
كار را انجام دهند و توانند به نوبه خود همين آن دو نيز مي
ي معنوي در سرتاسر عالم منتشر نور و نيرواز  يعظيم

نيروهاي نور از طريق آن با شما و در هر كجا كه هستيد كار خواهند 
  .ن ياري رسانده ايدكرد و شما نيز در جايگاه خود به نوع انسا

  دمتگزاري در سطح جهاني از طريق نيروي فكر

  چگونگي انجام كار 
دقيقه وقت الزم است تا فقط چند . كار در زمينه مثلث ها بسيار ساده است

ا نيز، ـام ترين برنامه ريزي هـازدح رـهر روز آن را انجام دهيم و حتي در پ
دت چند دقيقه ساكت مي نشينند و ـاء به مـر روز اعضـه

در هر كجاي اين عالم كه باشند، هر كدام به تنهايي و سپس از درون با ديگر 
خير را  نيتآنها انرژي هاي نور و . اعضاء مثلث يا مثلث ها مرتبط مي شوند

م كنيد كه در سه رأس مثلث اين انرژي ها را به گونه اي تجس
ها را در سرتاسر شبكه مثلث هايي كه اين عالم را فرا مي چرخند و انرژي 

مي كنند و از  ادابطور همزمان، نيايش كبير را .  گرفته است، منتشر مي سازند
. آورندعشق در كالبد نوع انسان بوجود مياين طريق مجرايي براي ريزش نور و 

يد، زيرا هيچ ضرورتي ندارد كه زمان انجام اين كار را با يكديگر هماهنگ كن
ساخته مي شود، هر زمان  نپل هاي ارتباطي آنها در بستر ذه

به شبكه عظيم مثلث ها در حقيقت د، كه هر يك از اعضاء اين كار را انجام ده

و هر روز توسط  ، متجلي ميسازدبير اين افكار را به صورتي پويا
  : ها بعنوان نيايشي جهاني ادا مي شود 

  بگزار تا جريان نور، از نقطة نور واقع در ذهن خداوند

  .به سمت اذهان آدمي جاري شود

  .باشد كه نور بر زمين فرود آيد

  ار تا جريان عشق ، از نقطة عشق در قلب خداوند

  .به سوي قلب آدمي جاري شود

  .باز گرددباشد كه مسيحا به سوي زمين 

  از مركزي كه همانا اراده خداوند شناخته ميشود

  بگزار تا قصد، راهنماي ارادة مادونِ آدمي باشد ـ

   .مي شناسند و در خدمت آن هستندقصدي كه اساتيد 

  بگزار تا طرح عشق و نور 

   و دريچة  از مركزي كه ما به عنوان نژاد انسان مي ناميم، اجراء شود

  .و موم گردد شرارت، مهر

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

زيبايي و اقتدار اين نيايش، در سادگي آن نهفته است و همچنين در حقايق شاخصي 
بسياري از اديان به . كه تمامي انسان ها بطور طبيعي و از درون، در انتظار آن مي باشند

رد مايتريا، كريشنا، امام د ُلـدارند كه تحت نام هايي هماننوجود معلمي جهاني اعتقاد 
، خي از نيايش هاي بزرگ بوداييبر مهدي و مسيحا آنها را مي شناسند و اين القاب در

  .هندو، اسالمي و يهودي استفاده مي شود
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  خيرنيتبا  ي

ل تاريخ بشر زندگي ين عصرهاي ُك
تي همانند صلح و جنگ، فقر و ثروت، نژادها، سياست و 

تفرقه هاي . تضادهاي صنعتي هر روز درهر كجاي اين سياره مواجه مي شويم
همچنان بر ما سيطره دارند و در  مذهبي و تصادم مابين كهنسالي و جواني

وي و ـادي و معنـاي مـن ارزش ه
  . باشدشخصي و مسير خدمتگزاري جهاني مي

در عين حال، نوعي شناخت فراگير بوجود آمده است، شناخت نسبت به 
علم، جهان را يكدست . اينكه نوع انسان در حال ورود به عصري جديد مي باشد

جنبش . ساخته است و  دانش و هوشمندي انسان از هميشه عظيم تر شده است
خلق  ستند، قصد دارند تا جهاني بهتر

وحدت انسان ها با يكديگر، بيشتر مورد توجه قرار 

، رسيدن انسان ها به اين موضوع ديگري كه مورد توجه قرار گرفته است
در پس اين سير  .اراي تقديري معنوي است

