
        
             

؛ یکی از بارزترین دهدرتاسر بافت زندگیِ انسانی رخ می
هاي گیريزیادي به تصمیم، تا حد براي ما آشکار خواهد ساخت

و اینکه چگونه در خصوص تجلّی جوامعِ شفیقِ 

 توسعۀهدف و  موزونِسازماندهیِ  است که معرف سرآغاز 
بیش از بکارگیريِ نیایش کبیر، در واقع ابزاري به منظور قدرت بخشیدن به این فرآیند و 

. ؛ استارزگبرادة ـ انجام ـ خیر از طریق کلمۀ سادة 
فراخوان خواهد بود چرا که مطالبه و طلب را در حکم یک 

  :شودبا قاطعیت و در عین حال ضمن احترام و تواضع ادا می

و  کنندعمل میجمع خدمتگزاران جدید جهانی،  در عملکرد
مسیر این معنا را به طرح الهی وجود دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگري، 

ما در . کمک به آن ارائه دهیم در راستاي ،در زندگیهايِ درونی و بیرونیِ خود
چرا که  ؛بیاموزیمبارِ سنگین ـ فشار دوران خود را 

 تا به منظور  اندتالشدر جمع جدید خدمتگزاران جهانی، 
در انتظار  یمتوانمیما در نتیجه . فرا بخوانندرا 
  

 به موازات. گیري استدر حال شکل ،نماد روحهمانا 
آید ـ الگوي عی به شمار میـیابیم ـ یعنی همانکه از جنس آگاهی جم

ور مسیر ظه .در گردش باشند يترسیالدهد تا انرژیها به طور 
که مسیرهاي ارتباطی  تقدیري؛ باشدنوین می 

رسد که نوع بشر آزاد شود ـ آزاد  روزي فرادر نهایت 
خدمتی باالتر از اینکه هر روز با چه . است »یگانه

نوین  تقدیردارِ این محافظت از طرح الهی در سیارة زمین، طلیعه
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  تا قصد، راهنماي ارادة مادون آدمی باشد،
  تا طرح عشق و نور اجرا گردند،

  تا نور و عشق و اقتدار محافظ طرح الهی در زمین باشند
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  ها ثـلـثـم                  
             خبرنامه    

              
  جدید تقدیريظهور 

رتاسر بافت زندگیِ انسانی رخ میـآگاهی انسان در س جابجاییدیدي که به دلیل 
براي ما آشکار خواهد ساخت عصرآنچه این . معنوي است تقدیري
و اینکه چگونه در خصوص تجلّی جوامعِ شفیقِ  بیست و یکمهاي ابتداي قرن در برابر چالش ما کنونی ما، شیوة واکنش

  .کنیم؛ بستگی خواهد داشت
است که معرف سرآغاز  انسان ریزيبرنامه رشد ،هاي مثبتشاید یکی از این نشانه

بکارگیريِ نیایش کبیر، در واقع ابزاري به منظور قدرت بخشیدن به این فرآیند و . باشدمی یکی
رادة ـ انجام ـ خیر از طریق کلمۀ سادة آزاد ساختن ا همچنین و جامعریزي هام بخشیدن به یک برنامه

در حکم یک  ،ايالعادهبه کار گرفته شود؛ به طرز خارق ، درست
با قاطعیت و در عین حال ضمن احترام و تواضع ادا میاین نیایش، . داراستدر خود 

در عملکرد بطور محسوس، وسیع و یدر سطح ،»رهنمود
طرح الهی وجود دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگري، . است اي فوق العاده امیدبخش

در زندگیهايِ درونی و بیرونیِ خود هر آنچه را قادریمکه بخشد 
بارِ سنگین ـ فشار دوران خود را اي، باید چگونگی تحمل این این بحران سیارههاي حماسیِ 
جمع جدید خدمتگزاران جهانی، . آیندهاي فرصتهاي ناب به شمار میها هستند که دروازه

