي(با هر يك از اعضاء مثلث يا مثلث : ارتباط ذهني برقرار كنيد

چشمان ذهن خود «جايگاه آگاهي ارتباط برقرار نمائيد و هر يك از واحدهاي مثلث را در 

خلق تصوير ذهني براي عده . قدرت تجسم، همانا نيروي خالق بزرگي مي باشد

 )ها(يا با تكرار اسامي اعضاء مثلث  ديگران با قوه تخيل خود و. اي كار بسيار ساده است

برخي نيز . در ذهن خود و برخي نيز فقط با فكر كردن به هر مثلث؛ آن را خلق مي كنند

بر اساس اين اصل كه انرژي تابع فكر مي . تركيبي از همه اين روش ها را به كار مي برند

ي ارتباطي خلق مي باشد، ما اطمينان خواهيم داشت كه به محض فكر كردن به آنها، پل ها

  . شوند و از طريق همين كار ساده روزانه ما؛ فعال و داراي حيات خواهند بود

به دليل كار روزانه اي كه اعضاء مثلث ها انجام داده اند، شبكه درخشان و زنده اي از مثلث 

كه  كنيد تجسمرا  )ها(به گونه اي مثلث . در سرتاسر سياره زمين ساخته شده است

 . موجود باشد )هاي(در حقيقت بخشي از شبكه جهاني مثلث 

ا ـشم) يا مثلث هاي(ث كه به سوي سه رأس مثل كنيد تجسمي ـر را در حال

از نقطه اي به نقطه اي ديگر مي چرخد و در كل  )ها(اسر مثلث ـان دارد و در سرت

كالبد . شبكه به سوي قلب ها و ذهن هاي مردان و زنان در هر كجا كه هستند، جريان دارد

اين روح يا مسيحايي را ميتوان در مركز هر يك از مثلث ها پيدا كرد و بسياري از آدم ها 

به موازات . كار، تجسم مي كنند نقطه مركزي را به صورت سرمنشاء نور و نيت خير در اين

متعاقب اين . توزيع نور و نيت خير، متوجه افزايش درخشش آنها در سرتاسر شبكه باشيد

درخشش، اثراتي شفابخش و سازنده بطور اجتناب ناپذيري رخ مي دهند كه منجر به 

  . ارتقاء و استحاله آگاهي نوع انسان و برقراري روابط صحيح انساني خواهد شد

با . ، بي صدا يا با صداي بلند، بستگي به انتخاب و موقعيت شما داردنيايش كبير را بسراييد

تكرار هر بيت، اين شبكه را بصورت پل ارتباطي مابين واقعيات معنوي اين جهان و 

              2  

هر روز بيش از چند دقيقه وقت صرف آن نخواهد شد و 

در عين حال كساني كه در اين . كار را انجام داد

زمينه كار مي كنند، الزم است روشهايي را كه براي آنها مناسب مي باشد خودشان كشف كنند و 

ف روند خالصه اي موارد زير معرّ. اصول بنياديني وجود دارد كه ميتوانند از آنها پيروي نمايند

  . است

هميشه بهتر است از جايي استفاده كنيد كه ساكت باشد و براي 

سپس در حاليكه چشمان خود را بسته و در . 

آرامش نشسته ايد تمامي افكار و احساسات طول روز خود را به كناري قرار داده و بر 

اين كار را ميتوانيد . ، متمركز شويد)ها(نوع بشر از طريق مثلث 

با تمرين بالفاصله و بي درنگ انجام دهيد، درست همانگونه كه طول موج راديو را تنظيم 

 . تنظيم خواهيد كرد )ها(مي كنيد و در اين مورد شما طول موج خود را با شبكه مثلث 

ارتباط ذهني برقرار كنيد .2

جايگاه آگاهي ارتباط برقرار نمائيد و هر يك از واحدهاي مثلث را در 

قدرت تجسم، همانا نيروي خالق بزرگي مي باشد» .ببينيد

اي كار بسيار ساده است

در ذهن خود و برخي نيز فقط با فكر كردن به هر مثلث؛ آن را خلق مي كنند

تركيبي از همه اين روش ها را به كار مي برند

باشد، ما اطمينان خواهيم داشت كه به محض فكر كردن به آنها، پل ها

شوند و از طريق همين كار ساده روزانه ما؛ فعال و داراي حيات خواهند بود

 
به دليل كار روزانه اي كه اعضاء مثلث ها انجام داده اند، شبكه درخشان و زنده اي از مثلث  .3