. تكاملي، هدفي مشخص قرار دارد كه ما به آن طرح و تدبير پروردگار مي گوييم
هر . در سياره زمين اجراء شود الهي فقط مي تواند از طريق نوع بشر

در  ميتوانيم يك از ما در قبال فهميدن آن مسئوليت داريم و به همين جهت
يق نوع انسان از طر. را ابراز كنيماهميت و معناي آن 

. اثر گذاري بر وقايع جهاني را داراست
خير دارند، قادر به خلق مجرايي  نيت

از طريق آن، به گونه اي كه جهت برقراري ارتباط خداوند و انسان است؛ 
به جريان ميتوانند شفا و بازسازي دنيايي پر دردسر 

درستي هدايت و به كار گرفته شود، ميتواند در حكم 

شكال به مدت هفتاد سال، مثلث ها در جهت برقراري اتحاد و برانگيختن اَ
سه . روش آن بسيار ساده مي باشد. د

خير را در مسير  نيتنفر توافق مي كنند تا در ذهن خود با يكديگر نيروي نور و 
ه ـد كـل مي دهنـث را تشكيـاين تعداد يك مثل

يك مثلث مي تواند، مثلث ديگري را  هرعضو از
خير در سرتاسر زمين بوجود  نيتر فكر و 

  : شبكه مثلثهايي كه به اين صورت شكل ميگيرند
  . مجرايي براي گردش افكار سازنده بوجود مي آورند

  . اره مي شوندـوي سيـاي معن
هاي معنوي و ارتقاء و تعالي آگاهي و 

خير دارند در هر دين و فلسفه اي كه قرار 
ها به مثلثال باشند، همگي در شبكه 

موجود در باورهاي بيروني  اي دست مي يابند كه تمامي تمايزات
در اين مسير خدمت  آيا شما ميتوانيد دو فرد ديگري را

  نتيجه در جهت انبساط اين شبكه كمك كنيد؟ 

شما به مدت چند دقيقه  دو فرد ديگر را پيدا كنيد كه هر روز در افكارشان با
در اين ارتباط سه  ،منحصر به فرد ي
ك ـد بصورت يـهاي جهاني، خداونبنابر تمامي دست نوشته

د ـل كنيـن عمـتوانيد در حوزه خودتان، چني
ور و مبادالت انديشند براي خلق مثلث ن

آن دو نيز مي. معنوي پيدا كنيد
عظيم شبكةدر نتيجه 

نيروهاي نور از طريق آن با شما و در هر كجا كه هستيد كار خواهند . شودمي
كرد و شما نيز در جايگاه خود به نوع انسا

دمتگزاري در سطح جهاني از طريق نيروي فكرخ

چگونگي انجام كار 
كار در زمينه مثلث ها بسيار ساده است

هر روز آن را انجام دهيم و حتي در پ
ه. ل اجراء مي باشدـقاب

در هر كجاي اين عالم كه باشند، هر كدام به تنهايي و سپس از درون با ديگر 
اعضاء مثلث يا مثلث ها مرتبط مي شوند

اين انرژي ها را به گونه اي تجس. فرا مي خوانند
مي چرخند و انرژي 

گرفته است، منتشر مي سازند
اين طريق مجرايي براي ريزش نور و 

هيچ ضرورتي ندارد كه زمان انجام اين كار را با يكديگر هماهنگ كن
پل هاي ارتباطي آنها در بستر ذهوقتي مثلث ها و 

كه هر يك از اعضاء اين كار را انجام ده
  . »بخشدجان مي«

  نيايش كبير 
بير اين افكار را به صورتي پويانيايش ك
ها بعنوان نيايشي جهاني ادا مي شود اعضاء مثلث 

بگزار تا جريان نور، از نقطة نور واقع در ذهن خداوند

به سمت اذهان آدمي جاري شود 

باشد كه نور بر زمين فرود آيد

ار تا جريان عشق ، از نقطة عشق در قلب خداوندزبگ

به سوي قلب آدمي جاري شود

باشد كه مسيحا به سوي زمين 

از مركزي كه همانا اراده خداوند شناخته ميشود

بگزار تا قصد، راهنماي ارادة مادونِ آدمي باشد ـ

قصدي كه اساتيد 

بگزار تا طرح عشق و نور 

از مركزي كه ما به عنوان نژاد انسان مي ناميم، اجراء شود

شرارت، مهرگاه سكونت

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

زيبايي و اقتدار اين نيايش، در سادگي آن نهفته است و همچنين در حقايق شاخصي 
كه تمامي انسان ها بطور طبيعي و از درون، در انتظار آن مي باشند