را دست پیدا کرده و آنها  رژیهاي ضرورياین ان به ايبهبود شرایط سیاره
  . ایشاتی با مواد منور باشیمجام آزمانو  جدیدارتعاشات نوین، دگرگونیهاي 

همانا یعنی ازلیِ مثلث،  الگويحولِ   این آگاهیِ نویناز منظرگاه انرژي، 
یابیم ـ یعنی همانکه از جنس آگاهی جماینکه ما خود را در سطوح باالتري از خویشتن می

دهد تا انرژیها به طور شود و اجازه میمثلثها نیز در ساختارِ اتري سیاره حک می
 تقدیرياي قطعی بر فرارسیدن ، نشانهدر سرتاسر سیاره

در نهایت اینکه دارد، تا برپا میدرونی و بیرونی و ، ترینو پای ترجدیدي را مابین باال
یگانه ذهنی«تبدیل آن به و طلب و شخصیِ خود به منظور ارتقاء آگاهی تجزیه

محافظت از طرح الهی در سیارة زمین، طلیعهدر جهت  ،منور ساختن و نیرو بخشیدن به مثلثهاي خود

  تا جریان نور به سوي اذهان آدمی جاري شود،
  تا نور بر زمین فرود آید،

  تا جریان عشق به سوي قلبهاي آدمی جاري شود،

تا قصد، راهنماي ارادة مادون آدمی باشد، بگزار
تا طرح عشق و نور اجرا گردند، بگزار
تا نور و عشق و اقتدار محافظ طرح الهی در زمین باشند بگزار
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ظهور هاي نشانه

دیدي که به دلیل ـتغییر ش
تقدیريهاي ظهور نشانه

کنونی ما، شیوة واکنش
کنیم؛ بستگی خواهد داشتمیانسانی تالش 

شاید یکی از این نشانه
یکیدر منطقۀ فیز آن،

هام بخشیدن به یک برنامهالپیش، 
، درستبگزاراگر کلمۀ 

در خود  هر دو با هم
  
  
  
  

رهنمود«همین شش 
اي فوق العاده امیدبخشنشانه همین امر

بخشد می ت ماخدم
هاي حماسیِ تکاپوي مقارنه

ها هستند که دروازههـمین
بهبود شرایط سیاره

ارتعاشات نوین، دگرگونیهاي 
از منظرگاه انرژي، 

اینکه ما خود را در سطوح باالتري از خویشتن می
مثلثها نیز در ساختارِ اتري سیاره حک می

 در سرتاسر سیاره مثلثهاخدمت
جدیدي را مابین باال

به منظور ارتقاء آگاهی تجزیه
منور ساختن و نیرو بخشیدن به مثلثهاي خود

  باشیم؟

تا جریان نور به سوي اذهان آدمی جاري شود، بگزار
تا نور بر زمین فرود آید، بگزار
تا جریان عشق به سوي قلبهاي آدمی جاري شود، بگزار



 یادداشتهایی در زمینۀ شبکۀ ارتباطی
اي توسعه دهید که به گونهکار در زمینۀ مثلثها را «

نور و نیت خیر به لحاظ درونی و اتري، سیارة زمین را در 
  ».برگیرد

 ه کارـب ثها مشغولـمثلمینۀ زکسانی که در امکان ندارد 
 سرِبه واسطۀ سادگی و در عین حال ژرفاي این کار، ، شوندمی

را صرف تنیده شدن در چند دقیقه تنها  ر روز ما ه. شوق نیایند
ن نیروهاي بالقوة معنوي به عرصۀ آگاهی نور و آزاد ساخت

کنیم و با این کار نقش خود را در باال کشیدنِ خانوادة انسانی می
  .نمائیمشفاف ایفا می ينوع انسان از میان ظلمت به درون نور

طی سالیان سال، این کار رشد کرده است و هم اکنون به طور 
تقریبی در تمام کشورهاي دنیا زنان و مردانِ نیت خیر هر روز از 

