
 

 ها ثـلـثـم                  
          خبرنامه  

                
 اجازۀ ورود نور

آنها را  به خود مشغول داشته بلکه در عین حال ،اعصار تمام طولدر توجه متفکران شهودی را نه تنها سرشتِ نور، 
ن درصدد ادراک و تعبیر ای ،فالسفه، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و مابقی جویندگان حقیقت .سرگشته ساخته است

  ،انداز در آوردهزتهکه تمدنها و فرهنگها را به اباورهای بزرگ مذهبی  اند.انگیز برآمدهو در عین حال شگفت گریزپاپدیدۀ 
زمان، پیده دم از س ،ورـنتکریمِ . ستایش و اندتجلیل نمودهباشد؛ که همانا خورشید میرا سرمنشاء نور در منظومۀ شمسی 

م و فلسفۀ ودائی نفوذ کرده میترائیسشناسی مصری، لتی، اسطورهن سِدر بسیاری از ساختارهای اعتقادی همانند کاهنا
باطنی جدید  هاینوشتهدر  .اندداشتهتقدیس آن را مسیحی و بودایی نیز به اهمیّت نور اشاره داشته و  کتب مقدسِ است.

  ای ما قرار دارد.در مرکز قصد کلّ سیّاره ورـنکه سرشت  چنین آمده استنیز  
 یتردید باشد یا فیزیکی ـحال چه در سطح معنوی ـ های خود ور در زندگینسبت به اهمیّت و جایگاه ن ،هیچ یک از ما

ور نّمآسمانی را  افالککه   های فروزانیهستی انگیزترین تا شگفت ستۀ سلولیِ واقع در ساختار انسان،. از ریزترین هنداریم
 اصلیِ نور همانا ذات»اینکه  .آیندبشمار می انینور، نقاطی تائید دارند فیزیکی و معنویعلوم آنچه ، همگی، طبق سازندمی

ـ نور همانا . این زاویۀ دید را کهباشدمی فلسفۀ جاودانگی، معرف «همانا انرژی است حیات، اصلی ذات »و « است حیات
 ،باشدمیقدرتمندی در دنیای ما  بسیار تاثیرِشدن به  مبّدل حالِور در ـن کند.تقویت مینیز  جدیدفیزیک عصر  ـ انرژی است

در بستر و با سرعت نور در فرمت دیجیتالی طالعات، ا کند که ما این موضوع را متوجه باشیم یا نباشیم.حال تفاوتی نمی
کند یعنی از یک پول نیز به همین شیوه در سرتاسر دنیا حرکت می .کندرفت و آمد می، یـ اینترنتعظیم شبکۀ بهم پیوستۀ

از  استفاده ،هابه جهت تشخیص امراض و بهبود روند اجرای جراحی ،جدیددر علم پزشکی . مالی به مرکزی دیگرمرکز 
کاربردهای انرژی نور، حتی تا چند نوع این  .روز افزون شده است ،تحریک تابش پرتوافشانی یا لیزر با استفاده ازنور  شدّت

چه  ،دوستیدر جهت نوعالعاده بکارگیری این انرژی فوقآیندۀ در  داندو چه کسی می نددهۀ قبل غیرقابل تصور بود
 ؟چیزهایی نهفته است

  نورِـ  مشعلداریِ پذیرش ردایکه  سازدما را نسبت به این امر آگاه می ،یترزمان، از زاویۀ دید عمیقمعرفت بی اما
نور ادراک  ءِدر حال اعطارفته رفته،  که بیدار گشته، بشری است.  بوده ربرای بشر، امری از پیش تعیین شده و مقدّ سیّاره

 پرِـستند. ـوانی هسـاتی و حیـعدنی، نبـه تجلّی بخش عوالم مـباشد کمی «کیـکوچ» وجودهایقاء آن ـارت ویـود به سـخ
سطوح آن دسته از به  از طریق آن،داوند ـکند که نور خزی عمل میـبه صورت لن ،خانوادۀ بشریاز پیش ـ تجهیز شدۀ 

 فلکیبه  فلکیای دیگر، از ای به نقطهنور خداوند از نقطه .اندباقی مانده« لمتـظ»در  کند که تا کنونرخنه می هاییآگاهی
 این همه،، برانگیختن و نور بخشیدنِ به اثیرگزاریتـ دیگر در جریان است و ضمن درخششیبه سوی درخششی و از  دیگر

 .نمایدمیو هشیار آنها را بیدار 
نیّت  ی هستند که با ذراتاز مواد نورانیِ خالصمتشکل در عین حال، و  آفرینندتنیده شدن در الیافی که نور میضمن ما 