وجود معلمي جهاني اعتقاد 
مهدي و مسيحا آنها را مي شناسند و اين القاب در

هندو، اسالمي و يهودي استفاده مي شود
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ياي براي زنان و مرداندعوتنامه 
ين عصرهاي ُكما هم اكنون در يكي از بحراني تر

تي همانند صلح و جنگ، فقر و ثروت، نژادها، سياست و با موضوعا. كنيممي
تضادهاي صنعتي هر روز درهر كجاي اين سياره مواجه مي شويم

مذهبي و تصادم مابين كهنسالي و جواني
ن ارزش هـزيربناي تمام اين ساختار، تضاد مابي

شخصي و مسير خدمتگزاري جهاني مي ن عالقه مندي هايـن بيـهمچني
در عين حال، نوعي شناخت فراگير بوجود آمده است، شناخت نسبت به 

اينكه نوع انسان در حال ورود به عصري جديد مي باشد
ساخته است و  دانش و هوشمندي انسان از هميشه عظيم تر شده است

ستند، قصد دارند تا جهاني بهترخير ه نيتماري كه براساس شهاي بي
وحدت انسان ها با يكديگر، بيشتر مورد توجه قرار  روز ضرورتهكنند و روزب

  . ميگيرد
موضوع ديگري كه مورد توجه قرار گرفته است

اراي تقديري معنوي استن نيز دباشد كه اين جهانكته مي
تكاملي، هدفي مشخص قرار دارد كه ما به آن طرح و تدبير پروردگار مي گوييم

الهي فقط مي تواند از طريق نوع بشر اين طرح
يك از ما در قبال فهميدن آن مسئوليت داريم و به همين جهت

اهميت و معناي آن زندگي روزمره خويش 
اثر گذاري بر وقايع جهاني را داراست، قدرت و متمركز سرودن نيايشي همگاني

نيتمردان و زناني كه  يجمعي شكل فكريِ
جهت برقراري ارتباط خداوند و انسان است؛ 

شفا و بازسازي دنيايي پر دردسر  هاي معنوي در جهتانرژي
درستي هدايت و به كار گرفته شود، ميتواند در حكم هاگر اين نيرو ب. درآيند

  . نوع انسان باشد» نيروي نجات بخش«
به مدت هفتاد سال، مثلث ها در جهت برقراري اتحاد و برانگيختن اَ

دخير، عمل كرده ان نيتفكري زنان و مردان 
نفر توافق مي كنند تا در ذهن خود با يكديگر نيروي نور و 

اين تعداد يك مثل. خدمت به نوع انسان، فرا خوانند
هرعضو از. باشد اد جهاني الوهيت ميـنم

ر فكر و از اين طريق شبكه منو خلق كند و
شبكه مثلثهايي كه به اين صورت شكل ميگيرند .گيردمي آيد و آن را در بر مي

مجرايي براي گردش افكار سازنده بوجود مي آورند... 
اي معنـحاله فضـت استـهـزاري جـاب... 
هاي معنوي و ارتقاء و تعالي آگاهي و نتشار انرژياي جهت اواسطه... 

  . زندگي نوع انسان مي شوند
خير دارند در هر دين و فلسفه اي كه قرار  نيتامروزه مردان و زناني كه 

ال باشند، همگي در شبكه ه فعـگيرند و در هر نژاد و باور سياسي ك
اي دست مي يابند كه تمامي تمايزاتنيايش يگانه

آيا شما ميتوانيد دو فرد ديگري را. را، تعالي مي بخشد
نتيجه در جهت انبساط اين شبكه كمك كنيد؟  پيدا كنيد و در

  چگونگي خلق يك مثلث
دو فرد ديگر را پيدا كنيد كه هر روز در افكارشان با

يپتانسيل. ق مرتبط شوندخالّ ايدر مراقبه
بنابر تمامي دست نوشته. جود داردگانه و

توانيد در حوزه خودتان، چنيل مي كند و شما نيز ميـث عميتثل
انديشند براي خلق مثلث نا ميـد شمـه هماننـر را كـرد ديگـو دو ف



  

 

  
  
  

هاثـثلـم  

بتــرم ثــف  
 مايلم مثلث خود را ثبت نمايم

)خواهشمند است واضح بنويسيد(  

 

  نام

  آدرس
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