این کار . شوندطریق مثلثهاي خود با یکدیگر مرتبط می
، مردمانی از تمامی نژادها، خاص خودش را داردویژگیهاي 
ساکت و در عین حال قدرتمند صدایی آهنگ ها و مذاهب، پیشینه

دش تا بلیزه، از التویا تا لسوتو و از از بنگال. آورندرا به صدا در می
افتد و امواج ان میـبه جری اـی مثلثهـشبکۀ ارتباطتایلند تا توگو، 

خیر حیاتی معنوي را به سوي قلبها و اذهان خانوادة نوع انسان، 
به موازات اینکه چنین کاري از طریق نیروي . سازدجاري می

را به منظور تضمین  نقشی، همۀ ما کندبالقوة ذاتیِ خود رشد می
  .نمائیم، ایفا می»خیر سیارة زمین را در برگیردنور و نیت«اینکه 

مثلثی را آنالین تشکیل « بخشدر اي از همکاران امسال عده
هایی را از زاویۀ تشکیل یک مثلث آنالین با پرسش نامه، »دهید

دیگر انسانهاي نیت خیر در سرتاسر جهان، براي ما ارسال 
مثلثی را به «همکار در بخش  500اکنون حدود هم. اندنموده

کسانیکه تمایل به براي . انددرج شده »صورت آنالین تشکیل دهید
به اینترنت و آدرس   تشکیل یک مثلث دارند و امکان دسترسی
تشکیل یک مثلث با پست الکترونیکی براي آنها وجود دارد، 

هرگز تا این حد ساده با آنها هم فکر هستند؛ انسانهاي دیگري که 
بنابراین خواهشمند است از چنین فرصتی براي . نبوده است

زئیات بیشتر را ـج. استفاده نمائید جدیدث ـک مثلـشکیل یـت
  :توانید در آدرس زیر مطالعه کنیدمی

www.triangles.org/questionnaire  
  

به نامهاي مجلۀ انگلیسی مقاالت مثلثها در دو  امسال
منتشر » The Seeker«و مجلۀ » Sundial House«خبرنامۀ 
 ،مثلثهاآثار و کارهاي همچنین تبلیغاتی در زمینۀ معرفی . شدند

تحت عنوان آفریقاي جنوبی  در شفا ساالنۀ در نشریۀ

سال آینده،  امیدواریم. معرفی شد »به سوي شفا مسیرهایی«
با کمال افتخار اعالم . کارهاي بیشتري در این زمینه انجام دهیم

. اندافزایش یافتهتعداد مثلثهاي تشکیل شده  امسالداریم که می
 مثلثهاي جدید همواره موجب دلگرمیافت جزئیات مربوط به دری

وط به ـات مربـمقدم. ودـشمی زيـهر سه ادارة مرکما در 
گردد ا براي همکاران جدید ارسال میهایی پیرامون مثلثهتهـنوش

فصلنامۀ دریافت و همچنین نام آنها در فهرست پستیِ ما جهت 
  .گردددرج می مثلثها

چک،  زبان موجود است ـ 15اکنون این فصلنامه به هم
دانمارکی، هلندي، انگلیسی، فارسی، فرانسوي، آلمانی، یونانی، 

ستانی، پرتقالی، روسی، اسپانیایی و بلغاري، ایتالیایی، له
 مخلصانۀبدون چشمداشت و  کارما صمیمانه از . سوئدي
ها مثلث آثار صرف معرفی خود را  وقتالمللی که بین مترجمان

سال گذشته  .دانیم؛ قدر کنندمیدر بخشهاي مختلفی از دنیا 
 : منتشر شد» یوتیوب«در نیز ویدیوي مثلثها 

www.Youtube.com/trianglesnetwork 
این ویدئو در جهت معرفی این کار به انسانهاي صاحب نیت 
خیر در سرتاسر دنیا و تشویق آنها به منظور تشکیل مثلثهاي 

این ویدئو شاید شما هم مایل باشید  . رساندنور و عشق، یاري می
بوکی و دیگران سهیم شوید و از این طریق را با دوستان فیس