شود، گفته می کهواکنشی  .شاهد خواهیم بودرا  نورانی در برابر نیروی جاذبۀ عشق سرشتواکنش  شارژ شده اند؛ ،خیر
در جهت  ،فیوژن نور و عشقبواسطۀ ها، مثلث .آوردانسان  به وجود میدر آگاهی نوع را با اثراتی بسیار وسیع ای مکاشفه

 خانوادۀ نوع انسانکه تا بل ؛ یاریرساند، یاری میباشدمی ترصحیح ایبهتر و به طور فزایندههرآنچه که جدید،  پدیدار شدن
 گردد. صاحب افکاری منوّرو  گشته با نور الوهیّت، غنی عاقبت
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 یدهعلم مطالبه و طلب طلوعِ
 فراخوانی به منظور ـمطالبه همانا درخواست است

واکنشی نسبت به این پاسخ و همانا  ،شدن یده؛ طلبکمک
آمیز نوع انسان در مطالبهدرخواستِ باشد. می فراخوان

یا الهام  نیایشزمان وقوع بحران، حال چه از طریق دعا، 
شود که به میتشکیل  ریزیبرون جریان انرژیِ ازباشد، 

نوی ـوجودات معـ، به آن دسته از مکـپاتیصورت تله
 .باشندحساس می رویکردی،که در برابر چنین  رسدمی

اثراتی در ، شودفراخوانده می ی که به این صورتواکنش
خواهد داشت و موجب الهام  ی آنهای پذیرااذهان و قلب
 بشر، فریاد طلبِاگرچه ممکن است این گردد. و اشراق می

 اموریا و ـارهــامی کـاما در تم صدا باشددرخواستی بی
شوند؛ متجلّی ان میـوع انسـف تحول روح نـکه وق
 د گشت.خواه

انرژی لطیف زمان، معرفت بی مشرقیِ طبق تعالیم
 از ناپذیر ری نوع انسان در واقع بخشی جداییالبد اتیا ک

سی ــسیّاره و همچنین منظومۀ شم خودِ کالبد اتریِ
با هم  بهم پیوستهارتباطی ها، تمامی پدیده؛ باشدمی

چنین است که درخواست مطالبۀ نوع انسان از دارند. 
ت ــدریاف همشود و واکنشی را ر منعکس میـطریق ات

 دو طرفه است. ـ این ارتباط،کندمی
این موضوع را  ،تعالیم معنوی و آئین تمامی اعصار

، در غلتیدن یک تاسبه دلیل  کنند که نوع انسانمی تأیید 
صاحب تقدیری معنوی  ـ انسانزمین قرار نگرفته است

و حضور او به واسطۀ شانس نیست. آنچه که برای  است
این است که حس  ،نوع بشر بسیار ضرورت دارد

بارور سازد و در جهت اجرای طرح  اش رامسئولیت پذیری
که اتصال قلمروی درونی روح به منطقۀ فیزیکی  الهی

ت خیر ـفکر متمرکز مردمانی با نیّباشد؛ کمک کند. می
تواند به نوع انسان در جهت به انجام رسانیدن این می

ه با خلق مجرایی ب ،؛ این کاریاری رساند ،مسئولیت
برقراری ارتباط مابین قلمروی انسانی و عالم  منظورِ

ه ـل توجـابـته قــن گفــایود. ـشن میـکـمـها مروح
ترین ویـژگیِ نخســـتین و مشــخص ».......ــــه: ت کـاس

 «.باشدمی ،پذیریروح، حـــس مسئولیت
از قلمروی معنوی روح آدمیان، هنگام وقوع بحران، 

ـام و الهیعنی انسان به منظور دریافت  ـ طلبندمک میک

صدای ـ  دارد داوند میــرو بسوی قلـمروی خ اهی،ـــآگ
ریزش اثرات و انرژیهای  از لبه و فراخوان او، با جریانیمطا

 هـشـود و بپاسـخ داده می ،معنوی به سمت پائین
 رسد که پذیرای آن هستند.یی میهاو قلب هاذهــن

یا  از طریق بکارگیری نیایشهر روز فضای ذهنیِ سیّاره، 
 یابدها، ارتقاء پیدا میمثلثمربوط به در کار  ،کبیر مطالبۀ

ت ــدس تریعـوس جامعیتتزاج و ـامبه و تفکّر انسانی 
 یتواند به صورتمیاز این طریق  ،یـرح الهـط .یابدمی

ای که به گونه ؛هوشمندانه، عاشقانه و ارادی اجرا گردد
مشعلدار نور سیّاره در جهت همانا آدمی تقدیر خود را که 

باشد به انجام دانائی، معرفت و ادراک میانتقال نور 
تقدیری  انسانی بلکه ینه تنها در قلمروتقدیری،  رساند؛
از طریق علم  .تر نیز به انجام رسد قلمروهای پائینکه تا 

بدل به تواند ممطالبه و طلب است که نوع انسان می
 ایستگاه نور در سیّارۀ زمین شود.