در سرتاسر سياره زمين ساخته شده است )ها(

در حقيقت بخشي از شبكه جهاني مثلث 

 
ر را در حالـت خيـور و نيـن .4

ان دارد و در سرتـجري

شبكه به سوي قلب ها و ذهن هاي مردان و زنان در هر كجا كه هستند، جريان دارد

روح يا مسيحايي را ميتوان در مركز هر يك از مثلث ها پيدا كرد و بسياري از آدم ها 

نقطه مركزي را به صورت سرمنشاء نور و نيت خير در اين

توزيع نور و نيت خير، متوجه افزايش درخشش آنها در سرتاسر شبكه باشيد

درخشش، اثراتي شفابخش و سازنده بطور اجتناب ناپذيري رخ مي دهند كه منجر به 

ارتقاء و استحاله آگاهي نوع انسان و برقراري روابط صحيح انساني خواهد شد

 
نيايش كبير را بسراييد .5

تكرار هر بيت، اين شبكه را بصورت پل ارتباطي مابين واقعيات معنوي اين جهان و 

                  

  

  

 

  :مثلث ها 
  

  

    )ها(چگونگي كار مثلث 

هر روز بيش از چند دقيقه وقت صرف آن نخواهد شد و . بسيار ساده است )ها(كار مثلث 

كار را انجام داد ـنبا تمرين ميتوان در هر كجا و هر زمان اي

زمينه كار مي كنند، الزم است روشهايي را كه براي آنها مناسب مي باشد خودشان كشف كنند و 

اصول بنياديني وجود دارد كه ميتوانند از آنها پيروي نمايند

است مي باشد كه براي كمك كردن به اعضاء جديد

هميشه بهتر است از جايي استفاده كنيد كه ساكت باشد و براي : ارـك اين انجام محل .1

. دقيقه مزاحمتي براي شما بوجود نيايد پنج

آرامش نشسته ايد تمامي افكار و احساسات طول روز خود را به كناري قرار داده و بر 

نوع بشر از طريق مثلث  مأموريت خدمتگزاري به

با تمرين بالفاصله و بي درنگ انجام دهيد، درست همانگونه كه طول موج راديو را تنظيم 

مي كنيد و در اين مورد شما طول موج خود را با شبكه مثلث 

  

 

1  



 
 

انسانيت تجسم كنيد و همچنين مجرايي كه نور و عشق و قصد الهي از طريق آن به سوي 

 . آگاهي انسان جاري مي شود

 
  : خالصه روند .6

a.  خود برقرار نمائيد، ) هاي(ارتباط ذهني با اعضاء مثلث 

b.  خود را بصورت بخشي از شبكه عظيم جهاني تجسم كنيد، ) هاي(مثلث 

c.  خود تجسم نمائيد، از طريق شبكه و به سوي ) هاي(نور و نيت خير را در رأس مثلث

 آگاهي نوع انسان،

d. زيد،نيايش كبير را بسرائيد و جريان انرژي معنوي را منتشر سا 

  

  : برخي نكات مهم 

، زمان انجام اين كار را با يكديگر )ها(كه اعضاء شبكه مثلث  ندارد ضرورتيهيچ  .1

تنظيم كنند و درواقع چنين امري به دليل اينكه هر كدام از اعضاء در بخش هاي 

هنگامي كه پل ارتباطي مثلث . مختلفي از عالم زندگي مي كنند، غير ممكن خواهدبود

در بستر ذهني ساخته مي شود، هر گاه يكي از اعضاء اين كار را انجام دهد  )ها(

انطباق واقعي در قصد و هدفي است كه در . خواهد بود» جاندار و زنده«درواقع شبكه، 

 . پس انجام اين كار وجود دارد و نه در موضوع زمان انجام اين كار

 
 :  تعداد مثلث ها .2

ن موضوع نيز استقبال ـد و از ايـث شركت مي كننن مثلـا در چنديـي از آدم هـبرخ

اما در عمل، محدوديتي در ميزان اثرگذاري تعداد مثلث هايي مي باشد كه . مي شود

شما بطور : حال اين سئوال مطرح مي شود كه . هر شخص ميتواند با آنها كار كند

ظ همزمان چه تعداد مثلث را ميتوانيد تجسم كنيد و به وضوح در ذهن خود حف

نمائيد؟ به همين دليل ما پيشنهاد ميكنيم كه اعضاء يا تعداد مثلث هايي را كه در آنها 

فعال هستند، محدود نگه دارند و از اين طريق بتوانند آن واحد را در عمل زنده و فعال 

نگه دارند و يا به قدر كافي در اين عالمي كه مسير خدمت را برگزيده اند از زمان خود 

تا هر يك از واحدهاي مثلث، بطور مرتب زنده و فعال باشد و بنياني استفاده كنند 

  . مستحكم داشته باشد

  

شما از ادامه كار باز ايستد، خواهشمند است كه  )هاي(اگر يكي از اعضاء مثلث  .3

اميدواريم كه در چنين مواردي، بالفاصله جايگزيني براي . بالفاصله ما را مطلع سازيد

 . آن فرد پيدا شود
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ها خواهشمند است با آدرس جهت كسب اطالعات جهت چگونگي مشاركت در شبكه مثلث
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