دئو را ـاین وی توانیدهمچنین می .دهیدعالقۀ به مثلثها را ترویج 
  . دي از سه ادارة مرکزي دریافت نمائیدويبه صورت دي

، بازتابهایی امسال از سوي همکاران خود در سرتاسر دنیا
دو  در این فصلنامه ،در نتیجه. ایمدریافت نمودهدر زمینۀ مثلثها 

اص ـاختص» عیـار جمـراك افکـاشت«ش ـبه بخه را حـصف
مکاري ـش هـدر این بخ مۀ کسانی کهـمایلیم از ه. ایمداده
  . اند، تشکر نمائیمداشته
. در توازن ایستاده است »بشریت در میانۀ نور و تاریکی«

، به اندارتفاعات وسیعی که در پرتوي فروغ آفتاب منور گشته
ما از طریق برقراري ارتباط . اشارت دارندهشیاري بسیط، از نوعی 
بخشیم تا بلکه این سیاره هاي خود به این شبکه نیرو میبا مثلث

ن و خبر از فرارسید ر برگرفته شود ددر ردايِ ابدي نور و نیت خیر 
  .دهدچرخۀ جدید قصد و تفکّري منور 

. تالشی جهانی استدهیم در واقع کاري که ما انجام می
واقعیات بر ظهور تضمینی کند تا شما، کمک میحمایت مستمر 
 به نتیجهو رسیدن آن الوقوع در زندگی نوع بشر معنويِ قریب

    .باشد

http://www.triangles.org/questionnaire
http://www.Youtube.com/trianglesnetwork


   افکار جمعیاشتراك 
، برگزیدة  در این بولتنهر ساله که  مفتخریمما 

در زمینۀ  ،هانـسر جاـسرتاز ان خود را مکارتفکرات ه
دواریم شما نیز در جهت سهیم امی. سازیم مطرح مثلثها

ویق ـجهانی، تش شدن دیدگاههاي خود با این جمع
هاي خود را توسط پست د نوشتهـتوانیا میـشم. ویدـش

یا به صورت آنالین به  سه ادارة مرکزيیا ایمیل به 
  :آدرس زیر ارسال نمائید

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

  
کار در زمینۀ مثلثها مبدل به یکی از مهمترین خدمات 

کنم و ینگونه آغاز میروز خود را ا. معنوي براي من شده است
  .رسانمبه پایان می

  آمریکا
ما که . تازه آغاز شده استآري، جستجو براي خداوند 

کاري که  مثلثها هستیم، باید به واسطۀ همین همگی در جمع
به هیچ وجه الزم . به ما محول شده است، انگیزه پیدا کنیم

 جهان به وقوعتغییراتی که در سرتاسر . نیست استراحت کنیم
ران آن کبیهاي بارزي هستند از اینکه اند، همگی نشانهپیوسته

نباید اجازه دهیم تا به ما . کنندواالمقام از ما حمایت می
را پرت کنند،  نماتوانند حواساسطۀ موضوعاتی که میو

به هیچ . مشغول به کار است» آتش سوزان« .مضطرب شویم
دي و ـناامیطۀ ـوجه نباید اجازه دهیم تا این آتش به واس

آري، جستجو براي خداوند تازه . ما فروکش کند نشینیعقب
آن را  ،ما باید به واسطۀ کارِ شرافتمندانۀ خود. آغاز شده است

  .دنبال کنیم
  نیجریه

مل بر کارِ مثلثها در واقع تمرین و آموزشی در زمینۀ تا
» رسانی و گفتارِ صحیحبـدم ـ آسیـاد بردن ـ خود، عـاز ی«

شی که شاگرد در تقاليِ کسب و حفظ آن در سه منـ باشد می
  .چرخۀ بیست و چهار ساعتۀ زندگی است

، خالق با تمرکز بر مثلث به عنوان یک واحدمنِ فردي، 
قصد از بکارگیري . شودروح یگانه، فراموش میهدف  در برابر

آورد ضرري را به وجود میراي بیـمجور، ـت به نـطریق خدم
بدون هیچ مقاومتی به سوي آن کشیده که نور، عشق و اقتدار 