باشد که براساس مثلثها، تکنیکی علمی میکارکردِ 
آگاهانه،  انرژی فکر به صورت و بکارگیریقدرت فکر 

 واقعی لغتِ معنای ه بنا شده است.سنجیدهوشمندانه و 

 scientia ساینتیا از کلمۀ التین science نسسایِ
باشد دانستگی می نوعیبرگرفته شده است که به معنای 

 گیریِتوان آن را از طریق مشاهده، آزمایش و اندازهکه می
هر دوی  که ؛ اگرچهمشهود است، بدست آوردهر آنچه که 
 شکلیبه  توان، را میدانستگی و معرفتاینها یعنی 

نیز « منطق خالص»تر از طریق قابلیت شهود یا درونی
همچنین در ارتباط با عالم  ،مثلثها کردِکار .نمودبارور 

 یالگوی ها و استحالۀ شبکۀ اتری بهرژینیروها و ان
 باشد.برقراری ارتباط می باشد. این همان علمِ مثلثی

یک  شورِ سرشتِ معنوی این علم درست برابر با 
دانشمند متعصب و طالب نور است چــرا که او نیز 

گیرد تا در های طوالنی در تعمـق و مراقبه قرار میساعت
 رسد. لحظۀ الهام فرا می ،نهایت

در این است که  ،علم مطالبه و طلب اجراییِاهمیت 
زیکی پائین ــمنطقۀ فی را به سوی های معنویانرژی

عصر  ی که بههای جدیدشکلاز این طریق،  تاآورد می
چنین است که انرژی  .تعلق دارند، خلق شوند آکواریوس

 .آیدمتعاقب فکر می



 

 

 ایسیّارهارتباطی شبکۀ 
  ،سیّاره ارتباطیِ شبکۀنور، عشق و مسیر خدمت ِ

دهی نوین جهتو ذهنی سیّاره  فضایدر حال استحالۀ 

. باشدهای معنوی میها و منشانسان به سمت ارزش
هایی که در ها و فعالیّتگزارشات مربوط به جمع

شوند،  ابعاد مختلف چنین می منعکس هافصلنامۀ مثلث

 دارند.را معرفی میای شبکه

 تشکیل مثلثی آنالین

ث تشکیل دهید اما ـیک مثل ایدحال سعی داشتهـآیا تا ب
ن کار ـت انجام ایــادر به پیدا کردن دو فرد مناسب جهــق

 ی در این مسیرـ کاران دیگراید؟ آیا مایل هستید با همنشده
 تشکیل»مند به شاید عالقه ،مرتبط شوید؟ اگر چنین است

با ابتکاری  ایها، برنامهتشکیل مثلث .باشید« مثلثی آنالین
خیر در صاحب نیّتبه انسانهای  زیرساختار وب است که

  نماید.کمک میسرتاسر دنیا جهت تشکیل مثلثها 
ای تنها کاری که الزم است انجام دهید، تکمیل پرسشنامه

 کوتاه در آدرس زیر می باشد: 

www.triangles.org/questionnaire 
باید آدرس ایمیل شخصی و همچنین برای انجام این کار، 

 امکان دسترسی به اینترنت داشته باشید.
ما ضمن دریافت جزئیات مربوط به شما، نام شما را به 
همراه آدرس ایمیل و کشور مقیم و هر نظری که شما مایل 

تشکیل یک مثلث به » محفوظِ وبِصفحۀ باشید آن را در 
در این صفحه  درج کنید، پیوست خواهیم کرد.« صورت آنالین

شما جزئیات مربوط به همکاران دیگری را شاهد خواهید بود 
 شوید. جهت تشکیل یک مثلث با آنها مرتبطتوانید ه میک

 مختلف از کشورهایصد همکار ـ  ، چنددر حال حاضر
اند. همۀ آنها سرتاسر دنیا فهرست شده ، ازسایت مادر وب

هستند که مانند مند به تشکیل یک مثلث با انسانهایی عالق
 کنند.خود آنها فکر می

مبتنی بر تشویق ی گسترش هدفمنظور این خدمات به 
خیر ای نور و نیّتخیر جهت تشکیل مثلثهمردان و زنان نیّت

 شوند.می ارائهبرای ارتقاء آگاهی انسان، 
خواهشمند است از آدرس  ،دریافت جزئیات بیشتر جهت