یکی از واالترین و » اوم«اداي نیایش کبیر و صوت . شوندمی
باشد ـ می» تهـالم شایسـک«ان و ـردهاي زبـترین کاربخالص

  .سه نفر، سه منش مقدس، سه اوم و کاري مشترك
 انگلستان

خود را سرشت  انرژياین است که هدف واقعیِ نوع بشر 
 انجام کارهاي جمعی در جهت. کند توزیعدر محیط پیرامونش 

دي، موجب افزایش اثرات توزیع انرژي وقصمچنین  رسیدن به
یک جمع سه نفره، به صورت . گردددر فرآیندي هندسی می

نیروي بزرگنمایی آن چندین اي عمل خواهد کرد که عدسی
که به تنهایی اي خواهند بود هاي فرديعدسیبرابر بزرگتر از 

  . کنندعمل می
  نامبی

تري را ایم و نورِ عظیمتشکیل دادهالمللی ما مثلثی بین
از آمریکا ـ نیوزلند ـ این نور را . ایمبراي این دنیا فراهم آورده
. سازیمدر سرتاسرِ عالم منتشر می ،کلمبیا، توأم با قدردانی

  .سیارة زمین باشدعشق و نور براي تمام موجودات 
  آمریکا
همکاري با این جمع اصیل در جهت خدمت به نوع بشر، 

هیچ چیز مرا از مشارکت در کار . موجب افتخار من است
  . روزانۀ مثلثها باز نخواهد داشت

  نیجریه
زندگی موهبتی است که به فرد در جهت آموختن، رشد 

جادوي آن زندگی با این که چگونه یعنی  کند،و بودن کمک می
مند کنیم، بار دیگر با خود مالقات کنیم، از سکوت درونی بهره

همانا از الوهیت شویم و اجازه دهیم تا روحِ ما، از مرکز خود، 
خویش، راه دستیابی به طرح زندگی ما و بازگشت به منزل را 

  .آشکار سازد
  اسپانیا

  
کارها ی ـربناي تمامـنگ زیـلید و سـانا کـمثلثها هم

از آن ادامه یافته و باشد، سنگ بنایی که همۀ کارهاي دیگر می
شود که به قلبِ نظام باطنی نزدیک به ما چنین گفته می

ایست که به سوي کارهاي جهانی باز شده و آن دریچه. است
 باشد و چنین است کهزندة نور در سرتاسر عالم میشبکۀ 

  . شودیا میامکانِ فرود آمدن نور بر زمین مه
باشد کاري جمعی است و مسیر خدمتی میکار مثلثها، 

ت ـث دسـع در مثلـکه به سرشت درونی و قلب الوهیت واق
اي که از آنجا روابط صحیح انسانی را ساخته و نقطهیابد، می

و چنین است که ارادة ـ یابد، تا شبکۀ جهانی گسترش می
هاي ـقلب سوي تر بهبودشی وسیعانجام ـ خیر در سطح 

مثلثها، از انرژيِ اراده در جهت قدرت . یابدیان جریان میـآدم
کند؛ آن ث استفاده میـبخشیدن به شعلۀ درونیِ واقع در مثل

افزاید و همگیِ قدرت و اقتدار را به شبکه میهم به نوبۀ خود، 

http://www.lucistrust.org/service_activities/


از نور را در  جاودانی ترکیباینها توأم با انرژیهاي نور و عشق، 
  .آورندسرتاسر عالم به وجود می

   انگلستان
هر مثلث نور و نیت خیر در واقع مخلوقی است که در 

حتی زمانی که ما در . ماندباقی میبخشِ درونی و اتريِ حیات، 
ه آن ـمورد آنچه که ساخته شده است متمرکز نیستیم یا ب

نه . دهندام میخود کار خود را انجیم، آنها خودبهـشـدیـاننمی
و چرخشی در بخش درونی به این خاطر که اثرات موزون  تنها

پیوندند بلکه به این خاطر که در مناطق بیرونی نیز به وقوع می
به دلیل گمنام بودن این کار که بسیار هم . گیرندصورت می

توان ارزش کاربردي و بصیرت صحیح است، به سادگی می
 .ایم را از دست بدهیممشارکت نمودهاینکه چرا در چنین کاري 

عملکرد این مثلثها «: این کلمات را باید به خود یادآور شویم
ان ـانرژي خالصِ جری در حقیقت تسهیل نمودنِ کار توزیعِ

جریان ( باشدر میـنی و نوع بشـام باطـبه سوي نظ قـعش
که خود را به صورت نور و همچنین نیت خیر متجلّی عشقی 

  .»)سازدمی
  انگلستان

  
در عین  .باشدرگذاري میـباط با علم اثـا، علمی در ارتـثلثهـم

 »افقی«حال که داراي اجزايِ عاطفی و همچنین اجزاء 
 ياجزا ذهنی خود است، به همین ترتیب نیز داراي) آفاقی(

به  )انفسی( این اجزاء عمودي. باشدنیز می یا انفسی عمودي
از اجزاي عاطفی منظور شناخته شدن و جذابیتی گسترده، 

کاربردي اما به همین ترتیب براي استفاده خواهند نمود 
  . کاربرد خواهند داشتنیز  »عملی«
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

به تاریخ  Scientific Americanدر مقالۀ مجلۀ 
را » لّیعپویاي مثلثهاي «نویسندگان نظریۀ ، 2008جوالي 
به صورت زیر ارائه  »کوآنتوم خود ـ سازمانده«عنوان  تحت
نسخۀ جدیدي از رویکرد ... چنین رویکردي «: دهندمی

بستري زمان را ـ  این نظریه، فضا .باشدهندسۀ اقلیدوسی می
کند که مرزِ بین فضا و هاي به هم پیوسته فرض میاز مثلث

تمانِ ـزو ساخـوکار که جـت ـ رزيـم زمان در آنها توسط
در مقیاسی زمان ـ  فضا. گرددباشد، متمایز میودش میـخ

آید که صاحب تمام جزئیات به شکلی کوچکتر در می کوچکتر،
 ».شکل فرکتالیعنی باشد ـ مربوط به شکل اصلی خودش می

به صورت ریاضی، »  تعلّ «یابد که این مقاله چنین ادامه می
تا  شود؛ قواعدي که کوآنتومی اضافه می قواعدبه برخی از 

م فیزیکی که ما در آن زندگی ـجا، برآیندي در این عالدینـب
  .اندکنیم، نداشتهمی

  آمریکا
باشد بخصوص کار مثلثها مهمتر از هر زمان دیگري می

 هايموقعیتدر این دورانی که به سرعت در حال تغییر است و 
  .آیندوجود میه منفیِ زیادي ب

  استرالیا
  
  
  

دیگر مرتبط میشوند تا ـاست که طی آن انسانها در جمع هاي سه نفري، و در افکار خود با یکمثلثها، فعالیتی خدماتی و جهانی 
با استفاده از نیایشی جهانی، نیایش کبیر، آنها نور و عشق را در . اي سیاره اي متشکل از مثلثهاي نور و نیت خیر بوجود آورندشبکه

خبرنامه مثلثها براي . توانید اطالعات بیشتر را از مثلثها درخواست کنیددر صورت تمایل می.مسیر خدمت به نوع بشر فرا می خوانند
 سوئديروسی، اسپانیایی و فارسی، مردان و زنان نیت خیر است و سالی چهار مرتبه  به زبانهاي چک، دانمارکی، آلمانی، انگلیسی، 

یر انتفاعی می باشد که در جهت استقرار روابط مثلثها از جمله فعالیتهاي لوسیس تراست، خیریه اي فرهنگی و غ. منتشر میشود
  .صحیح انسانی وجود دارد

  :جهت کسب اطالعات و ادبیات بیشتر، میتوانید با آدرس هاي مثلثهاي زیر تماس بگیرید
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