به ندارید، دسترسی وب زیر استفاده نمائید و یا اگر به اینترنت 
چگونگی »نشریۀ سرپرستی مثلثها جهت دریافت ادارۀ 

 نامه بنویسید.« تشکیل یک مثلث

rewww.triangles.org/questionnai 

 پیشگامان تحول شهرها
دهکده، تواند یک شهر، پیشگامان تحوّل شهرها )که می

در  ی است که خودِ ـ جوامعواکنش دانشکده یا جزیره باشد(
نقصان سوخت  ،برابر فشارهای ناشی از تغییر آب و هوا

 . دهندنشان میاقتصادی  روز افزون فشاریلی و فُس
یکی از  در 5002حدود سال   ،تحوّلجنبش پیشگامان 

 به واسطۀ دو فرد Totnes  ،Devon شهرهای انگلستان بنام
هایی ـ آگاهی گردهمائی؛ آنان و آغاز گشت طرحمگرا الهام

نوع تفکر خود را بر مبنای الگوی جدید آغاز نمودند و بخش 
جوامع دیگری که  در همین حین،. تحول شهرها، قرار دارند
 1سوخت گیری نقطۀو اوج زمین نگران موضوع تغییر جوّ

. در واکنش نسبت گشتند کار ابتکاریمند به این عالقه ،بودند
در جهت « شبکۀ تحوّلی»این به این تمرکز جمعی بود که 

برانگیختن، تشویق، ارتباط، حمایت و تعلیم و تربیت جوامع »
 ـ خودجوش کارها سازماندهی. آنها به موازات تأسیس گشت

آورند که به وجود می ابتکاری ی، کارهایالگوی تحوّلمحور  بر

 co2 دفعکاهش مقاومت در برابر برگشت و همچنین منجر به 
 مبتکران تحوّل 5002در سال  «شود.یم منواکسید کرین،

در استرالیا، کانادا، شیلی، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن،  شهرها،
در ستان و آمریکا گسترش یافتند. ل، نیوزلند، انگندرلندز

این  مشغول ،و شهرک دهکده، شهر 20انگلستان فقط بیش از 
 اند.پروژه شده

مقیاسی وسیع مایشی اجتماعی در در واقع آز تحوّل،
اگر »دارند که: چنین اظهار می ،دهندگان آنباشد. سازمانمی

بسیار دیر خواهد شد. اگر بسیار اندک و منتظر دولتها باشیم، 
اما اگر به ، بسیار اندک خواهد بود. به صورت فردی عمل کنیم

کافی  ، به قدرعمل نمائیم ممکن استو مردمی، جوامع صورت 
 «م.و درست به موقع عمل کنی

43 Fore street, Totnes, Devon, TQ 5HN, UK 
www.transitionnetwork.org 
info@transitionnetwork.org 

 
 

 
 
 

                                                            
در سرتاسر زمان است که استخراج نفت بُردار ای در . اوج سوخت: اوج سوخت در واقع نقطه 1

 . شودوارد سیر نزولی می ،و پس از آن میزان تولیدات جهان  به حداکثر خود رسیده باشد

http://en.wikipedia.org/wiki/peak_oil 
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 معنوی جشنوارۀسه 
معنوی اصلی وجود دارند که نقطۀ عطفی  جشنوارۀسه 

عید  جشنوارۀـ  آورندرا در چرخۀ ساالنه به وجود می

به  .نیّت خیر جشنوارۀویساک و  جشنوارۀپاک، 

ها و پیوستۀ بسیاری از افراد و جمع تعمق ژرف کردِواسطۀ کار
ایجاد نقطۀ ها اکنون موفق به جشنوارهدر سرتاسر دنیا، این 

 خانوادۀ نوع انسان شدهتمامی در آگاهی  ،درونیـ  اتکائی
  .است

در  ،معنوی هستند سیرتیهایی که دارای تمام انسان
همین نیز خواهند بود.  مشترکیروزهای مقدس  صاحب آینده

منابع معنوی و رسیدن به تالش معنوی  ائتالفامر موجب 
فراخوانی همزمان خواهد مطالبه و توأم با  بین آنها، حدیمت

سه این  خواهد بود. روشنبسیار  نیروی بالقوۀ این امر شد.
 مـعینمتوالی  سه ماهِ طی ،در طول سالاصلی  جشنواره

در تمامی  و طوالنی مدت،معنویِ  یتالش اند و موجبشده
ر ـــال اثـابقی ســر مـه بــک . تالشـیشوندمی طـول ســال

 :به این ترتیب هستند های زیرجشنواره .دمی گذار

ظهور به این جشنواره  عید پاک: جشنواره

مسیحای در قید حیات، معلّم نوع بشر و سرپرست سلسلۀ 
او تجلّی عشق خداوند است. در این  .تعلق داردنظام معنوی 

د، نکنراهبری و هدایت می یشانم معنوی که اروز، سلسلۀ نظا
ید ـق خداوند تأکـرشت عشـر سـمورد توجه قرار گرفته و ب

 .شودمی

 داردتعلق  بودا بهه جشنواراین  :ویساک جشنواره

معنوی مابین باالترین مرکز  معنوی، شامباال و  ایواسطه که
بودا همانا تجلّی معرفت خداوند، تجلّی  باشد.نظام معنوی می

 عشق و معرف قصد الهی است.

به جوهر نوع  جشنوارهاین  خیر:نیّت جشنواره

و  اشتیاقی بسوی خداوند داردکه  تعلق دارد. بشریبشر 
و به برقراری  باشدشدن با ارادۀ خداوند می همنوادرصدد 

به مسیحا  روابط صحیح انسانی تخصیص داده شده است.
نمایندۀ نوع  ،جشنوارهدر این است که مدت دو هزار سال 

به عنوان انسان ـ خدا، رهبر این و هست . ایشان انسان بوده 
و  (Romans VIII:29)« ارشد خانوادۀ بزرگ برادران»مردم و 

شناخته شامباال  و سلسلۀ نظام معنوی نمایندۀ نوع بشر، در 
 شود. می

را در برابر  خطابهآخرین  ، ایشانهر ساله در این زمان
به جمع سلسلۀ نظام معنوی و در برابر بودا اجرا کرده است. 

به عنوان مطالبه و  جشنوارههمین جهت است که این 
نوع  با همراهیِ درفراخوانی عمیق که دارای شوری نهادینه 

گویای شود و انسان و وحدت معنوی است؛ شناخته می
. باشدمیکارهای بودا و مسیحا در آگاهی نوع انسان  تاثیرات

 روز نیایش جهانیرا به عنوان  جشنوارهاین همچنین 

  شناسند.می
 رتبطمهم  ابه قدر کافی بهنوز  ها،اگرچه این جشنواره

اتحاد نوع انسان در رویکردی بخشی از اما به عنوان  اندگشتهن
زمان آن فرا خواهد رسید که هر سه . آیدمعنوی بشمار می

گیرند و به واسطۀ در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار ب جشنواره
و اثرات  حاصل شودوحدت معنوی عظیمی به چنین توجهی، 

باشد، به واسطۀ اقدام بزرگ، که به ما تا این حد نزدیک میاین 
 استقرار یابد.  ،نوع انسان در سرتاسر سیّاره متحد نیایش

 معنوی( جشنوارهاز جزوۀ مربوطه به سه  برگرفته)

1122: 

 (2931فروردین  12)برابر با یکشنبه  آپریل 21عید پاک:  جشنواره

 (2931اردیبهشت  11)برابر با دوشنبه  مِی 21ویساک:  جشنواره

 (2931خرداد  11)برابر با  ژوئن 21روز نیایش جهانی: /  مسیحا جشنواره

 
مثلث ها، فعالیتی خدماتی و جهانی است که طی آن انسانها در جمع های سه نفری، و در افکار خود با یکدیگر مرتبط میشوند تا 

نیایشی جهانی، نیایش کبیر، آنها نور و عشق را در شبکه ای سیاره ای متشکل از مثلثهای نور و نیت خیر بوجود آورند. با استفاده از 

مسیر خدمت به نوع بشر فرا می خوانند.در صورت تمایل میتوانید اطالعات بیشتر را از مثلثهای درخواست کنید. خبرنامه مثلثها 

سی، اسپانیایی و اتریشی برای مردان و زنان نیّت خیر است و سالی چهار مرتبه  به زبانهای چک، دانمارکی، آلمانی، انگلیسی، رو

منتشر میشود. مثلثها از جمله فعالیتهای لوسیس تراست، خیریه ای فرهنگی و غیر انتفاعی می باشد که در جهت استقرار روابط 

 صحیح انسانی وجود دارد.

 جهت کسب اطالعات و ادبیات بیشتر، میتوانید با آدرس های مثلثهای زیر تماس بگیرید:

 
120 Wall Street 

24th  Floor 

New York, NY 10005 

USA 
 

Case Postale 26 

1 rue de Varembe (3e) 

1211 Geneva  20 

Switzerland 

 

Suite 54 

3 Whitehall Court 

London,SW1A  2EF  

UK 

 

www.triangles.com 


